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ÖZET 

 

Ekonomik sistemin yerel yapılanmadan küresel bütünleşmeye geçişi ile birlikte 

muhasebe sistemleri de bütünleşme sürecine girmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları ile 

birlikte muhasebe alanındaki bütünleşme önemli bir ivme kazanmıştır. XBRL (Geliştirilebilir 

İşletme Raporlama Dili) ise bu ivmenin teknoloji alanında da gerçekleşmesini sağlayacak bir 

gelişmedir. XBRL ile mali bilginin kaydedilmesinde, sınıflandırılmasında, raporlanmasında 

ve denetlenmesinde teknolojik bütünleşme amaçlanmaktadır. Bu çalışmada bütün süreçlerini 

teknolojiye emanet eden muhasebenin, dijital bir iş sürecine dönüşmesinde devrim niteliğinde 

etkisi olan XBRL teknolojisinin, muhasebe bilgi sistemlerine ve muhasebe ile ilişkili alanlara 

etkileri açıklanmaya çalışılmış. Ayrıca XBRL’nin muhasebe bilgi sistemine etkileri bir anket 

uygulaması ile incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgi Sistemi, XBRL, Finansal Raporlama, Finansal Kodlama 
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ABSTRACT 

 

With the conveyance of economic system from local structure to the global 

integration the accounting system started the age of integration. The integration in the field of 

accounting has caught an important acceleration together with the international accounting 

standards. The XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a development that 

secures the fulfillment of this acceleration also in the field of technology.   The aim of XBRL 

is to secure technological integration in recording, ranking, reporting and monitoring the 

financial data. The effects of XBRL technology, which has a revolutionary effects in its 

turning  to a digital function age, has been explained on accounting information systems and 

on accounting  related  fields in which accounting  ensured all its functions to technology in 

this research. On the other hand the effects of XBRL on accounting information system have 

been tested during a survey. 

 

Key Words: Accounting Information System, XBRL, Financial Reporting, Financial Coding. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik sistemin ana unsurlarından birisi olan mali bilgi, ulaşılabilirliği ve verimli 

kullanılabilirliği ölçüsünde ekonomik sistemi olumlu yönde etkilemektedir. Muhasebe, mali 

bilginin sistemli olarak takip edilmesinde, gerekli kişilere ve kurumlara iletilmesinde ve 

denetlenmesinde makul, fonksiyonel, esnek ve büyük ölçüde objektif bir mali bilgi sistemi 

ortaya koymaktadır.  

İnsanlar mali işlerinin takibinde yüzlerce yıldır muhasebeyi en temel araç olarak 

kullanmışlardır. Son yüz yılda mali işlemlerin hacminin artması, işlemlerin karmaşıklaşması 

ve mali bilgilere olan güvenin azalması muhasebe olan ihtiyacı arttırmıştır. Çünkü muhasebe 

sosyal bir faaliyet olan ticarete ve dolayısıyla ekonomiye matematiksel bir açıklama getirerek 

mali nitelikli sosyal ilişkilerin objektif olarak takip edilmesini, açıklanabilmesini, 

denetlenebilmesini ve geliştirilebilmesini sağlamaktadır.  

En gelişmiş muhasebe yöntemi olan çift taraflı kayıt sistemi, ekonomik sistemle 

doğru orantılı olarak gelişme eğilimi göstermiş ve bütün dünyada mali işlemlerin ana dili 

haline gelmiştir. Mali sistemin anadili çift taraflı kayıt sisteminin temel anlayışı olsa da yerel 

ve bölgesel düzeyde farklı lehçelerde uygulanmıştır. Kültürel, coğrafi ve ekonomik 

farklılıklar muhasebe sistemlerinde de farklılıklar oluşmasına sebep olmuştur. Muhasebe 

sistemlerindeki farklılıklar küresel ticari faaliyetlerin güvenilirliğini ve verimliliğini olumsuz 

etkilemektedir. Ancak ekonomik sistemin yerel yapılanmadan küresel bütünleşmeye geçişi ile 

birlikte muhasebe sistemleri de bütünleşme sürecine girmiştir. Uluslararası Muhasebe 

Standartları ile birlikte muhasebe alanındaki bütünleşmesi önemli bir ivme kazanmıştır. 

XBRL (Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dili) ise bu ivmenin teknoloji alanında da 

gerçekleşmesini sağlayacak bir gelişmedir. XBRL ile mali bilginin kaydedilmesinde, 

sınıflandırılmasında, raporlanmasında ve denetlenmesinde teknolojik bütünleşme 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada bütün süreçlerini teknolojiye emanet eden muhasebenin dijital bir iş 

sürecine dönüşmesinde devrim niteliğinde etkisi olan XBRL teknolojisinin muhasebe bilgi 

sistemlerine ve muhasebe ile ilişkili alanlara etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.  
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Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın; birinci bölümünde muhasebe ve 

XBRL ile ilgili temel kavramsal bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümünde XBRL teknolojisinin 

muhasebe bilgi sistemine ve dolayısı ile ekonomik düzene etkileri incelenmiş, üçüncü 

bölümünde XBRL teknolojisinin Dünya’da ve Türkiye’deki mevcut durumu ile muhtemel 

geleceği incelenmiş ve dördüncü bölümünde XBRL’in muhasebe bilgi sistemine etkilerini 

incelemek amacıyla yapılan bir anket uygulamasına yer verilmiştir.  

 



3 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Muhasebe Bilgi Sistemi 

2.1.1. Temel Kavramlar 

Veri: Veri genel olarak, analiz edilmemiş ve özetlenmemiş ham gerçekler ve 

gözlemleri, ifade eder. Veriler genellikle, sembol, harf, rakam ve işaretlerle temsil edilen, 

ham, işlenmemiş gerçeklerdir. 

Veri, herhangi bir olgu ya da nesneyi tanımlayan, bağlamdan, perspektiften ya da 

yargıdan bağımsız gerçeklerdir. Örneğin, tek bir sayı, tek bir nota ya da tek bir kelime, tek bir 

veridir. Veri, yapılan işlemlerin belirli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır. Veri kültürünün 

temelinde kayıt tutma olayı yer alır.1 

Bilgi: Bilgi, işlenmiş veriler bütünüdür. Bilgi verinin, işlenerek karar verici için 

anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesidir. Veriye; toplama, sınıflandırma, yeniden düzenleme, 

özetleme, saklama, yeniden elde etme ve iletme işlemleri uygulanarak bilgi elde 

edilmektedir.2 

Bilginin birçok türü vardır. Ancak bu çalışmada bilgi kavramı bilimsel bilgi ile 

eşanlamlı olarak kullanılacaktır. Bilimsel bilginin bazı niteliksel özellikleri şöyledir:  

 Nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır. 

 Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır. 

 Akla ve mantığa dayalıdır. Bilimsel olan, akılsaldır. 

 Eleştiriye açıktır. Aksine kanıt gösterildiği zaman bilimsel bilgi geçerliliğini 

yitirebilir. 

 

Sistem: “Yöntem, doğruyu aramak için zorunludur. Bir şey üzerine doğru olanı 

yöntemsiz aramaktansa hiç aramamak daha iyidir. Düzensiz olarak bulanık düşüncelerle 

yapılmış incelemeler doğal ışığı karartır, aklın gözlerini bağlar.”3 

                                                 
1 Rıdvan Bayırlı, “Yaratıcı Muhasebe, Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2006, s.3. 
2 Hakan Kağnıcıoğlu, “ Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler”, Mehmet Şahin (Ed.), Yönetim Bilgi 

Sistemi İçinde (1-19), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, s.5. 
3 Descartes, Aklın Yönetimi İçin Kurallar, Müntekim Ökmen (çev.), İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1999, 

s.18. 
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Anlamlı, öngörülebilir ve gerçekleştirilebilir sonuçlar için gereli olan bütün 

faktörlerin ve imkânların doğru zamanda ve doğru şekilde kullanımı her zaman için doğru 

sonuçları ortaya çıkaracaktır. Sistem anlayışı yöntem kelimesi ile yakın anlamlıdır ve sistem 

farklı unsurların belirli bir yöntemle ve belirli bir amaçla bir araya getirilmesi ile çoğu zaman 

oluşan alt sistemlerden oluşan bir bütündür.  

Sistem, bir amaca ulaşmak için bir araya gelen, birbirlerinin etkileyen unsurların 

oluşturduğu bir bütündür.4  

Sistem, belirli bir amaca yönelik ve birbirine bağımlı ayrı ayrı öğeler (elemanlar, 

parçalar) dizisidir. Bu tanıma göre, herhangi bir sistem şu üç unsuru taşımalıdır:5 

 Sistemin öğeleri aynı çatı altında toplanmalıdır.  

 Sistemin öğeleri birbirine bağımlı ve bunların arasında iletişim olmalıdır.  

 Sistem bir amaca yönelik olacağından öğeler arasındaki bağlılık ve iletişim, söz 

konusu amaca varacak şekilde oluşturulmalıdır.  

Sistem tanımında ve sistem olmanın koşullarından anlaşılacağı gibi, temel olan 

bütündür. Sistemin öğeleri bütüne bağımlılıkları oranında önemlidir. Öğeler bütün 

oluşturdukları sürece değer taşırlar.6  

                                                 
4 E. Wainringh Martin, Daniel W. Dehayes, Jeffrey A. Hoffer  ve William C. Perkins, Managing 

Infotmation Technology, New York: Mac Millian Publishing Company, 1991, s.238. 
5 Fevzi Sürmeli, “Sistem Olarak İşletme ve Bilgi Sistemleri”, Fevzi Sürmeli (Ed.),  Muhasebe Bilgi 

Sistemi içinde (1-24),  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007, s.5. 
6 Sürmeli, s.5. 
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2.1.2. İşletme Açısından Bilgi Sistemi 

İşletme açısından veri, işletmenin iç ve dış çevresi ile ilişkileri sonucu ortaya çıkan 

ve alfabe, sayı, sembol, ses, grafik ya da şekil gibi objektif araçlarla ifade edilebilen olay ve 

işlemlerdir. Bu veriler işletme içi ve işletme dışı süreçlerde işlenerek işletme ile ilgili bilgi 

ortaya çıkmaktadır.  

 

Şekil 1: İşletme Bilgisinin Oluşumu 

Bilginin tek kullanıcı için işlenmesi veya aynı bilginin birden çok kullanıcı için 

işlenmesi durumunda yukarıdaki süreç işletilecektir. Ancak bilgi kullanıcılarının aynı veriden 

talep ettikleri bilgi türü farklı olduğu durumda bilginin işlenmesinde farklılık olacaktır. 

 

Şekil 2: Bilginin Birden Fazla Kullanıcı İçin İşlenmesi 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere bilginin işlenmesinde temel unsur bilgi 

kullanıcısıdır. İşlenmiş veri bilgi kullanıcısının ihtiyaçları veya talepleri dikkate alınarak 

işlenir. İşlenen veri bilgi halinde kullanıcısına ulaştıktan sonra, kullanıcı isterse bu bilgiyi 

tekrar işleyerek farklı bir bilgi elde edebilir. Bu açıdan her bilgi aslında işlenmeye hazır 

veridir.  

Yukarıdaki süreç incelendiğinde bilgi kullanıcılarının sayısı arttıkça bilgi işleme 

sürecinin zorlaşacağı anlaşılmaktadır. Bu verimlilik açısından bir dezavantajdır. Verilerin 

bilgi kullanıcısına yarı işlenmiş bir şekilde aktarılması ve bilgi kullanıcılarının verileri kendi 
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talepleri doğrultusunda işlemesi bilginin oluşmasında verimliliği arttırmaktadır. Bu çalışmada 

incelenen temel yöntemin amacı budur.  

 

Şekil 3: Yarı Biçimli Verinin İletilmesi 

Yukarıdaki bilgi oluşumu sürecinde, bilgi kullanıcısı, veri kullanıcısına dönüşmekte 

ve bilgiyi kendisi oluşturmaktadır. Yarı işlenmiş biçimlendirmeye uygun veriyi kendi işleme 

sürecinden geçirerek istediği şekilde bilgi oluşturmaktadır. 

 

Şekil 4: Bir Sistem Olarak Muhasebe 

Bütün sistemler, hareket olarak girdi-süreçleme-çıktı akışına sahiptir. Girdi, sistemin 

çevreden aldığı, diğer ifadeyle, sistemin dışından dâhil edilen unsur veya unsurlardır. 

Örneğin; para, enerji, hammadde, veri, bilgi vb., sistemin dışından siste dahil edilen 

girdilerdir. Çıktılar, girdilerden oluşturulan, üretilen ve sistemin dışındaki başka bir sisteme 

verilen, iletilen mamuller, hizmetler, raporlar gibi sistemin ürünleridir. Süreçleme ise, 

belirlenen çıktıları elde etmek için girdiler üzerinde insan ve/veya makine ile yapılan faaliyet 

ve işlemlerdir. Kısacası, süreçleme, girdileri çıktılara dönüştüren işlemler, faaliyetler 

dizisidir.7  

                                                 
7 Fevzi Sürmeli, “Muhasebe Bilgi Sistemi Nedir?”, Fevzi Sürmeli (Ed.),  Muhasebe Bilgi Sistemi içinde 

(41-53),  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007, s.43. 
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2.1.3. Muhasebe Bilgisi ve Sistem Yaklaşımı 

Muhasebe, sosyal nitelik taşıyan mali ilişkileri ve işlemleri matematikselleştiren bir 

bilgi sistemidir. Takas ile ortaya çıkan mali bilgi muhasebe sistematiği içinde kaydedilir, 

sınıflandırılır, özetlenir ve raporlanır. Amaç sosyal nitelik taşıyan ilişkilerin objektif nitelik 

kazandırılarak anlaşılabilirliğini, yorumlanabilirliğini ve kullanılabilirliğini arttırmaktır.  

Mali bilgi ham veri olarak muhasebe bilgi sistemi içerisinde biçimlendirilerek bilgiye 

dönüştürülür. Bu sebepten dolayı muhasebe bir bilgi sistemi olarak tanımlanır. İşletme ile 

bilgilere ortaklar, çalışanlar, müşteriler, derecelendirme kuruluşları, devlet ve denetim 

kuruluşları gibi çeşitleri taraflar çeşitli amaçlarla ihtiyaç duymaktadırlar. İşletme bu taraflara 

farklı formatlarda farklı raporlar hazırlayabildiği gibi işletme ile ilişkili taraflar işletmenin 

standart verilerini kendi istedikleri formata dönüştürerek kullanabilmektedirler. 

Muhasebe verilerinden geçmişe yönelik bilgileri değil; aynı zamanda geleceğe 

yönelik çalışmaların ve projelerin temel verilerinin de elde edilmesi beklenir.8 

 

  

                                                 
8 Bayırlı, s.3. 
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2.1.4. Muhasebe Bilgi Sisteminin (MBS) Temel Yapısı 

a. Muhasebe Bilgi Sisteminin Tanımı 

Muhasebe bilgi sisteminin içeriği, bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgileri 

üretmek amacıyla; verileri toplamak, işlemek, biriktirmek, belirlenmiş rapor ve belgeleri 

oluşturmak, biriktirilmiş veri veya bilgileri sorgulamak suretiyle gereksinimlere göre çeşitli 

özel raporlar, tablolar hazırlamak ve bu süreçlerin bütününü kontrol etmektir. Muhasebe bilgi 

sistemi, bu içeriği itibariyle; yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine 

getirmek, işletme faaliyetlerinin kontrolünü olurlu kılmak ve geleceğe ilişkin işletme 

faaliyetlerini planlamak için gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bilgi sistemi olmaktadır. 

Muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilgi sisteminin uzmanlık gerektiren temel bir alt sistemidir.9  

Birçok akademisyen, muhasebe bilgi sistemini, ekonomik sistemin gelişimi açısından 

öncül olarak görmektedir. Ticari hesaplamalar açısından devrim niteliğinde olan çift taraflı 

kayıt yöntemi ekonomik hayatın işleyişini hızlandırmış ve mali ilişkilerin anlaşılırlığını 

arttırarak işlem hacminin gelişmesinde öncül rol oynamıştır. Der Moderne ilk baskısı 1902’de 

yapılan, Kapitalismus adlı kitabında; “Çift taraflı kayıt sistemi olmadan kapitalizm 

düşünülemez” (Man kahn schlechtin kapitalismus ohne doppelte buchhaltung nicht denken) 

cümlesiyle muhasebe tarihçileri tarafından çok tartışılan tezini ortaya atmıştır.10  

Bir başka akademisyen Sombart çalışmalarında çift taraflı kayıt sisteminin kapitalist 

girişimciliğin gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Çift taraflı kayıt 

sistemini, tüccarın işine ait sermayesinin dolaşımında hayati bir geçiş olarak görmektedir. Çift 

taraflı kayıt sistemi, sermaye kavramının gelişimine olanak tanımakta ve işletmenin 

sahiplerini işletmenin ekonomik faaliyetlerinden ayırmaya olanak tanımaktadır. Sombart, 

kapitalizmin gelişiminde sistematik muhasebe modelinin önemini çeşitli açılardan 

açıklamaktadır:11 

 Hesapların açıklık ve düzen içerisinde tutulması ile kapitalist sistemin başarılı bir 

şekilde gelişimine katkı sağlanmıştır. Muhasebenin işletmeye getirdiği matematiksel 

düzen her işlemin ölçme fikrine katkı sağlamıştır. 

 Toplama kavramının gelişimi çift taraflı kayıt sistemi sayesinde gerçekleşmiştir. Çift 

taraflı kayıt sisteminin sadece bir amacı bulunmaktadır: Nicel anlamda ölçülen 

değerlerin toplamının değerini arttırmak. Bu doğrultuda kapital kavramı, çift taraflı 

                                                 
9 Sürmeli, “Muhasebe Bilgi Sistemi Nedir?”, s. 43. 
10 Tuğba Uçma, “Çift Taraflı Kayıt Sistemi ve Kapitalizmin Doğuşu: Werner Sombart’ın Sosyo-

Ekonomik Perspektifinden”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (Ekim-2010), s.107. 
11 Uçma, s.107-108. 
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kayıt sistemine göre değerlenmiş varlıkların toplamının kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Çift taraflı kayıt sistemi ticaretin rasyonelleşmesine olanak tanımıştır. 

 Çift taraflı kayıt sistemi, kapitalist ekonomik sistemin kavramlarının 

oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Bu kavramlara örnek olarak; sabit varlıklar, 

işletme sermayesi, üretim maliyeti, döner sermaye vb. verilebilir. 

 Sombart son olarak çift taraflı kayıt sisteminin işletmenin, işletme sahibinden ayrı 

tutulmasında önemli rol oynadığını öne sürmektedir. 

 

b. Muhasebe Bilgi Sisteminin İşleyişi 

Bir muhasebe sistemi, muhasebe bilgilerini geliştirmek ve bu bilgileri karar vericilere 

iletmek üzere organize edilen personel, yöntemler, araçlar ve kayıtlardan oluşur. Bu sistemin 

tasarım ve yetenekleri bir örgütten diğerine büyük farklılıklar gösterebilir. Fakat her durumda 

muhasebe sisteminin amacı neredeyse aynıdır: Organizasyonun ihtiyaç duyduğu muhasebe 

bilgilerini mümkün olduğunca etkin bir şekilde sağlamak.12 Bu açıdan muhasebe bilgi 

sisteminin kapsamı işletmenin işlem hacmine, örgüt yapısına, etkinliğinin coğrafi hacmine, 

personel sayısına, vb. faaliyet değişkenine göre faklılık gösterecek ve ihtiyaçlar nispetinde 

muhasebe bilgi sistemi organize edilecektir. En basit anlamda muhasebe bilgi sistemi 

aşağıdaki unsurlarda oluşacaktır.  

 

Şekil 5: Muhasebe Bilgi Sistemi 

  

                                                 
12 Williams, Jan R., Susan F. Haka, Mark S. Bettner. Financial and Managerial Accounting: The Basis 

for Business Decisions. 13.Baskı. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005. 
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Yukarıdaki şekilde sistemin başlangıcı, mali olayla ortaya çıkan ticari belgeler ve 

objektif olarak para ile ifade edilebilir ticari ilişkilerdir. Bunlar sistemin girdisini 

oluşturmaktadır. Mali olaylar sonucu ortaya çıkan belgeler işletmede veya ilgili birimde 

toplanarak muhasebe bilgi sistemine dâhil edilmiş olur.  

Sisteme dâhil edilen belgeler öncelikle yevmiye defteri (günlük defter) adındaki 

deftere kaydedilir. İşletmede ile ilgili olan ve belgelendirilebilen bütün mali işlemler tarih 

sırasına ve belirli muhasebe kurallarına göre bu deftere kaydedilir. Bu defter işletmenin mali 

işlemlerinin tamamının sadece tarih sırası göz önünde bulundurularak kaydedildiği defterdir.  

Mali olaylar, yevmiye defterine belirli bir sınıflandırma sistemine göre kaydedilir. 

Bu kayıt sırasında mali olayın ortaya çıkardığı sayısal etki aynı nitelikteki diğer işlemlere ait 

sayı kümesi ile ilişkilendirilebilmesi için ayrı bir deftere kaydedilir. Bu defterlere “Büyük 

Defter (Defter-i Kebir)” denir. Örneğin; bankaya nakit para yatırılmasının sayısal etkisi banka 

ve kasaya ait büyük defterlerde aşağıdaki gibi olacaktır:  

 

Şekil 6: Yevmiye Defteri ve Büyük Defter İlişkisi 

Yukarıdaki işlemler sayesinde mali olay öncelikle oluş biçimi açısından yevmiye 

defterine kaydedilmekte daha sonra da olayın ortaya çıkardığı parayla ifade edilen sayısal etki 

aynı niteliğe sahip geçmiş mali olaylarla ilişkilendiriliyor. 



11 

 

Kaydetme ve sınıflandırma muhasebenin en temel fonksiyonudur. Her mali nitelikli 

olaydan sonra bu iki işlem gerçekleştirilir. İşletmenin niteliği ve büyüklüğü ne olursa olsun bu 

iki temel fonksiyon her mali işlemin ardından sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Özetleme ve 

raporlama işlemi işletmenin çevresindeki bilgi kullanıcılarının talepleri doğrultusunda 

çeşitlenebilmektedir. Muhasebe, özetleme ve raporlama aşamalarında bir bilgi sistemine 

dönüşmektedir. Zira özetleme ve raporlama sayesinde işletme ile ilgili çeşitli taraflar işletme 

ile ilgili önemli bilgilere ulaşabilmektedir. İşletmenin büyüklüğü ve niteliği özet ve raporları 

nicelik ve nitelik açısında etkileyecektir. Muhasebe bilgi sisteminin organizasyon yapısı bilgi 

kullanıcılarının talepleri nispetinde şekillenecektir.  
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c. Yeri ve İşlevi 

Muhasebe bilgi sisteminin temel hedefi; işletme yönetimine mali işlemlerle ilgili 

nitelikli ve yeterli bilgi sağlamaktır. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilginin işletmenin 

mali işlemleri ile ilgili olduğu ve işletmenin anlık mali işleyişini ve mali işlemlerle ilgili 

geleceğe yönelik kararlarını doğrudan etkileyeceği için, üretilen bilginin güvenilirliği ve 

yeterliliği çoğu zaman işletme açısından hayati öneme sahip olmaktadır. Bu sebeple 

muhasebe bilgi sistemi işletmeler açısından ayrı bir yatırım alanı olmaktadır. Yönetimde daha 

güvenilir ve yeterli bilgiye sahip olmak isteyen şirketler bu alanda önemli yatırımlar 

yapmaktadırlar. Muhasebe bilgi sistemleri için geliştirilen yazılımlar için işletme bütçesini 

zorlayacak düzeyde kaynak tahsis etmekten çekinmemektedirler. İşletmeler açısından bu 

durum rekabete dayalı ticari sistem açısında kaçınılmaz bir durumdur. Muhasebe bilgi sistemi, 

uzun vadede aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:  

 Verimlilik artışı,  

 İşgücü maliyetlerinin azalması,  

 Bilgi niteliğinde iyileşme, 

 Bilgiye hızlı erişim,  

 Bilginin oluşumunda standartlaşma,  

 Esnek raporlama sistemi,  

 Hatalı bilginin azalması,  

 Rekabet avantajı,  

 Karar alma sürecinde iyileşme, vb. 
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2.2. Finansal Raporlama 

2.2.1. Tanımı 

Muhasebe bilgi sisteminde toplanan, kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen mali 

olaylara ilişkin verilerin, belirli aralıklarla veya talep edilmesi durumunda, anlaşılabilir 

şekilde bilgi kullanıcılarına iletilmesidir. Bu işlem muhasebe sisteminde çıktı fonksiyonunu 

yerine getirmektedir. Oluşturulan finansal raporlar, işletme ile ilgili taraflara işletmenin mali 

işlerinin sonuçları ile ilgili bilgi sunmaktadır.  

Finansal raporlar, standart ve genel kabul görmüş biçimlerde olabileceği gibi işletme 

bilgi kullanıcılarının talepleri doğrultusunda özel biçimlerde ve özel zamanlarda da finansal 

raporlama yapabilir. 

Finansal raporlar, ağırlıklı olarak para ile ifade edilebilir sayısal verilerle 

bilgilendirme içermektedir. Ancak işletmenin finansal yapısını etkileyebilecek para ile ifade 

edilemeyen bilgilere de finansal raporlarda yer verilir. 

Ekonomilerde etkinliğin en önemli değişkenlerinden birisi kıt olan parasal 

kaynakların (sermayenin) verimli şekilde dağılımının sağlanmasıdır. Sermayenin etkin bir 

şekilde dağılımı, işleyen finansal piyasalara ve düzgün bir finansal raporlama sürecine 

bağlıdır. Her ekonomi için tasarrufların etkin bir biçimde yatırıma dönüşmesi kritik önem 

taşımaktadır. Sermeye dağılımını iyi yapan ekonomiler gelişen yeni iş fırsatları ile birlikte 

girişimciliğin artması, istihdam ve servet oluşturma etkisinden faydalanacaktır.13 

2.2.2. Tarihçesi 

a.Yirminci Yüzyıla Kadar Olan Devre 

M.Ö. 3400 yıllarında Mısır'da I. ve II. sülale zamanından kalma kayıtlar, muhasebe 

tarihinin ilk kayıtları olarak kabul edilmektedir.14 Ancak modern anlamda finansal raporlar 

günümüze daha yakın bir dönemde gelişmiştir.  

Bir işletme yönetiminin, ortaklara ve ilgili diğer gruplara işletmenin belirli bir 

tarihteki finansal durumu ile bu tarihe kadar olan devre içindeki karlılık sonuçları hakkında 

bilgi vermek için düzenlenen finansal tabloların tarihi 350-400 yıl öncesine dayanmaktadır.15 

                                                 
13 Abdullah Bülent Fırat, “Finansal Raporlama Sürecindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2008, s.11. 
14 Oktay Güvemli, Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na Kadar, Cilt:1,, İstanbul: 

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Yayını, No:1, 1995, s.74. 
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1600’lerde deniz aşırı ticaretin gelişmesi, ticari işlemlerde büyük sermaye 

gereksinimleri doğurarak, o zamanın boyutları içerisinde emsallerine göre oldukça büyük 

sayılabilecek, East İndia Co. (1600), The Hudson’s Bay Co. (1670) ve Bank of England 

(1694) gibi şirketlerin oluşumuna yol açmıştır.  

Yönetimin ortaklara karşı olması gereken sorumluluğu dikkate alınmadan bu 

şirketlerin oluşumuna izin verilmesi, yöneticilerce finansal tablo düzenleme ihtiyacını önledi. 

Bu sorumsuzluk doğal olarak, yöneticilerin bir takım hileli davranışlarıyla, halkın 

yatırımlarının yok olmasına neden oldu. Bu tür davranışların çoğalması, İngiltere’de 1719 

yılında “Bubble Yasası”nın çıkarılmasına yol açtı. Yasa her türlü ortaklıkta, ortak sayısını altı 

kişi ile sınırlıyor ve böylece ortaklara karşı yapılabilecek hileli davranışların önlenebileceğini 

umuyordu. Ancak yasa ortak sayısını altı kişi ile sınırlandırmakla, ortaklara ve kredi 

kuruluşlarına karşı yapılabilecek hilelerin önlenmesinde yararlı sonuçlar vermedi. Bunun 

üzerine, 1825 tarihinde Bubble yasası yürürlükten kaldırılarak, ortaklıklarda, ortak sayısını en 

fazla 20’ye çıkaran yeni bir yasa yürürlüğe kondu. Bu yeni yasa hükmünün işlerliğinin yok 

oluşu da fazla sürmedi. Çünkü o tarihlerde sanayi devrimi demir yollarındaki gelişme ile 

birlikte başlamış bulunuyordu. Demir yolu çağı olarak adlandırılan gelişme 1830-1870 yılları 

arası, yeni oluşan şirketlerin büyük sermaye gereksinmeleri duymalarına yol açmıştır. Yasa 

gereği en fazla 20 ortakla oluşturulabilen sistemde sermeye ihtiyaçlarını karşılaya-

mıyorlardı.16 

1830-1870 yıları arasında, demir yollarındaki gelişmeyle, dünyada ilk defa varlıkları 

milyonlarla belirtilen şirketlerin ortaya çıktığı görüldü. Bu şirketler geniş finansal kaynak 

bulma sorunu ile birlikte finansman ihtiyaçlarının karşılandığı kaynakların, hileli 

davranışlardan korunması sorununu da getirdi. Demiryolu çağı böylece, dünyada ilk defa bir 

finansal “kargaşa” devrine neden olurken bugünkü modern anlamdaki finansal tabloların da 

ortaya çıkmasına yol açıyordu.17 

1830 yılında Liverpool ve Manchester yerleşim bölgeleri arasında kurulması ile 

başlayan ilk demiryolu ağı, diğer bölgelere de yayılırken, İngiltere parlamentosu her bir inşaat 

için özel yasalar çıkararak, şirketlerin inşaat maliyetlerini karşılamada halka açılabileceklerini 

kabul etti. Ancak, yatırımcılar yine düşünülmemiş ve çıkartılan yasalarda muhasebe 

                                                                                                                                                         
15 Nalân Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. 10.Baskı. Ankara: 

Gazi Kitabevi, 2001, s.5. 
16 Akdoğan ve Tenker, s.5. 
17 Akdoğan ve Tenker, s.5. 
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kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulması zorunlu hale getirilirken, ortaklara finansal tabloların 

verilmesi ve bunların denetlenmiş olması şartı aranmamıştır. Nihayet, 1835 yılında çıkartılan 

Great Western Railway Yasası, ortaklara genel kurul toplantılarında geçici finansal tabloların 

sunulması koşulunu getirdi. Bu, finansal tabloların yasal bir biçim almasında ilk adımlardan 

biri olmuştur. Bu tarihten sonra yine demiryolu şirketleriyle ilgili olarak çıkartılan ve finansal 

tablolarla ilgili çeşitli hükümlere yer verilen yasalar, 1845 tarihli bir yasa ile birleştiriliyor ve 

finansal tablolarla ilgili olarak şu ortak hüküm getiriliyordu; “Sermaye yapısı ve hisse 

senetleri sayısı, alınan krediler, sahip olunan varlıklar ile düzenlenme tarihinde vadesi gelen 

borçların doğru durumunu yansıtacak açık ve tam bir bilanço düzenlenecek, ayrıca gelecek 

yarım yıl içerisinde işletme uğraşılarında oluşabilecek kar ve zararların bir görünümü de bu 

bilançoya eklenecektir.” Yasa ayrıca, finansal tabloların güvenilir olması yolunda ilk adımı da 

atarak, bu tabloların; en az üç yönetici tarafından denetlenmesini ve yönetim kurulu başkanı 

veya vekil tarafından imzalandıktan sonra genel kurula sunulmasını da istiyordu. Ayrıca bu 

koşullara uyarak hazırlanan tablolar, devlet denetiminden geçmek üzere parlamentoya 

gönderilecekti. Böylece başlayan finansal tablo kullanımı sürekli bir biçimde gelişmeye 

başladı. İngiltere’de 1856 tarihli yasada son biçimini alan finansal tablolarla ilgili koşullar 20. 

yüzyılın başına kadar değişmedi. 1862 tarihinde, şirketlerle ilgili tüm yasaları bir araya 

getiren “Şirketler Yasası (Companies Act of 1862)”da finansal tablolar açısından bir 

değişiklik getirmedi.18 

20. yüzyıla gelindiğinde, dünya yeni bir devreye girmişti. Sanayi devrimi Avrupa ve 

Amerika’da hızla gelişiyor, yeni teknolojik buluşlar iş hayatının akışını hızlandırıyordu. Bu 

nedenle şirketler, devamlı büyüme ve yatırımlarına devamlı kaynak bulma durumunda 

kalıyorlardı. Bu yüzyılın hemen başlarında ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı, yeni 

teknolojiler getirmesinin yanında, savaştan sonra yıkılan Avrupa’nın gereksinmelerini 

karşılamak üzere üretim imkânlarının arttırılması, sermaye piyasalarının gelişmesine yol 

açmıştır. 20. yüzyılın başlarında oluşan bu gelişmeler, finansal tabloların ve muhasebenin 

önemini açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle finansal tabloların geçirdiği devrelerin en 

hareketlisi 20. yüzyıl olmaktadır.19 

 

  

                                                 
18 Akdoğan ve Tenker, s.7. 
19 Akdoğan ve Tenker, s.8. 
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b. Yirminci Yüzyıldaki Gelişmeler 

Teorik Alandaki Gelişmeler 

i. Statik Bilanço Teorisi 

Statik bilanço teorisi, 1914 yılında Alman bilim insanlarından Prof. Dr. H. Nicklish 

tarafından ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre bilançonun amaç ve görevi, işletmenin belirli bir 

tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların finansal kaynağını belirtmektir. Kar yeni oluşan 

sermayeyi ifade ettiğinden, varlık ve sermayeyi belirlemek, dolayısı ile kar ifade etmek olur.20 

Bu teori, bilançonun, kurumun durağan ya da kımıldamaz bir anında yani belirli bir 

gündeki, varlık ve sermaye durumunu gösterdiğini öne sürer. Temel statik bilanço teorisi kâr-

zararı yani başarıyı hesaplamak yerine sermayeyi hesaplama amacını güder. Birbirini izleyen 

dönemlerdeki iki öz sermayenin karşılaştırılması ile bulunan fark, tutar olarak başarıyı yani 

kâr-zararı belirtir. Bu nedenle bilançoya bir kâr-zarar hesabı eklenir. Bu hesabın bir tarafında 

giderler, diğer tarafında gelirler yer alır.21 

ii. Dinamik Bilanço Teorisi 

Dinamik bilanço kuramı, Alman bilim adamı, Prof. Dr. Eugen Schmalenbach'ın, 

1919 yılında yazdığı "Dinamik Bilanço" (Dynamische Bilanz) isimli kitabıyla ortaya 

koymuştur. Dinamik bilanço teorisi, varlık ve sermaye değişiminden çok, masraf ve hâsılat 

karşılaştırmasına ağırlık veren; değerlemede tedarik değerini esas alan; kazanç ve kaybı bu 

yolla hesaplayan bir görüştür.22 

Bu görüşe göre, iktisatta sürekli bir dinamiklik vardır. İktisadi bir birim olan işletme 

de sürekli olarak hareket halinde yani bir dinamiklik içindedir. İşletme hesaplarını bu 

dinamikliğe uygun yapmalıdır. Kurumun tüm başarısı, kuruluş günü ile sona eriş günü 

arasındaki dönemde yani kurumun ömrü süresince sağlanan başarıdır. Bu masraf 

karşılaştırması ile yani kâr ve zarar hesabı ile tespit edilebilir. Dinamik görüşe göre, kurumun 

ömrünün belirli günlerinde düzenlenen bilançolar, kurumun varlık ve sermayesini gerçek 

durumu ile gösteremez. Çünkü tespit edilen tüm varlık bölümlerinin toplamı ile elde edilen 

tüm varlık, kurumun tüm değerini vermez. Bu nedenle, bir varlık ve sermaye hesabı olan 

bilanço hesabı yerine, başarı hesabı yani kâr ve zarar hesabı önem kazanır. Bilanço, başarı 

hesabının bir eki ya da yardımcısı olarak görülür. 

                                                 
20 Özcan Özal, Oya Yıldırım ve Nergis Tek, Muhasebe, İzmir: Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek 

Okulu Yayınları No:5, 1983, s.261. 
21 Mehmet Yazıcı, Muhasebe Bilim Öğretileri, İstanbul: Çağlayan Basımevi, 2001, s.153. 
22 Özal, s.262.  
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Dinamik bilanço teorisine göre, yıllık başarı yani kâr ya da zarar, süregelen iktisadi 

faaliyetlerin gerektirdiği hâsılat ile masraf arasındaki faktır. Bu hâsılat ve masraflar, başarı 

hesabında yani kâr ve zarar hesabında karşılıklı olarak yer alır. O dönem sonunda henüz 

hâsılat ve masraf olmamış tahsilâtlar ve ödemeler tutar olarak bilançoda yer alır. 

Bu görüşe göre işletmenin gerçek ve tüm başarısı ancak kurumun ömrünün sonunda 

hesaplanabilir. Bu ömrün sonunda elde edilen başarı, işletmenin tüm ömrünce yaptığı tahsil 

ve ödemeler arasındaki farka eşittir. Ancak, başarının yani kâr ve zararın hesaplanabilmesi 

için, çeşitli nedenlerle kurumun ömrünün sonu beklenemez. Tüm ömrünün başarı hesaplaması 

yerine bu ömrü eşit zaman dilimlerine yani hesap önemlerine bölerek hesap dönemi başarısı 

hesaplanır. Sözü edilen döneme düşmeyen, o dönem için askıda kalmış tahsilâtlar ve 

ödemeler de bilançoda yer alır. Bu tutarlar, tüketim ya da kullanımlarını beklerler. Bunlara 

dönemsel başarı hesabının tortuları denilebilir. Bu tutarları kapsayan bilançonun aktifi, 

işletmenin varlık gücünü, pasifi işletmenin borçlarını gösterir. Bu dinamik bilanço işletmenin 

varlıkları ile borçlarının toplandığı bir depo olarak görülür. Kısa ömürlü işletmelerde olduğu 

gibi, bir hesap döneminde tüm işlemler son bulursa, tüm ödemeler masraf, tüm tahsilâtlar 

hâsılat olur. Bu tür işletme için yapılan başarı hesabı, çok yalın olur ve böyle bir işletme için 

bilanço düzenleme gereği olmaz. 

iii. Organik Bilanço Teorisi 

Organik bilanço kuramı, Alman bilim adamlarından Prof. Dr. Fritz Schmidt 1921 

yılında yazdığı "Organik Bilanço" (Die Organische Bilanz) isimli kitabında ortaya 

koymuştur.23 

Organik bilanço kuramına göre, bilançonun görevi, işletmenin varlık ve kaynak 

durumu ile faaliyet sonucunu göstermektir. İşletmenin belirli bir andaki varlık ve kaynak 

durumunu gösteren bilanço ile faaliyet sonuçlarını gösteren kar ve zarar tablosu aynı derecede 

önemli iki mali tablodur. Hem bilançoya ve hem de kar ve zarar hesabına aynı derecede önem 

verdiğinden iki yanlı (dualist) bir görüştür. Bu yönüyle statik ve dinamik bilanço 

kuramlarından da ayrılmaktadır.24 

Bu bilanço kuramına göre, işletme üretim gücü itibariyle ulusal ekonomi çerçevesi 

içinde incelenmesi ve korunması gereken bir varlıktır. Bu görüşe göre işletmeler, ulusal 

ekonominin birer parçalarıdır. İşletmeler en küçük iktisadi birimlerdir. Tek tek işletme 

                                                 
23 Burak Arzova, Muhasebe Teorisi, 1.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2009, s.82. 
24 Arzova, s.82. 
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hücreleri, ulusal ekonomiyi oluşturmaktadır. İşletmelerle ulusal ekonomi arasında organik bir 

bağ vardır. İşletme bu durumda organik bütünün parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle 

işletmelerin bilançoları da bu özelliğe göre değerlendirilmelidir.25  

Bu organik bağ nedeniyle, piyasada meydana gelen fiyat hareketleri işletmeleri 

etkiler. Dolayısıyla her işletmenin bilançosu ile kar ve zarar hesabı fiyat hareketlerinden 

etkilenmektedir. Böylelikle, bir değerleme yapılırken, bu bilançoların amacını 

gerçekleştirmek için maliyet esası terk edilmekte ve bunun yerine cari piyasa fiyatları esas 

alınmaktadır.  

Organik bilançonun doğuşunu, harp yıllarında paranın değerinde meydana gelen 

değişiklikler etkilemiştir.26 

Bu yöntem enflasyonist ekonomik koşullarda önem kazanmaktadır. Çünkü 

enflasyonist dönemlerde kurum, tutar olarak büyük kazançlar sağlar. Ancak, bu kazancın bir 

bölümü gerçek değil görünüşte kazançtır. Bu görünüşteki kazançlarda kurumun varlığını 

azaltır. İşte bundan kaçınmak için Schmidt, değerlemede tekrar tedarik fiyatının 

uygulanmasını öneriyor. Onun görüşüne göre değerlemede, dönen varlıkta yer alan mallar için 

satış günündeki yeniden, sabit varlıklar için bilanço günüdeki tekrar tedarik fiyatı esas 

alınmalıdır. Tedarik değeri ile yeniden tedarik değeri arasındaki fark bir değer değişimi 

hesabına işlenmeli ve bu hesapta bilançoda görülmelidir. 

Uygulama Alanındaki Gelişmeler 

Sanayi devriminin başladığı İngiltere’de finansal tablolar, 1900’lerde halen şirket 

yöneticilerinin ortaklara ne kadar kâr dağıtacaklarını göstermeye yarayan ve bunun yanında 

kredi kurumlarına bir güven verebilme için yönetimin finansal yönden ne derecede başarılı 

olduğunu göstermeye yarayan araçlar olarak görülüyordu. 1907 yılında çıkarılan ve şirketlerin 

denetlenmiş bilanço hazırlamasını gerekli kılan, şirketler yasası bile, finansal tabloların 

amacını kredi kurumlarına bir güvence sağlamak olarak görüyordu.27 

Finansal tabloların bu amaçlarda kullanılmasının nedeni, hisse senedi sahiplerinin 

sadece ellerindeki hisse senetlerinin borsa değerleri ile, sağlayacakları kar payının tutarlarını 

düşünen gruplar olarak görülmesiydi. Bu nedenle, hissedarlara verilen bilançolar, iyi 

                                                 
25 İsmail Özarslan, Muhasebenin Teknik Yapısı, İstanbul: Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı,1984, 

s.378. 
26 Özal, Yıldırım ve Tek, s.262.  
27 Akdoğan ve Tenker, s.8. 
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sonuçlanan dönemlerde, aktifin düşük gösterilmesi, kötü dönemlerde ise aktifin yüksek 

gösterilmesi gibi muhasebe oyunlarını içeriyordu. Böylece hissedarlar iyi sonuçlanan 

dönemlerde fazla kâr talep edemeyecekler, kötü dönemlerde ise ellerindeki hisse senetlerinin 

değerinden kaybettiğini fark edemeyeceklerdi. Bu uygulamalar sonucu, 1929 tarihli şirketler 

yasası, muhasebe tarihinde yeni bir aşamayı gerçekleştirdi. Bu yasa ile şirketler, ortaklarına 

yıllık gelir tablosu vermekle zorunlu kılındılar. Böylece ortaklara bilançolara ek olarak gelir 

tablosu da verilecekti. 1948 tarihli şirketler yasası bugünkü anlamda finansal tabloları 

belirliyor ve 1978 yılında Avrupa Birliği’nin girişimi ile bilanço ve gelir tablosu standart hale 

getirilmiştir.28 

Avrupa’daki gelişmeleri Amerika ve diğer ülkelerdeki standartlaşma ve mali 

tabloların güvenilirliği konusundaki girişimler izlemiştir.  

2.2.3. Finansal Rapor Kullanıcıları 

Muhasebe sisteminin çıktısı olan finansal raporlar, organizasyonların mali nitelikli 

işlemleri hakkında büyük ölçüde objektif ve sınıflandırılmış nitelikli özet bilgiler içerir. 

Finansal raporların işletme ile ilgili taraflara ulaştırılması yasal düzenlemeler ile güvence 

altına alınmış durumdadır. Organizasyonlar belirli aralıklarla finansal raporlarını bilgi 

kullanıcılarına ulaştırmak zorundadırlar. Ancak finansal raporlar, sadece yasal yükümlülük 

olduğu için oluşturulmamaktadır. Finansal kaynak bulmak, çalışanların ve tüketicilerin 

organizasyona tutumlarını kontrol altında almak, ortakların beklentilerini iyimserleştirmek, 

yöneticilerin kararlarına destek olmak gibi birçok sebeple şirketler mali yapıları hakkında 

bilgileri yasal zorunluluk olmadığı halde üçüncü kişilerle paylaşmaktadırlar.  

Tablo 1: Finansal Rapor Kullanıcıları ve Kullanım Sebepleri 

Kullanıcılar Kullanım sebepleri 

Yatırımcılar Yatırım kararları 

Kreditörler  Kredi kararları 

Yönetim Kurulu İş ve yönetim kararları 

Çalışanlar Ücret politikaları ve şirketin yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi 

Rakipler İş stratejisi geliştirmek, güçlü ve zayıf yanlarını anlayabilmek 

Devlet Vergi toplayabilmek, kanunlara/mevzuata uyumu kontrol etmek 

Basın Bilgi ve haber toplama 

Akademisyenler Araştırma için veri toplama 

Danışmanlar İlgi duydukları alanlarda bilgi toplama 

                                                 
28 Akdoğan ve Tenker, s.9. 
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2.2.4. Finansal Raporlama Farklılıklarının Sebepleri 

Ülkeler arasındaki finansal raporlama farklılıklarının birçok nedeni vardır. Bu 

nedenleri; kültürel farklılıklar, mevcut yasal sistemdeki farklılıklar, işletmelere fon 

sağlayıcıların niteliklerindeki farklılıklar ve ülkedeki vergi ve muhasebe uygulamalarından 

kaynaklanan farklılıklar başlıkları altında toplamak mümkündür. Ayrıca politik ve ekonomik 

şartlar, enflasyon, ekonomik gelişmişlik düzeyi, eğitim düzeyi gibi farklılıklar da etkenler 

arasında gösterilebilir.29 

Finansman kaynaklarındaki farklılık, ülkeler arası finansal raporlama 

uygulamalarındaki farklılığın temel nedenlerinden biridir. Örneğin; Almanya, Fransa, İtalya, 

Belçika gibi ülkelerde işletmeler, faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları ekstra 

fonları özkaynaklardan çok bankalardan tedarik etme yoluna giderken; İngiltere ve Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki işletmeler ise ihtiyaç duydukları ekstra fonları hissedarlardan tedarik 

etme yoluna gitmektedirler.30 

Tablo 2: Finansal Raporlama Farklıklarının Sebepleri31 

Hissedarlardan Fon Sağlayan Ülkeler 

(Anglo Saxon) 

Borç İle Fon Sağlayan Ülkeler 

(Kıta Avrupası) 

ABD Almanya 

İngiltere Fransa 

Hollanda Belçika 

İsveç İtalya 

Avusturya İspanya 

Kanada Portekiz 
 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde, özellikle hissedarlarından fon sağlayarak 

faaliyetlerini sürdüren ülkelerin sermaye piyasalarının da diğerlerine göre daha önce 

gelişmeye başladığı söylenebilmektedir. Finansal raporlamada fon sağlayıcıların etkisi 

incelendiğinde, hissedarlardan fon sağlayan ülkelerde hissedarların haklarını korumaya dönük 

hukuki sistemlerin gelişmiş olduğu, borç ile fon sağlayan ülkelerde ise borç verenlerin 

haklarını koruyucu hukuki sistemlerin gelişmiş olduğu söylenebilir.32 

  

                                                 
29 Volkan Demir, “Finansal Raporlama Uygulamalarına İlişkin Farklı Yaklaşımlar”, Muhasebe ve 

Denetime Bakış, (Nisan-2009), s.77. 
30 Demir, s.84. 
31 Demir, s.85. 
32 Demir, s.85. 
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Fon sağlayıcılar niteliklerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir:33 

 Sermaye piyasalarından fon sağlayanlar (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi) 

 Hükümetler tarafından sağlanan krediler ile fon sağlayanlar (Fransa ve Japonya gibi) 

 Finans kurumları tarafından sağlanan krediler ile fon sağlayanlar ( Almanya gibi) 

Literatürde, ülkelerin fon sağlamak için tercih ettiği yöntemlere göre; sermaye 

piyasalarından fon sağlayanlara “A” sınıfı (güçlü sermaye); hükümetlerden ve/veya finans 

kurumlarından fon sağlayanlara da “B” sınıfı (zayıf sermaye) ülkeler denilmektedir. “A” ve 

“B” sınıfı ülkelere ve özellikleri aşağıdaki gibidir:34 

 

Şekil 7: Ülkelerin Muhasebe Sistemlerinin Güçlü ve Zayıf Olarak Sınıflandırılması35 

 

“A” sınıfı ülkelerin bazı özellikleri: 

 Güçlü sermaye piyasası mevcuttur. 

 Ülke dışından birçok hissedar (yatırımcı) mevcuttur. 

 Denetim mesleği çok gelişmiştir. 

 Muhasebe ve vergi kuralları birbirinden bağımsızdır. 

 

                                                 
33 Demir, s.85. 
34 Demir, s.86. 
35 Demir, s.86. 

1998'deki Bazı Muhasebe Sistemleri

Güçlü Sermaye

"A Sınıfı"

Hollanda

İngiltere

IFRS

US GAAP

Zayıf Sermaye

"B Sınıfı"

Belçika

Fransa

Almanya

İtalya

Japonya
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“B” sınıfı ülkelerin bazı özellikleri: 

 Sermaye piyasaları yeterince gelişmemiştir. 

 Hissedarların (yatırımcıların) büyük bir çoğunluğu ülke içerisindendir. 

 Denetim mesleği yeterince gelişmemiştir. 

 Vergi odaklı muhasebe kuralları esastır. 

2.2.5. Finansal Tabloların Amaçları 

Mali tablolar genellikle üç ana amaç için hazırlanırlar: Yönetim raporları için, 

ortaklara ait raporlar için ve kredi için. Yönetim için hazırlanan tablolarda istatiksel ve 

ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulur. Ortaklar ve diğer yatırımcılar için mali raporların 

hazırlanması öncelik taşır. Onlar, karlılık ve yatırımlarının değer artışı ile yakından 

ilgilidirler. Bankalar bu tablolar ile ticari krediler dolayısı ile ilgilenirler. Kredi verenler, 

özellikle işlemenin likiditesi ve işletme sermayesinin yeterliliği üzerinde dururlar. Bu nedenle 

dönen varlık ve kısa süreli borçlar, uzun dönemde nakde dönüşebilecek varlık ve uzun 

dönemli borçlara göre daha önemlidir. Ayrıca, kazançlarla gerçekten ilgilidirler, çünkü verilen 

borcun geri ödenmesi işletmenin kârına bağlıdır. Bugün, yatırımcının düşüncesine göre, bu 

kazanç kapasitesi hayati önemdedir ve gelir hesabı da en az bilanço kadar önem taşır.36 

Kıta Avrupalı uluslararası şirketler Amerikan ve İngiliz şirketlerine oranla önemli 

oranda daha fazla stratejik bilgi açıklamaktadır. Finansal olmayan bilgi açıklamasında da 

Avrupalılık vardır: hem kıta Avrupası hem de İngiliz şirketleri Amerikan şirketlerine oranla 

daha fazla finansal olmaya bilgi açıklamaktadır.37 

Finansal tabloların amacı, kullanıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları 

için işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında 

bilgi sağlamaktır.38  

                                                 
36 Oktay Güvemli, “Dikey Gelir Tablosunun Öyküsü”, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:32, (2006), 

s.29-38 
37 Nazlı Akman, “Finansal Açıklama Üzerinde Kültürün Etkisi: UFRS Öncesi ve Sonrası”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2009, s.44. 
38 Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları, 

3.Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2009, s.3. 
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2.2.6. Temel Finansal Tablolar 

a. Bilanço  

Bilanço; bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların 

sağlandığı kaynakları gösteren tablodur.39 

Bilanço işletmelerin mali durumunun anlaşılması için en önemli araçlardan birisidir. 

Bu mali tabloda işletmenin sahip olduğu varlıklar (para, alacak hakları, bina, taşıt vb.) ile bu 

varlıkların kaynakları önceden belirlenmiş raporlama standartlarına göre işletme ile ilgili 

tarafları bilgilendirmek amacıyla düzenlenir. İşletme ile ilgili olan taraflar bu mali tablodan 

işletmenin mali durumu, mali risk düzeyi, ticari itibarı, iş hacmi gibi önemli bilgilere 

ulaşabilirler. Aşağıdaki özet bilanço incelenebilir.  

 

 

 

                                                 
39 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, 11.Baskı, Ankara: Gazi KJitabevi, 2003, s.37.  



24 

 

b. Gelir Tablosu 

Gelir tablosu, diğer bir ifade ile gelir-gider tablosu, “işletmenin belirli bir dönemde 

elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların 

sonucunda işletmenin elde ettiği ilgili döneme ait kârı veya zararı topluca gösteren bir 

rapordur”. Gelir tablosu, işletmenin periyodik gelişmeleri ile içinde bulunduğu dönemdeki 

kazanç gücünü tam ve gerçek olarak yansıttığı gibi işletmenin bir dönem faaliyeti ile ilgili 

bilgileri de ortaya koymaktadır. Bu hali ile gelir tablosu, belirli bir dönemde işletmeye ait 

faaliyetlerinin bir bütün olarak mali yönden başarı derecesini ölçen özet bir rapordur. Gelir 

tablosu, işletmelerin kâr etme amaçlarına ne derece ve hangi faaliyet sonucu ulaşabildiklerini, 

diğer bir deyişle; işletme faaliyetlerine ait kazançların oluşumunu ve varılan sonuçları 

göstermek bakımından önem taşımaktadır.40 Aşağıdaki özet gelir tablosu incelenebilir. 

 

  

                                                 
40 Akdoğan ve Tenker, s.155. 

ABC ŞİRKETİNİN 

01/01/2011-31/12/2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL.) 

 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR   

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

 BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI 

 

E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN DİĞER ve ZARARLAR (-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

 OLAĞAN KÂR veya ZARAR 

 

I-OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 

 DÖNEM KÂRI veya ZARARI 

 

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI  
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2.2.7. Finansal Tabloların Fonksiyonları 

a. İşletme Yöneticileri Açısından: Mali raporların ilk kullanıcısı ve en önemli 

kullanıcısı şirket yöneticileridir. Yönettikleri mali organizasyon hakkında bilgilendirici ve yol 

gösterici bilgilere sürekli olarak ihtiyaç duyarlar. Muhasebe bilgisinin güvenilir, objektif, 

etkin ve nitelikli bir sistem içerisinden gelmesi için özel çaba harcarlar.  

b. Yatırımcılar Açısından: Kâr amacı güden bir organizasyon olan işletmenin 

amacını ne derecede gerçekleştirebildiği finansal raporlar aracılığı ile anlaşılabilir. Özellikle 

gelir tablosunun temel amacı işletmenin dönemsel mali başarısını yansıtmaktır. Şirketlerin 

aile tipi kapalı şirket modelinden çok ortaklı halka açık şirket haline gelmesi ile birlikte, 

halkın tasarruflarını işletmeye yönlendirmek için kullanılan en önemli araçlardan birisi mali 

tablolar olmuştur. Tasarruf sahipleri şirketlerin finansal raporları inceleyerek işletmelere 

yatırım yapma veya yatırımlarını sürdürme yönünde karar almaktadırlar.  

c. Kredi Kurumları Açısından: Kredi kurumu olarak nitelendirilen kurumlar 

tasarruf sahiplerinden topladıkları paraları kârlı gördükleri alanlarda kullanan banka ve 

benzeri kurumlardır. Bu kurumlar yatırımları için kaynak arayışı içerisinde olan şirketler için 

en önemli adreslerden birisidir. Kredi kurumları, kendilerine kredi başvurusunda bulunan 

tacirlerin borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğini tespit edebilmek için finansal tabloları kullanır. 

Kredi kurumlarının ilgili birimlerince yapılan finansal raporların incelenmesi sonucunda 

tacire kredi verilip verilmeyeceği belirlenir.  

d. Devlet Açısından: Devletin finansal raporlarla temel ilgili noktası vergidir. 

Verginin hesaplanması açından finansal tablolar önemli bir role sahiptir. Devletin finansal 

raporlarla bir diğer ilgisi finansal raporların ticari davalar için kanıt niteliği taşımasıdır. Bu 

sebepten dolayı finansal raporlama kanunlarla zorunluluk hane getirilmiştir.  
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2.2.8. Finansal Raporlama ve İnternet 

Yeni bilgi teknolojileri kurumların uygulamalarını değiştirmek üzere ulusal sınırları 

zorlamaktadır. Ticaretteki küreselleşme beraberinde işletmelerin ilgi gruplarının da 

küreselleşmesine yol açmakta, dolayısıyla finansal raporlarının bu ilgi gruplarına 

ulaştırılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda finansal raporlama sürecinde, güncellik ve 

zamanlılığın sağlanması için çeşitli teknolojiler kullanılmakta, mali tablolar internet üzerinden 

kamuya açıklanmaktadır.41 

Bilgi teknolojisinde ve özellikle internet ve ilgili teknolojilerdeki hızlı gelişmeler 

geleneksel finansal raporlamayı da etkilemektedir. İnternetin kullanımının artması sonucu 

çoğu işletme pazarlama ve satışla ile ilgili bilgilerinin yanı sıra finansal bilgilerini ve finansal 

raporlarını da internet aracılığı ile sunmaktadır. Finansal raporların web sayfalarında sunumu 

1990’ların sonlarına doğru oldukça artmıştır. Bu raporlar farklı formatlarda hazırlanmış 

(acrobat reader ve html gibi) özet raporlar olabileceği gibi detaylı bir finansal analizin 

yapıldığı raporlar da olabilmektedir. İşletmelerin internet aracılığıyla sunmuş oldukları 

raporlar ve bilgiler ile bunlarla ilgili ayrıntılar şu şekilde sıralanmaktadır:42  

 İşletmeye ait yıllık raporlar: bu tür raporlar, internet sitesi olan işletmelerin yaklaşık 

üçte ikisinde bulunmaktadır. Yıllık raporların internet sayfalarında sunum oranı 

%54,3 den %97,9’a çıkmıştır ve genelde .pdf ve .html formatında sunulmaktadır.  

 İşletmeye ait çeyrek raporlar: bu tür raporlar genelde html olarak sunulmakta ve 

sunum oranı %90,4 olarak belirtilmektedir. 

 Finansal analiz bilgileri: işletmeye ait ancak raporlarda yer almayan çeşitli finansal 

bilgiler de internet sitesinde sunulmaktadır. Bu sayede ilgili kişilerin analiz 

yapabilmelerine yardımcı olacak bilgilere ulaşmaları sağlanabilmektedir. 

 İletişimle ilgili bilgiler: ilgili kişilerin işletmenin yayınlamış olduğu bilgiler dışında 

bilgi ihtiyacı olduğunda işletme ile iletişim kurması için gerekli olan kanallar internet 

sitelerinde yer almaktadır. 

 

                                                 
41Süleyman Uyar ve Muhsin Çelik, “Finansal Raporlama Sürecinde Genişleyebilir İşletme Raporlama 

Dilinin (XBRL) Kullanılması”, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV.Akademik Bilişim, Denizli: 9–11 

Şubat 2006. s.41-42. 

42 Koşan, s.110.  
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Görülüyor ki işletmelere ait çeşitli bilgilere değişik formatlarda ulaşılabilmektedir. 

Geleneksel finansal raporlama sistemleri düşünüldüğünde, internet sayesinde işletme ile ilgili 

olan kişilerin bu bilgilere ulaşabilmesi ve işletmelerin finansal performanslarını 

karşılaştırmaları daha hızlı ve daha kolay olmaktadır. Bu da alacakları kararları olumlu olarak 

etkilemektedir. Günümüzde farklılaşan piyasa koşullarından dolayı yöneticilerin raporlama 

sistemlerini yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü ekonomik yapı ve piyasa 

düzenlemelerinde meydana gelen değişimler ve artan baskılar işletmelerin iç ve dış 

yatırımcıya yönelik bilgileri daha sıklıkla daha detaylı ve çeşitli elektronik formatlarda 

sunmasını gerektirmektedir.43 

Rekabetin oldukça yoğun olduğu günümüzde işletmelerin içinde bulundukları 

piyasalarda daha etkin olabilmeleri ve paylarını arttırabilmeleri alacakları doğru kararlar 

sonucu olacaktır. Bunun için karar alıcıların doğru ve uygun bilgilere zamanında ve kolay 

ulaşması gerekmektedir. Oysaki belirli dönemlere ait finansal bilgilerin dönem sonunda 

sunulduğu geleneksel raporlama sistemleri gerçek zamanlı bilgi sunmamakta gerekli olan 

bilgilere zamanında ve kolayca ulaşılamamaktadır. Muhasebe sistemlerinde çoğu işlemin 

sisteme el ile girilmesi verilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve bunlara bağlı olarak 

hazırlanacak finansal raporları olumsuz olarak etkilemektedir. El ile yapılan bu işlemlerin 

daha doğru ve etkin olması için fazladan maliyetlere katlanılmakta ancak yine de gerekli olan 

bilgilerin zamanlılığı ve doğruluğu bunun tam tersi bir eğilim göstermektedir.44 

Hazırlanan finansal raporların biçimlerinin birbirinden farklı olması yani standart 

olmaması, kullanılan yazılımlarda uyumsuzluk ortaya çıkaracağından kullanıcıların zamansal 

maliyeti artacaktır.45 

Muhasebecilerin zamanlarının çoğunu finansal bir rapordan diğerine bilgi aktarırken 

harcadıklarından yönetim amaçlı kararlar için kullanılacak olan bu raporların analiz ve 

geliştirme işlemine daha az zamanları kalmaktadır. Veri toplamak için harcanan zamanın 

toplam çalışma zamanının %90’ı analiz için kalan sürenin ise %10’udur. Bu ve bu gibi 

problemlerden ötürü gerek finansal bilgiyi hazırlayan gerekse bu bilgileri kullananlara 

kolaylıklar sağlayacak, daha hızlı ve daha doğru bilgi paylaşımını sağlayacak bir sisteme 

                                                 
43 Koşan, s.111. 
44 Koşan, s.111. 
45 Tokel ve Yücel, s.3. 
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gerek duyulmaktadır. Bu noktada finansal raporlamada devrim niteliğinde bir gelişme olarak 

belirtilen XBRL bu problemlere çözümler getireceği öngörülmektedir.46  

2.2.9. Finansal Raporlamanın Kısıtları 

Zaman finansal tabloları kötü yönde etkileyen bir baskı unsurudur. Toplamları ve 

ortalamaları geçersiz kılan erozyondan dolayı birileri genellikle defterlerde verilen gerçekleri 

ve doğruları konuşur fakat bunlar hiç bir zaman kesin(kati) muhasebeyi konuşmazlar. 

Finansal tablolarda bir denge vardır (Borç = Alacak, Varlık = Kaynak) fakat bu konuda 

evrensel bir kesinlik yoktur. Bu kavramsal çerçeve öncelikle değerleme metotlarında gerçek 

değeri (fair value) kullanan ve belli zamanı dikkate alan yatırımcıları ilgilendirir.47 

                                                 
46 Koşan, s.111. 
47 Jean-Guy Degos, “Muhasebenin Geleceği Geleceğin Muhasebesi İle Uyumlu mu?”, Ümmühan Aslan 

(çev.), Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:37, (2008), s.216. 



29 

 

2.3. XML (Geliştirilebilir İşaretleme Dili) 

XML, finansal bilgilerin iletilmesi için kullanılan XBRL teknolojisinin temelini 

oluşturmaktadır. Aşağıda XML teknolojisi ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.  

2.3.1. Markup Dilleri 

“eXtensible Markup Language” İngilizce ifadesinin kısaltılmış şekli olan XML’i 

Türkçeye “Geliştirilebilir İşaretleme Dili” olarak çevirebiliriz. XML ve HTML bir işaretleme 

dilidir. SGML’in bir alt kümesidir.48 

a. SGML 

Verilerin, sistemler ve uygulamalardan bağımsız olarak tanımlanma ihtiyacı SGML’i 

doğurmuştur. Bu yönde atılan adımlar, metin dosyalarının uluslararası standartlara 

kavuşturulması ve kabul görmesidir. Metin dosyaları hangi sistem olursa olsun 

görüntülenebiliyor (en azından Latin alfabesi ile yazılış olanlar) ve bu veriler platform ya da 

uygulamalardan bağımsız olarak biçimlendirilebiliyor, taşınabiliyordu. Yani Notpad’de 

yazdığınız bir metni unix sisteminde veya Macintosh’ta kullanabiliyordunuz. Ancak burada 

eksik olan dosyanın tamamının tanınması değil, dosya içindeki her bir verinin (ki bu bir 

kelime, cümle veya paragraf olabilir) ayrı şekilde yine platformdan bağımsız 

tanımlanabilmesidir. Böylelikle örneğin uygulama geliştiren programcılar kendilerine lazım 

olan herhangi bir veriyi kullanabilecekler ve/veya oluşturdukları veriyi yine başkasına 

iletebileceklerdir. Bunu için hangi platformda oldukları hangi uygulamaları kullandıkları 

önemli değildir.49 

Standart bir “text” dosyasındaki verilerin ayrı olarak işlenebilmesi için bunların bir 

şekilde işaretlenebilmesi veya etiketlenmesi gerekir. Yoksa bir veriyi diğerinden nasıl ayırt 

edebilirsiniz? Mesela bir metin (text) dosyasına şunu yazalım;50  

Erkan Kemal 

Bilgisayar açısından bu iki kelimeden hangisinin ad hangisinin soyad olduğunu ayırt 

etmek mümkün değil. Ancak metin dosyası aşağıdaki gibi yazılırsa bilgisayar ve farklı bilgi 

kullanıcıları açısından bilginin anlaşılırlı artacaktır; 

<soyad>Erkan</soyad> <ad>Kemal</ad> 

                                                 
48 Zafer Demirkol, XML, 2.Baskı, İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2002, s.13. 
49 Demirkol, s.13-14. 
50 Demirkol, s.13-14. 
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Özel işaretler arasına yazılan metinler programların verileri ayırt etmesine olanak 

sağlıyor. SGML bu anlayışla doğmuştur. SGML’in açılımı “Structured Generalized Markup 

Language” yani “Yapılandırılmış Genelleştirilmiş İşaretleme Dili”. SGML verilerin bağımsız 

ve evrensel olarak kullanılmasını sağlayan bir işaretleme (markup) dilidir ve kendisinden 

sonra oluşacak işaretleme dillerinin (Markup Language-ML) atasıdır. SGML yapı itibariyle 

oldukça esnek ve dolayısıyla karmaşık bir dildir. Karmaşıklığı esnekliğinden 

kaynaklanmaktadır. Herkes kendi SGML kurallarını oluşturabilir veya mevcut SGML’den 

oluşturulmuş ve standart kabul edilmiş kurallar çevresinde işlem yapabilir. SGML’de verinin 

taşınabilirlik açısından bu kadar avantajlı bir yapıya sahip olmasına karşılık, esnek ve 

karmaşık tanımlama yapısına sahip olması, uygulama geliştiriciler için zorluk 

oluşturmaktadır.51 

b. HTML 

SGML kullanarak kendi belgelerinizi işaretleyebilir ve oluşturabilirsiniz. SGML 

kullanarak özel uygulamalar geliştirebilirsiniz. Ancak buradaki kritik nokta bunların standart 

olarak kabul edilmesidir. Bunun ilk örneği 1991 yılında geliştirilen ve sonradan çok yaygın 

kabul görerek internetin hızla yaygınlaşmasını sağlayan devrim niteliğindeki HTML dilidir.52 

HTML, SGML’in özelleştirilmiş halidir. Web üzerinde belge oluşturulmasını, 

şekillendirilmesini ve görüntülenmesini sağlayan HTML, SGML’in daraltılmış özel bir 

uygulamasıdır. HTML’in standart kabul edilmesi ile HTML etiketlerini yorumlayan 

programlar (browser gibi) hızla yaygınlaşmıştır. Çünkü artık her şey daha belirlidir ve bu 

belirgin kurallar çerçevesinde uygulama programı geliştirmek mümkündür. İşaretleme 

dillerinin diğer bir özelliği de, tek başlarına çalışan bir program olmayıp yorumlanmaları için 

diğer programlara ihtiyaç duymasıdır. Herhangi bir browser <H1> </H1> etiketlerinin 

arasında yazılan bir yazının en büyük başlık bilgisi olarak sayfada görüntüleneceğini 

anlıyordu. Browser’ın markası ne olursa olsun bu hiç değişmiyordu ve hala da aynen 

geçerli.53 

 

 

 

                                                 
51 Demirkol, s.15. 
52 Demirkol, s.15. 
53 Demirkol, s.15. 
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c. SGML ve XML 

XML ve SGML yapısal olarak birbirine çok benzer. XML’de SGML’de olduğu gibi 

etiketlerin tanımlamasını kendimiz yaparız. HTML’de olduğu gibi özel, standartlaştırılmış bir 

etiket yapısı yoktur. XML’de de amaç verinin işaretlenmesi ve belirlenmesidir. XML, 

SGML’nin daha belirlenmiş daha kurallı ve kapsamı çizilmiş halidir. XML, SGML’in 

özelliklerini kapsayan SGML’in bir alt kümesidir. 1996’da W3C çalışma grubu XML’i 

geliştirdiğinde amaçlarının “SGML’de eksik olan uygulama kolaylığını sağlamak” olduğunu 

bildirmişlerdi. XML’de yapı daha belirgin ve daha kurallıdır. Bu durum uygulama geliştiren 

programcılar için daha belirgin bir alanda çalışma ve daha az bilinmezlerle uğraşma 

kolaylığını getirdi. Böylece XML’in kullanımı yaygınlaşmaya başladı.54 

d.HTML ve XML 

XML bir metadildir. Diğer bir ifadeyle, diğer dilleri açıklamak için kullanılabilecek 

bir dildir. HTML bilgiyi biçimlendirmek için kullanılırken, XML bilgiyi tanımlamak için 

kullanılır.55 

XML kesinlikle HTML yerine tasarlanmış bir dil değildir. XML ve HTML’in 

oluşum amaçları çok farklıdır. HTML belgelerin şekilsel özellikleri ile ilgili iken, XML 

belgelerin içeriği ile ilgilidir. Eğer çok basitleştirerek söylemek gerekirse HTML bir web 

sayfasına şekil verirken XML web sayfası içindeki verilerle ilgilidir. HTML’de etiketler 

(taglar) tanımlı ve bir standart durumunda iken XML’de kendi etiketlerimizi kendimiz 

tanımlarız.56 

HTML ve XML arasındaki temel farklar aşağıda sıralanmıştır:57 

a. HTML dosyaları verileri göstermek için kullanılır. XML dosyaları ise verileri 

saklamak için kullanılır.  

b. HTML dilinde kullanacağınız etiketler önceden belirlidir. Fakat, XML’de 

kullanacağınız etiketleri tamamen siz belirlersiniz.  

c. HTML dili sabittir, genişletilemez. Standart etiketlerin dışında herhangi bir etiket 

kullanamazsınız. Oysaki XML dili adından da anlaşılacağı gibi geliştirilebilir 

işaretleme dilidir ve kullanıcı istediği kadar etiket ekleyebilmektedir. Herhangi bir 

sınırlama mevcut değildir. 

                                                 
54 Demirkol, s.16. 
55 William R. Stanek, XML, Selim Göksu (çev.), Ankara:Microsoft Press, 2003, s.3.  
56 Demirkol, s.16. 
57 Musa Çiçek, XML ve İleri XML Teknolojileri, 1.Baskı, 2010: KODLAB Yayıncılık, 2010, s.4-5. 
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2.3.2. XML Uygulamaları ve Diğer ML’ler 

XML hızla web dünyasında kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte yine aynı hızla 

iş dünyasında da elektronik veri değişim standardı olma yolunda. XML’de veriyi kendimiz 

tanımlarız (etiketleriz).  Burada sorun tanımladığımız verilerin standart olarak kabul 

görmesidir. XML’in veri değişim standardı olması konusunda herkes hemfikirdir. Hemfikir 

olmakla kalmayıp her sektör, kurum veya organizasyon kendi alanları ile ilgili XML veri 

standardını geliştirmekle meşgul. Bunların birçoğu yayınlandı ve kullanıma açıldı. XBRL’de 

bunlardan birisi.58 

2.3.3. XML’in Tanımı ve Özellikleri 

XML (eXtesible Markup Language) teknolojisi verileri saklamak ve taşımak için 

tasarlanmış bir standarttır. HTML’den temel farkı budur. HTML verileri göstermek için 

kullanılır. XML ise verileri saklamak için kullanılır. XML bir programlama dili değildir. 

Verilerin yapısal olarak işaretlenmesi ve taşınması ile ilgilenir. XML ile hazırlanmış bir 

dosyayı istediğiniz bir programlama dili ile açabilir, içindeki verileri listeleyebilir, 

şekillendirebilir ve hatta yeni veriler ekleyebilirsiniz. Bu anlamda XML’i basit bir veri tabanı 

olarak düşünebiliriz. Veri tabanından farkı tamamen text tabanlı olmasıdır. Bu da XML 

dosyalarının her platformda rahatça kullanılabilmesini sağlar.59 

XML verilerini açmak ve düzenlemek için herhangi bir özel editöre ihtiyacımız yok. 

Windows’un Not Defteri ile kolayca açılabilir ve düzenleme yapılabilir. XML dosyaları 

HTML gibi etiket kullanma mantığına dayanır. Dosyanızda sakladığınız verileri anlamlı 

etiketler ile işaretleyebilir, daha sonra bu etiketlerin içerdiği veriyi herhangi bir programlama 

dili ile okuyabilir, programlarınızda gösterebilir veya web sayfanıza aktarabilirsiniz.60 

XML, 1998 yılında W3C kuruluşu tarafından çıkarılmış bir standart olup bugün 

dünyanın her yerinde birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli uygulamalarda veri saklamak 

ve transport (taşıma) etmek için kullanılmaktadır. XML’in en büyük avantajı platformlardan 

bağımsız olmasıdır. Bu demektir ki; XML dosyalarınızı istediğiniz platformda ve işletim 

sisteminde açıp kullanabilirsiniz. Çünkü XML dosyaları metin tabanlı olduğu için her 

platform tarafından desteklenmektedir. XML, dosyasında işaretleyip sakladığınız verileri 

istediğiniz bir programlama dili ile okuyup uygulama geliştirebilirsiniz. Örneğin aşağıda basit 

                                                 
58 Demirkol, s.17. 
59 Çiçek, s.1. 
60 Çiçek, s.1-2. 
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bir mail programı için XML ile tutulmuş ve daha sonra bu veriler bir uygulamaya 

aktarılmıştır61 

Mail.xml dosyası: 

<mail id=”1” > 

 <kimden>Musa</kimden> 

 <kime>Aykut</kime> 

 <konu>Ders hakkında</konu> 

 <mesaj>Yarın işlenecek konu neydi?</mesaj> 

</mail> 
 

Uygulama yazılımı yukarıdaki verileri okuyarak aşağıdaki gibi bir görüntüleme 

yapabilir:  

 

2.3.4. XML’in Avantajları 

XML’in sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 62 

 XML etiketleri kullanıcı tarafından belirlenir. Kullanıcı istediği gibi isim etiketi 

tanımlayabilir. Bu da kullanıcıya büyük esnekli sağlar. 

 XML geliştirilebilir bir dildir. İhtiyaç duyulduğunda XML dosyasına yeni etiketler 

eklenebilir.  

 XML platformlardan bağımsızdır. XML dosyaları tüm platform ve işletim 

sistemlerinde kullanılabilmektedir.  

 XML dosyaları sadece metinsel veri içerir. Bu anlamda basit birer metin dosyalarıdır. 

Herhangi bir metin editöründe rahatça kullanılabilir.  

 Tüm gelişmiş programlama dilleri XML desteği sunmaktadır. Bu demektir ki; XML 

dosyasına herhangi bir programlama dilini kullanarak erişilebilir. Dosya içindeki 

verileri listelenebilir, yeni veriler eklenebilir veriler güncellenebilir.  

                                                 
61 Çiçek, s.2. 
62 Çiçek, s.3-4. 
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 XML teknolojileri oldukça geniş alana yayılmaktadır. Windows uygulamalarından 

mobil uygulamalara ve network uygulamalardan web servislerine kadar her alanda 

XML teknolojileri kullanılmaktadır. 

 XML öğrenilmesi ve kullanılması oldukça kolay bir dildir.  

 XML dosyaları herhangi bir yönetim aracı gerektirmediğinden verinin taşınması 

oldukça kolay hale gelmektedir.  

2.3.5. XML’in Kullanım Alanları 

XML ile Busines To Busines (B2B) uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Çünkü birlikte 

çalışan firmalar ve ortaklar kullandıkları veriyi bir şekilde paylaşmak isteyeceklerdir. Veri bu 

paylaşılan verinin sorunsuzca taşınması ve diğer firmanın sisteminde sorunsuzca 

kullanılabilmesi gerekmektedir. Diyelim ki; bir firmamız var ve sattığımız ürünler hakkında 

bir takım bilgiler tutmanız gerekiyor. Ürünlerinizi sattığınız müşterileriniz veya ortak 

çalıştığınız diğer firmalar sizden ürünler hakkında bilgi istedi. Bu bilgiyi nasıl verirsiniz. 

Yapılabilecek ilk şey tuttuğunuz veri tabanın aynısını müşterinize veya ortaklarınıza 

gönderebilirsiniz. İlk başta güzel bir fikir gibi görülebilir. Çünkü basitçe veri tabanınızın 

kopyasını alıp yollayabiliriz veya belli tabloları gönderebiliriz. Diyelim ki; veritabanınızı 

gönderdiniz. Veri tabanınızı alan kişilerin veri tabanının içeriğindeki ürün bilgilerine 

ulaşmaları gerekecek, tam veri tabanını açacakları sırada sizin gönderdiğiniz veri tabanı ile 

kendi kullandıkları veri tabanının aynı olmadığını gördüler. Veri dönüşümü için ayrıca 

zahmete girmeleri gerekecek. Müşterinin bilgisayarında herhangi bir veritabanı yönetim 

sistemi kurulu değilse problem daha da büyüktür. Bu durumda dosyayı açamayacaktır. İşte bu 

gibi durumları ortadan kaldırmak için XML girer devreye. XML’i üstün kılan; tamamen metin 

içerikli olması ve her platformda rahatça çalışabiliyor olmasıdır. Bu da XML’i platform 

bağımsız kılmaktadır. Yani müşterilerinizin, ortaklarınızın kullandığı sistem ne olursa olsun 

bizim göndereceğimiz XML dosyasını kolayca açabileceklerdir. Çünkü herhangi bir fazladan 

programa veya veritabanı yönetim sistemine ihtiyaç duymadan verilere rahatça 

ulaşabileceklerdir. İşte bu noktada XML’in bize sunduğu avantaj verinin taşınması 

sürecindeki problemleri tamamen ortadan kaldırmaktır.63 

                                                 
63 Çiçek, s.12. 



35 

 

2.3.6. XML’in Teknik Yapısı 

XML Belgeleri Oluşturmak 

XML standardına asgari anlamda uygun oluşturulmuş belgelere, iyi biçimli (well-

formed) XML belgeleri denir. Diğer bir ifade ile; bir belgenin XML belgesi olabilmesi için 

“iyi-biçimlilik” yapısına uyması gerekir. Eğer uymazsa bu belge bir XML belgesi olarak 

kabul görmez. İyi biçimlenmemiş bir XML belgesi görüntülenme sırasında hata verir. Tipik 

bir XML dokümanı aşağıdaki gibidir:64 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

<BİLANÇO> 

    <Aktif> 

        <Dönen_Varlıklar>500</Dönen_Varlıklar> 

        <Duran_Varlıklar>600</Duran_Varlıklar> 

   </Aktif> 

    <Pasif> 

        <Kısa_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar>200</Kısa_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar> 

        <Uzun_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar>350</Uzun_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar> 

        <Öz_Kaynaklar>550</Öz_Kaynaklar> 

    </Pasif> 

</BİLANÇO> 

Yukarıdaki XML dokümanında bir hata olduğu takdirde browser aşağıdaki gibi bir 

hata verecektir: 

 

Yukarıdaki XML dokümanında bir hata olmadığı takdirde Microsoft Explorer’da 

aşağıdaki gibi görünecektir. 

                                                 
64 Demirkol, s.19-20. 
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Etiketlerin (tag) arasında içerik yani “veri” bulunur. Bu şekilde tag ve veriden oluşan 

birime “XML Elementi” denir. İyi şekillendirilmiş bir XML belgesinin ilk kuralı şudur: açılan 

etiket mutlaka kapanır. Örneğin; <BİLANÇO> etiketi </BİLANÇO> şeklinde kapanmak 

zorundadır. Bu ikisi arasında kalan tamamı <BİLANÇO> etiketine ait veridir. Bir etiket 

kapandığında ortaya çıkan metine “element” denir. <Öz_Kaynak>550</Öz_Kaynak> metni 

bir elementtir.65 

 

Şekil 8: XML Elementinin Yapısı.  

XML belgesinin temel yapısı aşağıdaki gibidir; 

 

                                                 
65 Demirkol, s.21.  
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> ifadesi, yukarıdaki XML tanımı, 

XML versiyon bilgisini ve XML belgesinin hangi dil standardına göre kodlanacağını belirtir. 

Türkçe karakterlerin dahil olduğu uluslararası standart ISO-8859-9’dur. XML belgesinde 

Türkçe karakter kullanacaksanız encoding="ISO-8859-9" ifadesini XML tanımına eklemeniz 

gerekmektedir.66 

XML’i Kullanmak 

HTML’den farklı olarak, XML önceden tanımlı etiketler ve öznitelikler içermez. 

XML belgesi istenilen şekilde oluşturulabilir. Bileşenler için etiketleri belge içinde 

tanımlarsınız. Bu etiketlere gerekliyse öznitelikler eklersiniz ve bileşenlerin nasıl bir araya 

geldiğine siz karar verirsiniz. Bir belgenin etiketleri ve öznitelikleriyle ilgili genel kurallar 

kümesi, bir belge tür tanımında (DTD) tanımlanır. XML işlemcileri DTD’yi, belgenin düzgün 

kurulup kurulmadığını belirlemek için kullanabilir ve işlemci bu bilgiyi belgeyi sunan 

uygulamaya geçirebilir. Belgelerin DTD’ye sahip olması zorunlu değildir. Ancak, bir DTD 

varsa, belgenin DTD’ye uyumlu olarak yapılandırılması gerekmektedir. XML belgesinin 

gövdesinin oluşturulmasının çeşitli yöntemleri vardır ve seçeceğiniz yöntem, nasıl veri 

kullandığınıza göre belirlenir. Çok az değişen sabit veri kayıtlarıyla çalışılıyorsa, gerekli veri 

yapıları bir yazma aracı kullanılarak oluşturulabilir. Veri doğrudan belgeye eklenir ve sonuç 

bir dosyaya kaydedilir. Böylece bir uygulama ya da bir tarayıcıda doğrudan görüntülenebilir. 

Sık değişen verilerle çalışılıyorsa, daha dinamik bir çözüme ihtiyaç duyulur. Bunun için, bir 

belge yayımlama ya da içerik yönetimi sistemi kullanılır. Bu sistemler genellikle veri 

tabanlarıyla tümleşiktir. Veri tabanı veri kayıtlarını saklar, böylece istendiğinde alınabilirler. 

Yönetim sistemi verileri okur ve DTD’ye dayanan uygun yapıya dönüştürür ve sonra bu 

verileri görüntülemek için bir uygulama ya da tarayıcıya aktarır. Dinamik belgeye erişen 

kullanıcılar, arka planda tüm bunların olduğunu bilmezler ve Uniform Resource Locator 

(URL) kullanarak belgeye erişimlerini sürdürebilirler.67 

XML’in Uzantıları 

Çoğu Web teknolojisinde olduğu gibi, XML standardı yalnızca bir başlangıç 

noktasıdır. Bu standart, XML belgelerinin nasıl tanımlanacağı gibi XML’in temel işlevini ve 

belgelerin bu tanıma uymasını sağlayan gerekli dilbilgisini açıklar. Çekirdek dilin ötesinde, 

XML Linking Language, XML Pointer Language, Extensible Stylesheet Language (XSL), 

                                                 
66 Demirkol, s.23. 
67 Stanek, s.5-6. 
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XML Namespaces ve XML Schema gibi çeşitli uzantılar tanımlanmıştır. Bu teknolojiler, 

XML’in XML içinde tanımlanmış doğrudan uzantılarıdır.68 

XLink ve XPointer 

XML Linking Language (XLink) ve XML Pointer Language (XPointer) birbiriyle 

ilişkilidir. XLink nesneler arasındaki ilişkiyi tanımlar: örneğin, köprü metin başvurusu, 

XPointer bir belge içinde belirli yapılara nasıl başvuracağınızı ayrıntılandırır; örneğin, sayfa 

içerindeki iç bağlantılar. Bu teknolojiler, XML belgeleri için köprü metni bağlantıları 

oluşturmada birlikte kullanılabilir. HTML’de tanımlanan basit tek yönlü bağlantılardan farklı 

olarak, XML bağlantıları çok gelişmiştir. Çünkü XML bağlantıları çok yönlü olabilir. Bir tek 

XML bağlantısı, birden çok kaynağı işaretedebilir ve bu kaynaklar boyunca, herhangi bir 

sırada ilerleyebilirsiniz. Örneğin, bir dizinde bir bağlantı “köprü” sözcüğünün tüm 

başvurularını işaret edebilir ve bu kaynaklara istediğiniz sırada erişebilir, sonra da bu tek 

bağlantıyı kullanarak yeniden dizine geri dönebilirsiniz. XML bağlantıları ayrıca kendini 

açıklayan özelliktedir; yani, bağlantı ilişkili olduğu kaynakları tanımlayan metin içerebilir.69 

XSL: XSL, XML belgeleri için zengin biçimlendirmeler sağlar. XSL kullanarak, bir 

XML belgesinden bilgilerin nasıl çıkarılacağını ve bu bilgilerin görüntülenmesi için nasıl 

biçimlendirileceğini belirten kurallar tanımlanabilir. 

XML Namespaces: XML Namespaces belge yapılarına kolay erişim sağlar ve 

benzer adlı yapılar kullanabilen belge içindeki ad alanı çakışmalarını önler. Her yapıya 

evrensel bir ad vererek, bir belge, birden çok ad alanında tanımlanan işaretlemeyi kullanabilir. 

XML Schema: XML Schema ile, belgeler içinde veri yapılarının karakteristiğini 

tanımlayan şemalar oluşturulabilir. Örneğin, şema içinde, yapıların nasıl kullanılacağı, nasıl 

gruplandırıldıkları ve farklı yapıların nasıl ilişkilendirildikleri Schema ile ile tanımlanabilir. 

Şema İngilizce “Schema” temrinden gelmektedir. Varoluş ve kullanılış amaçları 

DTD ile aynıdır. Ancak şemalar DTD’ye göre daha fazla imkân sunmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle şemalar DTD’den daha yeni bir teknolojidir ve gelişimi devam etmektedir. Şemalar, 

XML belgesinin şemasını tanımlar ve belgenin şema tanımlarına uygun olarak oluşmasını 

                                                 
68 Stanek, s.6.  
69 Stanek, s.6. 
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sağlar. Bir şema temel olarak “tip” tanımı ise element veya niteliklerin içerik, şekil, sınırlama, 

formatına vb. belirler. Şemalar DTD’lere benzer ancak yazım kuralları farklıdır.70 

Şemalar W3C tarafından geliştirilmiş ve halen geliştirilen, değişik zamanlarda yeni 

sürümleri yayımlanan bir doküman tipi tanımlama tekniğidir. Şemalar XML dokümanından 

ayrı, .xsd uzantılı bir dosyada oluşturulurlar. Şemalarda da DTD’de olduğu gibi, bütün 

element ve niteliklerin “tip” tanımlaması yapılmalıdır. Diğer bir ifade ile tanımlanmamış 

element veya nitelik kalmamalıdır. Bu dosya, XML belgesine bağlıdır. Şema dosyaları XML 

“iyi-biçim”lilik kuralına uyan özel XML dosyalarıdır. Bunun anlamı şema dosyalarının 

öncelikle “iyi-biçimli” olması gerektiğidir. Ayrıca dosyanın en başına XML deklarasyonu ve 

kodlama yapısının belirtilmesi özellikle Türkçe karakter kullandığımız için zorunludur:71 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 
 

.xsd dosyasının başına şemanın hangi “namespace”i kullanacağı deklare edilir: 

<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema > 

 

Bu deklarasyon xs’ye (bu mesala .xsd de olabilir) atanmış “namespace” vardır. 

Bundan sonra şema belgesi içindeki her element veya tipin önüne xs eki getirilir; 

<xs:element name=”turlar-rehberi”> 
 

elementi gibi. Dosya </xs:schema> etiketi ile kapanmalıdır. Topluca bakacak olursak 

bir xsd dosyasının yapısı aşağıdaki gibidir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema > 

……………………………içerik…………………………………………………………… 

</xs:schema> 
 

Bir şema iki tip içerik barındırır. Bunlar, basit (simple) kompleks (complex) tiplerdir. 

XML belgesinde bir element sadece metin barındırıyorsa bu şema için basit tiptir. Eğer 

element başka elementler ve/veya nitelikler barındırıyorsa bu komplekstir. Örneğin; 

<satış_tutarı>1.200.000</ satış_tutarı > 
 

elementi şema için basit tiptir. Çünkü, nitelik ve içerik açısından başka ele-mentleri 

barındırmamaktadır. Bu karşılık; 

  

                                                 
70 Demirkol, s.115. 
71 Demirkol, s.116-117. 
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<BİLANÇO> 

    <Aktif> 

         <Dönen_Varlıklar>500</Dönen_Varlıklar> 

         <Duran_Varlıklar>600</Duran_Varlıklar> 

    </Aktif> 

    <Pasif> 

         <Kısa_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar>200</Kısa_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar> 

         <Uzun_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar>350</Uzun_Vadeli_Yabancı_Kaynaklar> 

         <Öz_Kaynaklar>550</Öz_Kaynaklar> 

    </Pasif> 

</BİLANÇO> 
 

“BİLANÇO” elementi kompleks tiptir çünkü içinde diğer elementleri barındırır. 

Aynı şekilde “Aktif” elementi de komplekstir.  

XML belgesine şemayı bağlamak için XML belgesinin “root” elementine aşağıdaki 

tanımlama yapılır; 

<root-elementi xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=”E:\xml\kitap\5_schema\basit2.xsd”> 
 

xmlns:xsi’da belirtilen yol, şema “namespace”ini bildirir.  

“xsi:noNamespaceSchemaLocation” ise şema dosyasının bulunduğu yolu bildirir. Bu 

tanımlamalardan sonra artık şema dosyamız XML belgemize bağlanmıştır. Yani artık XML 

belgesinin geçerliliği ve dokümanını tipi, şemada belirtilen kurallara bağlanır. Yukarıda 

belirtildiği gibi basit tip element, nitelik tanımı olmayan ve içerik olarak sadece içerik 

barındıran XML elementidir. Basit tip elementler XML belgesinde, içinde elementleri ve 

nitelikleri barındırmayan elementtir. Yapısal olarak basit “tip” element tanımı, elementin ismi 

ve “tip” tanımlamasından oluşur. Örneğin:72 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

<Aktif xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=”Aktif.xsd”>5.000</Aktif> 
 

için şemamız aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

< xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>  

 <xs:element name=”Aktif” type=”xs:string”/> 

</xs:schema> 
 

“xs:element” ifedesi, tip tanımının element olduğunu, 

“name” ifadesi, elementin ismini, 

“type” ifadesi, içerik yapısının “tip” tanımını belirtir.  

Aşağıda bazı basit tip belge türleri açıklanacaktır.  

                                                 
72 Demirkol, s.118-119. 
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String Tip Belgeler: Bu tipte herhangi bir karakter dizilimi veri olarak kabul edilir. 

Bu bir sayı, harf veya sembol olabilir. Buna göre; 

BİLANÇO.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

< xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>  

 <xs:element name=”BİLANÇO” type=”xs:string”/> 

</xs:schema> 

 

tanımlamasındaki bir element için aşağıdaki bütün tanımlamalar geçerlidir.  

BİLANÇO.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

<BİLANÇO xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=”BİLANÇO.xsd”>Aktif, Pasif, Tarih, Toplam, Dipnotlar, 

31-12-2011</BİLANÇO> 

 

Buradaki sayılar veri tipi için özel bir anlam içermez ve sadece birer karakterdir. Her 

ne kadar tarih bilgileri gözükse de bunlar tarih tipinde veriler olarak işlenmez.  

Sayısal Tipteki Veriler: Element içeriğinin sadece sayılardan oluşabileceğini 

belitten tip tanımlardır.  

Aktif.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

< xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>  

 <xs:element name=”Aktif” type=”xs:decimal”/> 

</xs:schema> 

 

şeklindeki bir tanım XML belgesi için “BİLANÇO” elementinin sadece sayısal 

değerler alabileceğini belirtir.  

Aktif.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?> 

<Aktif xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=”Aktif.xsd”>5000</Aktif> 
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3. FİNANSAL KODLAMA: XBRL 

3.1. XBRL’nin Tanımı 

XBRL, finansal bilgilerin XML web programlama dili ile kodlanmasına dayanan bir 

veri tabanı dilidir. XML dili ile kodlanan finansal bilgiler web üzerinden eş zamanlı ve 

kullanışlı bir formatta bilgi kullanıcılarına ulaştırılmış olur. XBRL diğer bazı kaynaklarda 

aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; 

“XBRL, finansal bilginin internet ortamında eş zamanlı olarak sunumuna imkân 

sağlayan ve elektronik iletişimi mümkün kılan standart bir dildir.”73 

“XBRL, işletmeye ait bilgilerin elektronik değişimi için yüzlerce değişik yöntemi 

ortadan kaldıran küresel standart bir yöntemdir. XBRL, aynı zamanda işletme bilgilerinin 

değişiminde meta-data (veriler arası) ve semantikleri (anlamları) vurgulayan bir 

yöntemdir.(Charles Hoffman, CPA, “Fınancıal Reportıng Usıng XBRL–Ifrs And Us Gaap 

Edıtıon”, 2006, s.18)”74 

“XBRL standardı, XML (Extensible Markup Language, Geliştirilebilir Biçimleme 

Dili) standardı üzerine kurulmuştur. XML temel olarak özelleştirilebilir imler (tag) kullanarak 

ve bu etiketler sayesinde değiş-tokuş edilebilir, doğrulanabilir, sorgulanıp yorumlanabilir 

semantik veri sunuşuna olanak tanıyan bir ağ teknolojisidir. XBRL bu anlamsal içerik 

avantajlarını ticari ve finansal gereksinimler doğrultusunda özelleştirilerek, iş dünyasındaki 

veri akışını rahatlatan bir açılım sunmaktadır.”75 

“XBRL, XML tabanlı ve basitçe finansal sistem çıktılarını bilgisayarın okuyabileceği 

türde veriler olarak her bir veriyi etiketleyen ve kodlayan dijital bir dildir.”76 

“XBRL, kullanımı lisans gerektirmeyen, uluslararası şirket ve kurumun bir araya 

gelerek oluşturduğu şeffaf bir raporlama dilidir. Finansal terimlerin XBRL dilinde nasıl 

tamamlandığını anlatan dokümanları (spesifikasyonlar), XBRL toplulukları oluşturulur. 

Böylelikle XBRL spesifikasyonlarını uygulayan yazılımcılar, ticari raporlama bilgilerinin 

                                                 
73Cengiz Toraman ve Hasan Abdioğlu, “Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (GİRD) Ve Gelir 

İdaresince Kullanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 2008, s.79. 
74 www.xbrl-tr.gen.tr (25.11.2011) 
75Ömer Emre Tokel, Eray M. Yücel, Burçin Öksüz, Türkiye’de XBRL’e Geçiş Sürecinin Yol Haritası, 

Active, Nisan-Mayıs-Haziran, 2007, s.1-27. 
76Levent Koşan, Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL, iSMMMO Mali Çözüm, Ağustos-Ekim, 

Yıl:2006, Sayı: 77, Sayfa:108-120. 

http://www.xbrl-tr.gen.tr/
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oluşturulmasını, karşılaştırılmasını, değiş-tokuş edilmesini standart ve çok kolay hale 

getirirler. Yine XBRL toplulukları tarafından oluşturulmuş olan taksonomilerin tanımladığı 

standart bir formata dönüştürürler.”77 

“XBRL ticari işlemlerin raporlanmasını sağlamak amacıyla finansal bilginin 

hazırlanmasını, yayınlanmasını ve denetlenmesini kolaylaştıran standart hale getirilmiş bir 

dildir.”78 

“XBRL, finansal bilgilerin tekdüzen ve anlaşılabilir formatta transferini sağlayan, 

finansal ifadeleri tanımlamada XML tabanlı veri etiketleri kullanan açık spesifikasyondur.”79 

“XBRL, tamamen farklı yazılım uygulamaları kullanan bilgi tedarik zincirlerinin, 

firmalar ve endüstriler çapında otomatik olarak; finansal raporlama bilgilerini 

oluşturabildikleri, takas edebildikleri, araştırabildikleri ve analiz edebildikleri XML tabanlı bir 

işaretleme (etiketleme) sistemidir. XBRL, çevrimiçi finansal bilgi raporlaması için bir 

standart sunmakta ve bu sayede günümüzde kullanılmakta olan uygulamaların birbirinden 

farklılığını ortadan kaldırmaktadır.”80 

XBRL finansal tablolardaki bilgileri yazılımlarla ve daha kolay ayıklanabilecek ve 

karşılaştırılabilecek şekilde kodlamak için kullanılır. Bilgisayarların özlerinde finansal 

raporlama bilgileri yoktur ve tam olarak tanımlanmamış bilgileri anlamamaktadırlar. 

XBRL’de kullanılan biçimleme kodları finansal verilerin bilgisayarın sınıflandırabileceği, 

ayıklayabileceği ve analiz edebileceği bir formatta tanımlar. Örneğin, Türkçe’de kullanılan 

stok kelimesi, diğer dillerde stocks, inventory, vorrate, éléments de stocks, investmentföretag 

olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Uluslararası Muhasebe Standartlarında 

“inventory” olarak geçen kavram, farklı dilerde farklı şekillerde ifade edilmektedir. XBRL 

                                                 
77Ömer Emre Tokel, Eray M. Yücel, Türkiye’de XBRL Standardı: Sektör Bilanço Verileri Üzerine Bir 

Uygulama, Active, Temmuz-Ağustos, 2005, Syf.1-10. 
78Ercan Beyazıtlı (çev.), Sürekli Denetim: Geleceğin Denetimi, Muhasebe ve Denetime Bakış, Şubat 

2002, Syf.199-128. (Zabihollah Rezaee, Rick Elam, Ahmad Sharbatoghlie, Costinuous Auditing: The 

Audit of The Future, Managerial Auditing Journal, 16/3, 2001, 150-158) 
79Fehmi Karasioğlu, Oya Eryiğit, Finansal Raporlama ve XBRL (Geliştirilebilir Kurumsal Raporlama 

Dili), Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, Yıl:2005, 

Sayı:2, Syf:133-152.  
80Rafet Aktaş, Eşref Savaş Başçı, Elektronik Ortamda Finansal Raporlamada Geliştirilebilir Finansal 

Raporlama Dilinin (XBRL) Kullanılması, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 9, Sayı 

1, Mart 2007. 
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farklı şekillerde ifade edilen bu kavramların bilgisayarlar tarafından aynı şekilde anlaşılmasını 

sağlayan bir teknolojidir.81 

İşletmeler mali işlemleri ile ilgili kamu, devlet, yatırımcılar, ortaklar ve yöneticiler 

gibi çeşitli kesimleri bilgilendirmek amacıyla finansal raporlar hazırlarlar ve bu kesimlere 

sunarlar. Hazırlanan mali bilgilerin genellikle .doc, .exe, .pdf ve .html gibi formatlarda 

raporlanıyor olması verilerin kullanımını zorlaştırmaktadır. Analizcilerin verileri yeniden 

bilgisayara girmek zorunda kalması, yatırımcıların verilere ulaşmakta zorlanması, devletin 

denetim imkânlarının sınırlı kalması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle uluslararası 

alanda raporlama, analiz ve denetim imkânları raporlamayı yapan işletmenin yasal 

sorumlulukları ve raporlama kabiliyetleri nispetinde mümkün olmaktadır. 

Finansal raporlara ulaşımın ve finansal raporların kullanımının kolaylaşması açısında 

devirim sayılabilecek fikir, 1999 yılında Charles Hoffman tarafından muhasebe ve finans 

dünyasına yeni bir kapı açtı. Fikir, yukarıdaki paragrafta sayılan bütün sorunları ortadan 

kaldırmanın yanında, piyasa etkinliğinin artması, sürekli denetimin imkânlı hale gelmesi ve 

finansal raporlamanın küreselleşmesi gibi faydalar sağlayacaktır. 

Hoffman finansal raporlamanın XML teknolojisi kullanılarak yapılabileceğini fark 

etmiş ve bu fikrini AICPA (Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü)’ne 

sunmuştur. AICPA Hoffman’ın projesini kabul etmiş ve destekleme kararı almıştır. 

Böylece finansal raporlamanın finansal kodlamaya dönüşme süreci başlamıştır. (Bu proje 

önce XFRML daha sonra ise XBRL olarak adlandırılacaktır.) 

Finansal bilgilerin XML ile raporlanması ne anlama geliyor? 

Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dili olarak dilimize çevrilebilen XBRL, finansal 

bilgilerin raporlanması, iletilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan XML tabanlı genel bir 

bilgisayar dilidir. XML teknolojisinin muhasebe işlemlerinde ve finansal bilgilerin 

raporlanmasında kullanılması XBRL olarak adlandırılmaktadır. 

XBRL finansal bilgi kullanıcılarına finansal bilgilerin hazırlanması, yayınlanması ve 

karşılıklı olarak değiştirilebilmesi için standart yöntemler sağlar. XBRL, finansal bilgilerin 

raporlanması ve analiz edilmesi için küresel bir e-işletme dilidir. Finansal raporlamada 

                                                 
81Nermin Çıtlak, Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dilinin 

(XBRL) Önemi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 

Yıl:2009, Sayı:2, Syf:1-19.  
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kullanılan XML teknolojisi, verilerin internet üzerinden işletmeler arasında iletilmesi için 

kullanılan standart bir araçtır. XBRL’nin arkasındaki fikir oldukça basittir: finansal bilgilerin 

blok metin olarak işleme tabi tutulması yerine (standart internet sayfası veya basılı kâğıt 

doküman), bu bilgilerin her bir kalemi için bir etiket oluşturulmasını öngörmektedir. 

Böylelikle, bilgilerin bilgisayarlar tarafından okunabilir hale getirilmektedir. Bütün finansal 

veriler etiketlere bağlanmakta bu imle verilerin varlık, yükümlülük, sermaye, kar gibi 

kavramlardan hangisi olduklarının ayırt edilmesine sağlamaktadır. Dolayısıyla, kullanıcılar 

verilere, etiketler vasıtasıyla daha kolay ulaşabilir, daha kolay dönüştürebilir ve analitik 

uygulamalar ile daha kolay analiz edebilir.82  

Örnek: 

Erkan Tokatlı 

1985 

216 444 55 66 

Fatsa 
 

Yukarıdaki veriler bize hiçbir şey ifade etmemektedir. Erkan Tokatlı nedir? Bir isim 

mi, marka mı, sokak adı mı? 1985 nedir? Doğum yılı mı, ölüm yılı mı şirket kuruluş yılı mı? 

Hâlbuki bu veriler XML etiketleri ile etiketlendiğinde, ne anlama geldiği rahatlıkla 

anlaşılabilmektedir. 

<?xml version=”1.0” encoding =”ISO-8859-9”?> 

<kişiselbilgiler> 

 <adıSoy>Erkan Tokatlı</adıSoy> 

 <dogumyılı>1985</dogumyılı> 

 <tel>2164445566</tel> 

 <Dogyeri>Fatsa</Dogyeri> 

</kişiselbilgiler> 
 

Görüldüğü gibi “Erkan Tokatlı”nın bir şahıs ismi olduğu, 1985 yılının doğum yılı 

olduğu gibi bilgiler netleşmektedir. 

XBRL işte bu mantıkla çalışmakta ve finansal raporlama için meta veri 

sağlamaktadır. XBRL finansal veriler için önce standart etiketler oluşturmakta daha sonra bu 

etiketlerle finansal veriler etiketlenmekte, böylece bu veriler hem bilgisayarlar hem de 

insanlar tarafından anlaşılır hale getirilmektedir. 

  

                                                 
82Hasan Erkuş, XBRL, Gazi Kitapevi, 2008 
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3.2. XBRL’nin Tarihsel Gelişimi 

Gerek büyük şirket skandalları ve gerekse dünyanın büyük bir bölümünü kapsayan 

ekonomik kriz, finansal bilgilerin güvenilir, anlaşılabilir ve daha az maliyetle edinilmesinin 

önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sebeple tüm dünyada finansal bilgilere daha hızlı 

ve az maliyetle olduğu kadar nasıl daha güvenilir ve doğru finansal bilgilere de 

ulaşabileceğinin yollarına ilişkin çözümler araştırmaktadır.83 

Washington eyaletinde küçük bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışan Charlie 

Hoffman 1998 yılında ilk olarak XML denemelerini başlatmıştır. Charlie Hoffman dünyadaki 

her ülkede muhasebe kurallarına uygun standart ticari raporların elektronik ortamda 

kullanılmasını sağlamak amacıyla XBRL’in gelişimine öncülük etmiştir. 

XML tabanlı finansal raporlamaya ilişkin ilk örnek Aralık 1998 tarihinde Yetki 

Belgeli Kamu Muhasebecileri AICPA tarafından gerçekleştirilmiş ve Ağustos 1999’da 

Extensible Financial Reporting Markup Language (XFRML) Komitesi kurulmuştur. Nisan 

2000 tarihinde ise XFRML, Extensible Business Reporting Language (XBRL) olarak 

değiştirilmiştir. 

Amerikan Menkul Kıymetler Borsası (SEC-Security Exchange Commission) 1993 

yılında Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Düzeltmeleri (EDGAR-Electronic Data 

Gathering, Analysis and Retrieval) kabul edilmiş ve bu yolla şirketlerle ilgili finansal bilgiye 

ulaşılması sağlanmıştır. 30 Mayıs 2008’de US XBRL Organizasyonu, SEC’e US GAAP 

Taksonomisini açıklamıştır. SEC bu öneriyi 17 Aralık 2008’de onaylamış ve belirlenen son 

kuralların ilk başta US GAAP kullanan yerel ve yabancı şirketlere ve daha sonra da IFRS 

kullanan özel yabancı şirketlere uygulanmasına karar vermiştir. Buna göre XBRL formatında 

üretilmiş bilgi şirketlerin finansal tablolarını, dipnot açıklamalarını içerecektir.84 

SEC dışında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC International 

Accounting Standarts Commitee) de XBRL ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında 

IASC’in XBRL Ekibi kurulmuş ve 2 Temmuz 2007’de yeni taksonomilerin oluşturulması 

amacıyla yeni bir strateji planını onaylamıştır. 

                                                 
83 Nermin Çıtak, “Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dilinin 

(XBRL) Önemi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 

(2009-2), s.9.  
84 Çıtak, s.10. 
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2008 yılının Mayıs ayında SEC, şirketlerin finansal tablolarını Komisyona ve 

kurumsal web sitelerine sunarken XBRL kullanarak interaktif format kullanmaları gerektiğini 

bildirmiştir. Amerikan sermaye piyasası dünyadaki en büyük en gelişmiş sermaye piyasasıdır 

ve SEC’in sermaye piyasası için önerdiği boyutta XBRL tüm dünyada uygulananların en 

büyük olanıdır. Endüstri sektörlerince parçalanmış olan U.S. taksonomileri şu anda standart 

US GAAP’de kullanılan muhasebe terimleri için 12,400’den fazla XBRL etiketi ve tanımı 

içermektedir. ABD’de XBRL ile ilgili yapılan çalışmalar son derece titiz ve dikkatli bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:85 

 ABD muhasebe standartları çok fazla gelişmiştir. 

 Finansal arz zincirinde çok sayıda paydaş vardır. 

 Kurumsal raporlama gerekleri karmaşık ve endüstriye özeldir ve hata için risk 

taşımaktadırlar. 

 Çin, Japonya ve Avrupa’daki özel şirketler daha genel şablon bazlı rapor formları 

kullanmakta, ABD şirketleri ise daha detaylı açıklamalar yapmakta ve aynı zamanda 

daha fazla içeriksel bilgi açıklamaktadırlar. 

3.2.1. Amerika Kıtasındaki Gelişmeler 

Amerika Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu halen bankaların finansal raporlarını 

XBRL formatında 8,300’den fazla bankadan çeyrek bazlı olarak toplamaktadır. 2005 yılında 

oluşturulan SEC Gönüllü Dosyalama Programı halka açık şirketlerin XBRL dokümanlarını 

gönüllü olarak sunmalarına izin vermektedir. Bu konuyla ilgili olarak yaklaşık 80 şirket 

programa katılmıştır. 2008 yılının Mayıs ayında SEC, şirketlerin finansal tablolarında 

XBRL’nin kullanımını zorunlu hale getirilmesini önermiştir. Kanada’da şu anda ihtiyari bir 

XBRL dosyalama programı geçerli ancak çoğu şirket XBRL’ye geçmeden önce IFRS’in, 

XBRL’i finansal ve iş bilgisi iletişiminde geçerli raporlama dili olarak kabul etmesini 

beklemektedir. Kanada’daki XBRL, IFRS’e uyumlu bir taksonomi üzerinde çalışmaktadır. 

Tüm Latin Amerika’da XBRL gelişiminin ana yöneticisi merkez bankalarıdır. Bolivya 

hükümeti XBRL’i büyük ölçüde kullanmaktadır. Şili’nin sermaye piyasaları XBRL’i 

keşfetmiştir.86 

                                                 
85 Çıtak, s.11. 
86 Çıtak, s.12. 
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3.2.2. Avrupa’da XBRL 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Asya’da XBRL sermaye piyasalarında 

kullanılmak üzere odaklanılmışken, Avrupa’da XBRL daha çok hükümetler tarafından 

kullanım alanı bulmuştur. Avrupa’daki ilk benimseme dalgası 2003 yıllarında özel ve kamu 

sektörlerindeki paydaşların birlikte çalışarak XBRL taksonomileri geliştirmesiyle başlamıştır. 

Avrupa’da XBRL’in ilk etkili veri toplama özelliğine çeşitli gruplar ilgi duymuştur ancak 

nedenleri farklı olmuştur. Örneğin İrlanda’daki vergi düzenleyicileri, Almanya’da belediyeler, 

İspanya’da bankacılık sektörü, Hollanda’da Su Kurulu (Water Board) ve Danimarka’da 

Şirketler Meclisi gelişmeyi yürütmüşlerdir. İkinci dalga Uluslararası XBRL’nin ticari 

kullanım için spesifikasyonları 2004’de yayınlandığında gelmiştir. İspanyol merkez 

bankasının yaptığı iş temel alınarak Avrupa Banka Müfettişleri Komitesi (Commitıee of 

European Bank Supervisors) XBRL’i Basel II raporlaması için 27 üye ülkede kullanmaya 

başlamıştır ancak yerel ülke kanunlarına göre kullanım zorunlu veya ihtiyari olmuştur. 

XBRL’nin üçüncü hareketini Avrupa Komisyonu başlatmıştır. Projelerin farklılığı, 

taksonomilerin geliştirilmesi ve 27 üyesinin kullandığı çeşitli standartlardan endişelenerek 

Komisyon 2004’te resmi olarak üye ülkelerine taksonomilerini Uluslararası XBRL 

(www.xbrl.org) adresine tescil etmeleri ve gerçekten açık bir standartla birlikte çalışmaları 

için zorlamıştır. XBRL Avrupa (www.xbrl.org/eu) 2008 yılında daha iyi tutarlılık, bilgi 

paylaşımı ve XBRL uygulamalarının sınırlar ötesinde işleyebilmesini sağlamak için 

kurulmuştur. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu XBRL projelerini gözden 

geçirecek ve finansal raporlamada tek bir dilin kullanılmasını sağlayacaktır.87 

Şubat 2008’den bu yana Belçika Ulusal Bankasına yapılan yıllık raporlar için 

XBRL’in kullanımı mecburi olmuştur. İstatistik ve Ekonomik Bilgiler Genel Müdürlüğü, 

şirketlerin yıllık raporlarında sunmuş oldukları verileri kullanarak bu şirketlerin yapıları 

hakkında araştırma raporları hazırlamakta ve şirket verilerine daha hızlı nasıl ulaşabilecekleri 

üzerinde çalışmaktadır. Fransız Merkez Bankası bankacılık sektörünü yönetmek için XBRL 

kullanmaktadır. Fransız GAAP Taksonomisi halen yapılandırma aşamasındadır ve Hisse 

Senetleri Düzenleyici Kurulu’nun halka acık şirketlerin XBRL’i raporlama için kullanma 

kararının yakın zamanda çıkması beklenmektedir. Küçük ve orta sermayeli Alman şirketleri 

XBRL ile raporlama yapmaktadırlar. Alman Kamu Tescili Otoritesi (Bundesanzeiger) 2007 

yılında XBRL dosyalamasını mümkün kılmış ve yaklaşık bir milyon şirketten veri almıştır. 

2005 yılında İspanya Menkul Kıymetler Borsası ve İspanyol bankacılık endüstrisi XBRL’i 

                                                 
87 Erkuş, s.46. 



49 

 

kullanmaya başlamışlardır. Belediyeler ve özel şirketler de dâhil olmak üzere XBRL’nin 

kullanılmasına odaklanılmıştır. İngiltere’de İç Gelir Servisi (Inland Revenue Service) 2003 

yılından bu yana XBRL’e uyumlu beyannameleri elektronik olarak kabul etmektedir ve bunun 

için özel taksonomisini geliştirmiştir.88 Halen binlerce şirket 2011 de mecburi olacak XBRL 

ile raporlama yapmaktadırlar. Vergi otoritesinin yine 2011 de mecburi olacak dosyalama 

hizmeti bulunmaktadır.89 

3.2.3. Asya’da XBRL 

Çin, Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin sermaye piyasaları XBRL verilerini 

kullanmaktadırlar. Japonya’nın Finansal Hizmetler Aracılık Kurumu tüm halka açık 

şirketlerin 2008 yılından başlayarak finansal tablolarını XBRL formatında sunmalarını gerekli 

kılmıştır. Wacoal ve Fujitsu gibi Japon şirketler iç uygulamalarında XBRL kullanımından 

faydalanmaya başlamışlardır. 2004’te, Çin XBRL’yi benimseyen ilk sermaye piyasası olmuş 

ve Şanghay ve Shenzhen sermaye piyasaları da yatırım fonlarının açıklanmasında XBRL 

kullanmaya başlamışlardır. Çin XBRL‘i risk profili çıkarma, veri araştırma bilgilerini finansal 

verilerle iletmek gibi yeni alanlara yönlendirmeyi sürdürmektedir. Çin’de XBRL 

uygulamalarına ilişkin iki önemli çalışma ise aşağıda belirtilmiştir:90 

 Finansal hileyi belirlemek için veri araştırma uygulamaları: Global Business 

Intelligence Consulting şirketi olağandışı kayıtları aramak için otomatik olarak 

biriken XBRL veritabanını araştıran yazılım geliştirmektedir. 

 Metin iletişimi için XBRL: XBRL’nin metinsel bilgiyi iletmek için genişletilmiş 

kapasitesi şirketlerin faaliyetleri ve planları hakkında tam olarak iletişim kurmalarına 

ve uluslararası yatırımcıya da doğrudan ulaşmalarına izin verecektir. 

2004’de Çin dünyada resmi olarak sermaye piyasaları için XBRL raporlamasını 

kabul eden ilk ülke olmuştur. Yakın gelecekte Çin’de yatırım fonu raporlaması için 

genişletilmiş XBRL kullanımını, daha küçük şirketler için resmi olmayan iç finansal 

raporlamaları da XBRL ortamında hazırlamış olmalarını hedeflemektedir. Japonya’da yabancı 

yatırımcıları da çekmek amacıyla dil farklılıklarını da ele alan XBRL kabul edilmiştir. 

2006’dan bu yana Japon Bankası finansal hizmet kuruluşları ihtiyari XBRL raporlama 

programını kullanmaktadır, giderek rapor yelpazesini genişletmekte ve Formula Link ve 

Dimensions gibi son teknolojileri uygulamaktadır. Japon Milli Vergi İdaresi Zeimusho 

                                                 
88 Erkuş, s.46. 
89 Çıtak, s.13. 
90 Çıtak, s.14. 
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(Japanese Natıonal Tax Agency) Şubat 2004’de XBRL uyumlu finansal raporları kabul 

etmeye başlamıştır. 2007 itibariyle tüm halka acık şirketler Kore Finansal Gözetim 

Komisyonunun (Korea Financial Supervisory Commission) elektronik dosyalama 

sistemindeki XBRL ile finansal raporlamalarını hazırlamaktadırlar. Sistem, gözlemleyicilerin 

bir şirketin finansal bildirimlerini İngilizce olarak görmelerine ve analiz etmelerine izin 

vermektedir. Hem Bombay Menkul Kıymetler Borsası (Bombay Stock Exchange) hem de 

Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (Natıonal Stock Exchange) ihtiyari XBRL dokümanlarını 

kabul etmiştir. Hindistan Merkez Bankası 2010 strateji planında XBRL’i dâhil etmiş ve 2008 

Mayıs ayında tam boyutlu XBRL dosyalama uygulamasını başlatması için emir vermiştir. 

Singapur Muhasebe ve Kurumsal Yönetim Otoritesi (Accountıng and Corporate Regulatory 

Authority) yaklaşık 50.000 şirketin finansal bildirimlerini XBRL ile hazırlamalarını gerekli 

kılmıştır.91 

Tablo 3: XBRL’in Tarihsel Gelişimi 92 93 

1
9
9
9
 

 Charles Hoffman (Washington, D.C./YMM) XML’nin finansal raporlamada 

kullanılabileceğini ortaya koydu. 

 Hoffman finansal tablolar ve denetim için XFRML adı verilen bir ilk örnek geliştirdi. 

 12 üyeli AICPA ve 5 büyük muhasebe şirketinin de katıldığı yönetim kurulu oluşturuldu. 

2
0
0
0
 

 XFRML’nin adı XBRL olarak değiştirildi. 

 XBRL’nin potansiyelinin kısa sürede fark edilmesi ile birlikte çalışmaların daha kolay 

koordine edilmesi için XBRL International (XII) adı verilen bir uluslararası şirketler 

birliği oluşturulmuştur. Bu şirketler birliği faaliyetlerinin duyurulması için www.xbrl.org 

internet sitesi kurulmuştur. 

 İlk XBRL spesifikasyonu yayınlandı. 

2
0

0
1
 

 XBRL ile ilgili Londra’da ilk uluslararası toplantı yapıldı. 

 Büyük defter taksonomisi için çalışmalar başlatıldı. 

 XII’nin üye sayısı 85’e ulaştı. 

                                                 
91 Çıtak, s.15. 
92 http://www.xbrl.org/history.aspx 
93 Erkuş, s.24-25-26. 

http://www.xbrl.org/
http://www.xbrl.org/history.aspx
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2
0

0
2
 

 IAS, PFS ve EDAP taksonomileri yayınlandı. 

 Microsoft 2002 yılında finansal tablolarını XBRL dili ile raporlayarak bu konuda ilk 

uygulama yapan teknoloji şirketi oldu. Bu şirket daha sonra XBRL raporları hazırlama ve 

veri analizi için Microsoft FRx 6.7 adlı yazılımı piyasaya sürdü. 

 XII’nin üye sayısı 140’a ulaştı. 

2
0

0
3
 

 Spesifikasyon 2.1 yayımlamandı. 

 XBRL versiyon 2.1 için IFRS-UFRS taksonomisi yayınladı. 

2
0

0
4
 

 IFRS taksonomi çalışma grubu dünyanın ilk finansal raporlama taksonomisi olan 

Versiyon 2.1’i yayınladı. 

 IFRS taksonomi çalışma grubu IFRS-GP (IFRS Genel Amaçlı Taskonomi) yayınlandı. 

 2004 yılında, Microsoft yazılım şirketi, XBRL için Microsoft Ofis aracını piyasaya sürdü. 

Bu araç XBRL uyumlu Microsoft Ofis dosyaları oluşturmaktadır.  

 2004 yılında, Avrupa komisyonu (EC) XBRL Avrupa Konsorsiyumu ile XBRL’nin 

geliştirilmesi ve uyumlaştırılması için 1.2 milyon $ değerinde bir sözleşme imzaladı.  

 Eylül 2004, US SEC bir öneri yayımlayarak üyelerinin finansal bilgi eklerini XBRL 

kullanarak gönüllü olarak açıklamalarını izin verdi.  

 XII’in üye sayısı 300’ü aştı. 

2
0
0
5
 

 IFRS-GP’nin son şekli yayınlandı. 

 ABD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) 2005 yılının başlarında XBRL raporlama 

formatını kabul etti. 

 2005 yılının başlarında İngiltere Sigorta ve Banka Topluluğu raporlarda XBRL 

formatının kullanılmasını kabul etti. 

 XII’nin üye sayısı 350’yi aştı. 

2
0

0
6
 

 www.iasb.org/xbrl web sitesi yayınlanmaya başladı. 

 IFRS-GP 2006 taksonomisi yayınlandı. 

 SEC başkanı Christopher Cox 2007 yılı için XBRL-US’e bütün işletmeler için 

raporlamada kullanılabilecek taksonomiler geliştirilmesi amacıyla 5.5 milyon $ tahsis 

etti. 

 XII’nin üye sayısı 400’ü aştı. 

 

http://www.iasb.org/xbrl
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3.2.4. Türkiye’de XBRL  

E-Beyanname 

XBRL uygulamaları,  ilk olarak beyannamelerin çevrimiçi olarak Gelir İdaresine 

gönderilmesi ile 1998 yılında uygulama imkânı bulmuştur. Kâğıt ortamında aylık ve 3 aylık 

dönemler halinde gönderilen beyannameler geliştirilen çevrimiçi sistemle birlikte 

beyannameler https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinden gönderilmeye başlanmıştır. Gelir 

idaresinin verilerine göre yılda 40 milyon beyanname elektronik olarak oluşturulmakta ve 

çevrimiçi olarak gönderilmektedir.  

Aşağıda “ebyn” programı kullanılarak oluşturulmuş örnek bir KDV-1 

beyannamesine ait xml dosya yer almaktadır:  

This XML file does not appear to have any style information associated with 

it. The document tree is shown below. 

<beyanname xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" kodVer="KDV1_10" xsi:noNamespaceSchemaLocation="KDV1_10.xsd"> 

<genel> 

<idari> 

<vdKodu>034263</vdKodu> 

<donem> 

<tip>aylik</tip> 

<yil>2012</yil> 

<ay>5</ay> 

</donem> 

</idari> 

<mukellef> 

<vergiNo>1234567891</vergiNo> 

<soyadi>EMİN LTD</soyadi> 

<tcKimlikNo>12345678910</tcKimlikNo> 

<ticSicilNo>12345678999</ticSicilNo> 

<eposta>emin@emin.com</eposta> 

<alanKodu>216</alanKodu> 

<telNo>1616161</telNo> 

</mukellef> 

<hsv sifat="kendisi"> 

<vergiNo>1234567891</vergiNo> 

<soyadi>EMİN LTD.</soyadi> 

<tcKimlikNo>12345678910</tcKimlikNo> 

<ticSicilNo>12345678999</ticSicilNo> 

<eposta>emin@emin.com</eposta> 

<alanKodu>216</alanKodu> 

<telNo>1611661</telNo> 

</hsv> 

<duzenleyen> 

<vergiNo>4515164154</vergiNo> 

<soyadi>TOKAT</soyadi> 

<adi>ERKAN</adi> 

<tcKimlikNo>52156446464</tcKimlikNo> 

<ticSicilNo>565454545454</ticSicilNo> 

<eposta>erkan@erkan.com</eposta> 

<alanKodu>216</alanKodu> 

<telNo>1616161</telNo> 

</duzenleyen> 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/
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</genel> 

<ozel> 

<tevkifatUygulanmayanlar> 

<tevkifatUygulanmayan> 

<matrah>10000</matrah> 

<oran>18</oran> 

<vergi>1800.00</vergi> 

</tevkifatUygulanmayan> 

</tevkifatUygulanmayanlar> 

<vergiToplami>1800.00</vergiToplami> 

<toplamMatrah>10000.00</toplamMatrah> 

<hesaplananKDV>1800.00</hesaplananKDV> 

<toplamKDV>1800.00</toplamKDV> 

<indirimler> 

<indirim> 

<indirimTuru>102</indirimTuru> 

<vergi>500</vergi> 

</indirim> 

</indirimler> 

<indirimlerToplami>500.00</indirimlerToplami> 

<indirilecekKDVODler> 

<indirilecekKDVOD> 

<oran>18</oran> 

<bedel>2777.78</bedel> 

<KDVTutari>500</KDVTutari> 

</indirilecekKDVOD> 

</indirilecekKDVODler> 

<indirilecekKDVODToplamKDV>500.00</indirilecekKDVODToplamKDV> 

<ihracGerceklesmeyenTecilEdilemeyenKDV>0.00</ihracGerceklesmeyenTecilEdilem

eyenKDV> 

<tecilEdilecekKDV>0.00</tecilEdilecekKDV> 

<odenmesiGerekenKDV>1300.00</odenmesiGerekenKDV> 

<iadeEdilmesiGerekenKDV>0.00</iadeEdilmesiGerekenKDV> 

<sonrakiDonemeDevredenKDV>0.00</sonrakiDonemeDevredenKDV> 

<teslimVeHizmetleriTeskilEdenBedelAylik>10000.00</teslimVeHizmetleriTeskilE

denBedelAylik> 

<krediKarti>0</krediKarti> 

</ozel> 

</beyanname> 
 

Yukarıdaki beyannamede hesaplanan KDV’nin ¨1.800 indirilecek KDV’nin ¨500 ve 

ödenecek KDV’nin ¨1.300 olduğu diğer bilgilerle birlikte xml formatında beyan 

edilmektedir.   

E-Fatura 

E-Beyanname uygulamasının başarılı olmasının ardından faturaların da elektronik 

ortamda gönderilmesi için alt yapı çalışmaları yapılmış ve 300 şirket (Mayıs 2012 itibari ile) 

e-fatura (http://www.efatura.gov.tr) platformunu kullanmaktadır. Bu platformda yer alan 

şirketler faturalarını çevrimiçi olarak gönderebilecek ve saklayabileceklerdir. 2011 Nisan ayı 

itibari ile 1.28 milyar fatura çevrimiçi olarak gönderilmiş ve bu sürecin getirisi ¨220 milyon 

olmuştur.   

http://www.efatura.gov.tr/
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EK-1’de örnek bir fatura senaryosu ve bu senaryoya ait xml dokümanı ve xml 

dosyasından üretilen fatura örneği yer almaktadır.  

E-Defter 

Yevmiye defteri ve büyük defterin XBRL GL formatında tutulmasını ve 

saklanmasını sağlayan uygulama Ocak 2012’de http://www.edefter.gov.tr adresinde başladı. 

E-Fatura sistemine dâhil olan işletmelerin bir imkân olan E-Defter uygulamasından 2012 

Mayıs ayı itibari ile faydalanan herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Var olan muhasebe 

programlarının e-defter sistemine uygun hale getirilmesi veya yeni muhasebe programlarının 

üretilmesi ile birlikte gerek yasal zorunluluklarla gerekse arşivleme, yazdırma ve tasdik gibi 

konularda sağlayacağı faydalardan dolayı kısa süre içerinde birçok işletmenin bu imkândan 

yararlanması beklenmektedir.  

E-Defter uygulaması ile kaydedilen bir mali olaya ilişkin XML dosyası ve bu 

dosyanın internet tarayıcısındaki görünümü EK-2 gibidir: 94 

  

                                                 
94 http://www.edefter.gov.tr 

http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
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3.3. XBRL’nin Teknik Yapısı (Unsurları) 

XBRL farklı bileşen ve dokümanlar içeren karmaşık bir yapıya sahiptir. XBRL’nin 

raporlama işlemlerinde kullanımının anlaşılabilmesi için gereken en önemli dokümanlar 

aşağıdaki gibidir;95 

 XBRL Spesifikasyonları 

 XBRL Sınıflandırma Sistemleri (Taksonomileri) 

 XBRL Örnek Dokümanları  

 Biçem Stil Şablonları (Style Sheet) 

XBRL, mevcut muhasebe standartlarının belirli özelliklerini, bireylerin ve 

bilgisayarların anlayabileceği biçimde organize ederek ve elektronik olarak sunmaktadır. 

Diğer bir değişle; XBRL, finansal muhasebe ve raporlama süreçleriyle ilgili kavramları 

yeniden tanımlamak yerine, mevcut kavramları elektronik ortama taşımaktadır. XBRL’in 

temel işlevi, finansal tabloların raporlama sürecini geliştirmektir. Bu bağlamada, bir XBRL 

taksonomisi, bir hesap şeması standardı olmayıp, kurum içi hesap şemaları ile genel olarak 

kurum dışında kullanılan ortak terimlerin bir eşlenmesidir.96 

XBRL, bir kontrollü esneklik çerçevesi olarak düşünülebilir. Bu çerçeve içinde 

isim/değer çiftleri oluşturularak, değerle ilgili “veri türü”, “format” gibi bilgiler 

sağlanmaktadır. İsimler üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra, her kurum kendi değer 

kümesini bu isimler altında sunabilmektedir. Finansal gelişmelerin sunulması için bir yöntem 

(taksonomi) önermektedir, ancak gelişmelerin neler olduğuna işaret etmek gibi bir işleve 

sahip değildir.  Böylelikle XBRL, hangi işlerin, hangi amaçlarla yapılacağıyla ilgili olmasa da 

nasıl yapılacağıyla ilgli kısıtlar ortaya koymaktadır ki, bu standartlaşmanın doğası gereğidir.97 

XBRL’in en önemli getirilerinden biri, metaveri alanında olmaktadır. Metaveri 

kısaca, “verileri tanımlayan veriler” olarak tanımlanabilir ve farklı içeriklerde karşımıza 

çıkabilir. Örneğin; metaveri, veri arama/tarama sürecini kolaylaştırabilir (bilgi edinme), 

istatistiksel verilerin özelliklerini tanımlayabilir (istatistiksel metaveri) ve IT sistemleri 

tarafından verilerin yönetimi, işlenmesi ve değiş-tokuş edilmesi için kullanılabilir (IT altyapı 

metaverisi). XBRL standart bir arayüz (interface) yaratır. Örneğin, A uygulamasına özgü 

                                                 
95Karasioğlu ve diğerleri, s.133-152.  
96Ömer Emre Tokel, Eray M. Yücel, Türkiye’de XBRL Standardı: Sektörel Bilanço Verileri Üzerine Bir 

Uygulama, Active, Temmuz-Ağustos 2005, Syf:1-10 
97Tokel, Yücel, a.g.e. 
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veriler elimizde olsun. Bu veriler ortak XBRL kelime dağarcığına dönüştürülür ve ağ 

ortamında serbestçe paylaşılır. Gereksinim olduğunda, XBRL etiketli veriler bir B 

uygulamasına eşlenebilir. Bu noktadan sonra veriler, hem B uygulaması hem de B uygulaması 

ile uyumlu diğer uygumlalar tarafından kullanılabilir. Bir XBRL sisteminin açılımına, XBRL 

spesifikasyonu ile başlayabiliriz. Spesifikasyon, XBRL uyumlu dosyaların oluşturulmasını 

düzenleyen kurallardır. Bu kurallar ifadesini taksonomilerde bulur. Taksonomi, kavramlar 

arasındaki ilişkileri tanım, hesaplama ve sunum bileşenleri cinsinden, kaynaklar arasındaki 

ilişkileri ise referans ve etiketler cinsinden ifade eder.98 

Taksonomi kavramı bir hesaplar sistemine benzer nitelikler taşıyıp, şema olarak 

adlandırılan terimler sözlüğü ve bağlantı tabanları (link-bases) olarak adlandırılan etiketler, 

tanımlar, sunum, referanslar ve hesaplamalardan oluşur. Bir veya daha fazla sayıdaki 

taksonomilerin kullanımıyla etiketlenmiş veriler, bir XBRL örneği (XBRL instance) teşkil 

eder. Birden fazla taksonomilerin sözlük, etiket, sunum, hesaplama, sınıflandırma ve referans 

bileşenlerinin tümünü kapsadığı görülür. Sektörlere özgü etiketler bir sektörel şirketler birliği 

tarafından tanımlanmakta ve her sektörün standart etiket sistemi (yaygın olarak) bir taksonomi 

olarak düşünülmektedir.99 

3.3.1. XBRL Spesifikasyonları 

Spesifikasyon, finansal terimlerin XBRL dilinde nasıl tanımlandığını anlatan bir 

dokümandır. XBRL spesifikasyonları, ticari raporlama bilgilerinin oluşturulması, 

karşılaştırılması ve transferini kolaylaştıran bir standarttır. XBRL, XML’de olduğu gibi 

dokümanları işaretlemek için etiketler kullanır. Etiketler, dokümanın yapısı, elektronik 

transfer ve sunum biçimleri için talimatlar sağlamak amacıyla kullanılır. Etiketler olmaksızın 

dokümanın bir yapısı olmayacak veya ne yapacağını bilemeyecektir.100 

XBRL finansal raporlama standartlarını kullanarak, finansal raporların, interneti de 

içeren yazılım ve teknolojiler arasında transfer edilmesini sağlamaktadır. XBRL kullanımı; 

yazılım satıcılarına, programcılara ve son kullanıcılara finansal rapor bilgilerini oluşturma, 

değiştirme ve karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.101 

                                                 
98Tokel, Yücel, a.g.e. 
99Tokel, Yücel, a.g.e. 
100Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
101Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
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Herhangi bir şirkette birbiri ile uyumlu çalışan spesifikasyonlar yoksa finansal 

raporların oluşturulması için kullanılacak verilerin tekrar tekrar hazırlanması gerekmektedir. 

Bu yüzden muhasebe alanının görevi, herkesin kullanabileceği bir spesifikasyon 

oluşturulmasıdır. Böylece her endüstri dalı için ihtiyaçları karşılayacak spesifikasyonlar 

mevcut olacak ve oluşturulan tüm spesifikasyonlar benzer sistemlerle kullanılacaktır. Böylece 

her yazılım türünde finansal bilgilerin analizi, transferi, farklı formatlarda yayınlanması ve 

hazırlanması için standart bir metot oluşturulabilecektir.102 

3.3.2. XBRL Sınıflandırma Sistemleri (Taksonomiler) 

XBRL sınıflandırma sistemleri, her bir ticari raporlama bilgisinin standart bir 

biçimde nasıl tanımlanacağını ifade eder. XBRL sınıflandırma sistemi, muhasebe raporlarının 

içeriğini standart bir biçimde tanımlar ve sınıflandırır. Finansal raporlardaki veriler kullanılan 

sınıflandırma sistemleri ile tarif edilmektedir. Bu sınıflandırma sistemleri, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri, düzenleyici otoriteler ile finansal raporları dosyalamada kullanılan formlar 

gibi ayrıntılı kuralları tanımlamak için geliştirilmiştir. XBRL standartları bilgi teknolojileri ve 

muhasebe standartları arasında bağlantı sağlamaktadır. Çünkü XBRL sınıflandırma sistemi, 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin XML dokümanı haline çevrilmesidir. Kısaca 

sınıflandırma sistemi, raporlanacak finansal bilgilerin nasıl etiketleneceğini göstermektedir. 

Veri etiketleri, bilginin içerik ve yapısını belirlemektedir. Sınıflandırma sistemi ise; finansal 

raporlama içeriği, matematiksel ve tanımsal ilişkiler, birçok dilde metin işaretleri, yetkili 

literatüre referanslar ve kullanıcının her bir içeriği nasıl görüntüleyeceğine dair bilgiler 

içermektedir. XBRL sınıflandırma sistemi, XBRL dokümanında referans olarak 

kullanılabilecek yeni unsurlar tanımlayan bir XML şemasıdır. Finansal bilgilerin anlamı 

sınıflandırma sisteminde tarif edilmiştir ve XBRL dokümanına girilen değerle etiketlerle 

gösterilmektedir. Bu etiketler, verilerin herhangi bir bilgisayardan uygulama ile herhangi bir 

biçimde kullanımını mümkün kılmaktadır. XBRL dokümanı şeklinde saklanmış finansal 

veriler okunabilir, işlenebilir ve bir bilgisayara, platforma ve uygulamaya aktarılabilir.103 

Sınıflandırma sisteminin amacı, ticari ve endüstriyel şirketlerin finansal raporlama 

amaçlarını kapsayan birbirine uygun dokümanlar oluşturmaları için bir sistem sağlamaktır. Ek 

olarak XBRL özellikleri ile uyumlu sınıflandırma sistemlerinin belirli endüstri ve kuruluş 

tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca şirketler 

uyguladıkları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini temel alan kendi özel sınıflandırma 

                                                 
102Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
103Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
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sistemlerini tanımlama imkânına da sahiptirler. Sınıflandırma sistemleri, IAS (International 

Accounting Standards-Uluslararası Muhasebe Standartları) gibi küresel standartlar olabileceği 

gibi, endüstriye veya şirkete özel standartlar da olabilir. Yayınlanmış sınıflandırma sistemleri 

kullanılabilir veya özel sınıflandırma sistemleri oluşturulabilir. Bir XBRL raporu; seçilen 

sınıflandırma sistemlerine veriler haritalanarak üretilebilir ve kullanılan sınıflandırma 

sistemine referans verilemesi ile hazırlanan doküman yayınlanabilir.104 

Programcılar, XBRL sınıflandırma sistemini ve örnek dokümanı oluşturacak araçları 

yaparlar; ticari bilirkişiler de bu araçları kullanarak sınıflandırma sistemini ve örnek doküman 

olan XBRL dosyalarını meydana getirirler.  

Taksonomiler sözlüklere benzemektedirler, belirli iş raporları türlerinde kullanılan 

tüm terimlerin kararlaştırılmış uzun listeleri bulunmaktadır. Böylece işletmelerin finansal 

bilgileri herkes tarafından anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmaktadır.105 

Hesap planı muhasebe alanınla bilinen en genel taksonomilerden biridir. Bir hesap 

planı işletmeyi varlıklar, yükümlülükler, gelirler ve giderler olarak sınıflandırmaktadır. Aynı 

şekilde bilanço formatının varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklar olarak sınıflandırılmış 

olması da bir başka taksonomi örneğidir. XBRL yeni bir muhasebe standartları seti olmadığı 

gibi, muhasebe hesap planı da oluşturmamakta ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini 

de değiştirmemektedir.106 XBRL sadece bilgisayarlar için finansal verileri anlayıp 

karşılaştırabilmesi için standart mekanizma sunmaktadır.107 

Taksonomiler finansal bilginin nasıl tanımlanacağını, sınıflandırılacağını ve organize 

edileceğini ifade etmektedirler. XBRL, taksonomiler üzerinde oluşturulmuştur ve 

taksonomiler XBRL dokümanlarının hazırlanmasında gerekli temel unsurlardır. Çünkü 

taksonomiler bir nevi “sözlük” veya “kelime hazinesi” gibidirler. Taksonomiler her bir 

unsurun tag (bilginin nasıl gösterileceğine ilişkin kodlar) halini almasına imkân 

sağlamaktadırlar. Kullanıcılar taksonomileri ihtiyaçlarına göre artırabilmektedirler. Bundan 

dolayı raporlama dili genişletilebilir özelliğine sahip olmaktadır. Taksonomiler; Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurlu (IASB), Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü 

(AICPA), Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) gibi organizasyonlar tarafından 

                                                 
104Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
105Çıtlak, s.1-19. 
106Erkuş, a.g.e. 
107 Çıtlak, a.g.e. 
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oluşturulabilmektedir. Örneğin, Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bir 

finansal rapor hangi standarda göre hazırlandığının belirtilmesi ile ilgililere sunulabilir. XBRL 

mevcut mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde verilerin etiketlenmesi ile oluşturulmakta ve 

değişikliklere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca XBRL uygulaması ile farklı bir ülkede 

faaliyet gösteren bir işletmenin finansal raporu, kullanıcının bulunduğu ülkenin diline ve 

raporlama özelliklerine göre elde edilebilmektedir.108 

3.3.3. XBRL Örnek Doküman 

Örnek dokümanlar, kullanılan sınıflandırma sisteminde bulunan içeriğe göre 

etiketlenmiş veri unsurlarının toplamıdır. Sınıflandırma sistemi, unsurları tarif etmekte örnek 

dokümanda bu unsurların miktarını veya ayrıntılarını içermektedir. Örnek dokümanlar, bir 

veya birkaç sınıflandırma sistemi etiketi ile finansal verilerin sunumu için kullanılmaktadır. 

Örneğin bir örnek doküman herhangi bir şirketin yıllık raporu veya büyük defteri içerebilir.  

Örnek doküman iç, dış raporlama ve düzenleyici dosyalama için dijital finansal bilgi 

oluşturmaktadır. Çünkü XBRL verilerinin bilgisayar programları tarafından direkt olarak 

okunmasına, değiştirilmesine ve çeşitli biçimlerde çıktıya dönüştürülmesine izin vermektedir. 

Örnek doküman, raporların web tarayıcısı ya da pdf dosyasından baskılı dokümanlara 

dönüştürülmesini sağlayan stil şablonlarını da içerebilir.109 

3.3.4. Stil Şablonları (Style Sheet) 

XBRL, okunabilir dokümanlar üreten örnek dokümanlar, açıklayıcı etiketler ve 

verilerin toplamıdır. Eğer şirket basılı finansal raporlar hazırlamak isterse örnek doküman 

yeterli olacaktır. Çünkü örnek doküman finansal rapor gibi görünmemektedir. XBRL 

görüneni elde etmek için tasarlanmıştır. XBRL verilerin güvenli ve birbirini tutan şekilde 

sistemler arasında taşınabilmesi için tasarlanmıştır. Finansal raporlar gibi raporlar, CSS 

(Cascading Style Sheets), XSL (Extensible Stylesheet Language) gibi stil şablonları veya 

diğer teknolojilerin kullanımı ile meydana getirilir. Finansal raporların HTML veya diğer 

sunum biçimlerinde elde edilebilmesi için, örnek dokümanlardaki verilere gerekli sunum 

unsurları eklenmelidir. Bu sunum unsurlarının ilave edilmesi ile aynı verilerden yatırımcıların 

oluşturacağı sanal bir rapor ya da gerçek faaliyet raporu türetilebilir.110 

  

                                                 
108 Toraman, ve Abdioğlu. 
109 Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
110 Karasioğlu, Eryiğit, a.g.e. 
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3.4. XBRL’nin Çalışma Sistemi 

Genel işleyiş sürecine baktığımızda, XBRL’nin kullanılabilmesi için öncelikle W3C 

XML önerilerine (XLink, XML Namesspaces, XPath, ve XSLT) uygun olarak XBRL 

spesifikasyonlarının, XBRL’ye uyumlu hale getirilmesi ya da XBRL spesifikasyonlarının ve 

taksonomilerin oluşturulması, muhasebe programlarının XBRL’ye uyumlu hale getirilmesi ya 

da XBRL’ye uyumlu olmayan muhasebe programları tarafından üretilen bilgilerin XBRL’ye 

dönüştürülmesi için bir ara yazılım edinilmesi gerekmektedir. Bilgiler uygun araçlar ve 

yazılımlar ile XBRL’ye dönüştürülebilmektedir. XBRL sürecinde öncelikle bütün işletmelerin 

ortak olarak kullanabileceği spesifikasyonların oluşturulması, daha sonra XML ile 

etiketlenmiş finansal tabloların oluşturulması ve son olarak da istenilen şekilde bilgilerin 

sunulması için biçim sayfalarının oluşturulması gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi 

XML, verileri tanımlamak için etiketleri kullanır ve bu etiketlerin içinde yer aldığı dokümana 

da örnek doküman denir. Örnek dokümanlar içinde yer alacak etiketler bir şema tarafından 

belirlenir. Örnek dokümanların içinde yer alan etiketler farklı bilgisayar programları 

tarafından anlaşılabilir ve bütün bilgisayar sistemleri tarafından tanınır. Bu dosyalar basit 

ASCII veya text dosyaları olduğu için özel bir donanım veya işletim sistemi gerektirmektedir. 

Bununla birlikte, örnek dokümanları oluşturmak kolay değildir. Çünkü bu dokümanlar 

oldukça karmaşık ve geniş boyutludur. Bu nedenle, yazılım şirketleri XBRL teknolojisinin 

kullanımını kolaylaştıran yazılımlar geliştirmişlerdir.111 

Muhasebe sisteminde üretilen bilgiler ya muhasebe programını kendisi ya da XBRL 

ara yazılımları ile XBRL örnek dokümanlarına dönüştürülür. XBRL örnek dokümanı, XSL 

yardımı ile istenilen formata rapor haline dönüştürülür. XBRL, işletme bilgileri ya da 

sınıflandırılmış elementler arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla XML Linking 

Language’den (XLink) yararlanır. Direktifler, yorumlar, düzenleyici işlemler ve denetim 

işlemleri gibi ilgili içerikleri birbirine bağlayabilme özelliği XBRL’yi raporlama için daha 

kullanışlı hale getirmektedir.112 

                                                 
111 Erkuş, s.94. 
112 Erkuş, s.96. 
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4. XBRL’NİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNE ETKİLERİ 

XBRL’in temel amacı, bilgi kullanımındaki verimliliği attırmaktır. Muhasebenin 

ürettiği bilginin kullanıcıları açısından önemi dikkate alındığında XBRL’in, muhasebe bilgi 

sistemine değer katan bir uygulama olacağı söylenebilir. XBRL, muhasebe uygulamalarının 

bilişim teknolojileri ile bütünleşmesinde önemli bir aşamadır. Bu bütünleşme süreci 

sonrasında muhasebe bilgi sistemi her aşamasında değişecektir.  

Son yıllarda Türkiye’de ön plana çıkan e-Dönüşüm, e-Devlet ve e-Yönetişim 

çalışmaları düşünüldüğünde, XBRL standardının temel katkısı yerel alanda daha rahat ortaya 

konulabilir. Küresel alandaki katkı ise Avrupa Birliği, Basel Kriterleri ve Uluslararası 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS; IAS/IFRS) gibi süreçler ilerledikçe 

ölçülebilir hale gelecektir. Söz konusu çalışmaların temel motivasyonu özellikle kamu 

yönetimi alanındaki teknolojik araçların artan ölçekte ve kapsamda kullanımını sağlayarak 

şeffaflığı, veri paylaşımını ve veri sorgulama kültürünü geliştirmektir.113 

İş dünyasındaki veri akımlarının sağlanması iki ana sorun nedeniyle zorlaşmaktadır. 

İlk sorun bilginin değişik formatlarda sunulmasıdır. Bu sunum, olağan kâğıt üstünde 

sunumdan HTML’e, web tabanlı sitelere ve e-postaya kadar değişebilmektedir. Tüm bu 

kaynaklar kullanıcı dostu olmakla birlikte, bu sistemlerden elde edilen bilgi bir yazılımla 

uyum gösterirken, diğer bir yazılımla uyumlu olamayabilmektedir. Uyumsuzluğun üstesinden 

gelebilmek için kullanıcılar verileri elle girmekte veya kullandıkları yazılımlarda değişiklik 

yapmak yoluna gidebilirler ki her iki çözümün de zamansal maliyeti yüksektir. İkinci sorun 

ise, veri sağlayıcıların farklı formattaki gereksinimler için farklı formatta veri sağlamak 

durumunda kalmalarıdır. Bu durumda, veriler tekrarlı olarak girilmekte ve hatalı giriş riski 

artmaktadır.114 

Eş zamanlı bilgi gereksinimi, dönemsel olarak yayınlanan finansal raporlar ile 

giderilememektedir. Bu da finansal raporların bilgi kullanıcılarının gözünde güvenilirliğini 

kaybetmesine neden olmaktadır. XBRL tam da bu noktada üç özel alanda farklılık meydana 

getirerek finansal raporların azalan güvenilirliğini yeniden kazanmasını sağlamaktadır. Bu 

etkilerden ilki, XBRL, finansal raporları UFRS ile bağlantılı biçimde, küresel ekonomi için 

                                                 
113 Ömer Emre Tokel, Eray M. Yücel ve Burçin Öksüz. “Türkiye’de XBRL’ye Geçiş Sürecinin Yol 

Haritası”, Active, (Nisan-Haziran, 2007), s.2 
114 Peter Stamps, “Türkiye’de XBRL Yaygınlaşmalı”, Active ACADEMY-Araştırma Merkezi, (Aralık 

2005),  s.1. 
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uluslararası bir platformda kullanıma açmaktadır. İkincisinde, bilgi tedarik zinciri boyunca 

ihtiyaç duyulan her noktadan bilgiye erişim sağlamaktadır. Bu sayede çok yönlü dağıtım 

gerçekleşmektedir. Örneğin; işletme yönetimi, ihtiyaç duyulan herhangi bir anda 

yatırımcılara, menkul kıymet analistlerine ve denetim otoritelerine yönelik bilgilendirme 

yapabilmektedir. Üçüncüsünde ise, finansal raporların şeffaflığını arttırmak suretiyle 

piyasalarda oluşabilecek bir şüpheye güvenilir ve kamuya açık verilere dayalı bilgiler ile 

açıklık getirilebilmektedir. Bu üç farklılık XBRL’nin, bilgi kullanıcılarının gözünde finansal 

raporların güvenilirliğinin artmasını sağlamaktadır.115  

  

                                                 
115 Adnan Sevim ve Fatih Temizel, "Geleceğin Finansal Paylaşım Platformu: XBRL (Extensiple Business 

Reporting Language-Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dili)", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, (2009), s.269-207. 
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4.1. Temel İşlevlere Etkileri 

4.1.1. Veri Toplama 

MBS’nin ilk aşaması, sistemin girdisini oluşturan verilerin toplanmasıdır. Bu veriler 

mali olay sonucu ortaya çıkan ve mali olayın kanıtı nitelinde olan belgelerdir. Bu belgelere; 

fatura, irsaliye, çek, senet, tahsilât makbuzu, vb. örnek verilebilir. Bu belgeler matbu evrak 

(basılı, hazır evrak) olarak kullanılmakta ancak elektronik imzanın yaygınlaşması ile birlikte 

bu belgelerin dijital kopyalarının ve/veya asıllarının sistemin girdisi olması durumunda XBRL 

ile kodlanan belgeler var olan belge toplama sürecini kökten değiştirecektir.  

XBRL standardının bu alanda uygulanabilecek şekilde genişletilmesi sonucunda 

muhasebe tamamen dijitalleşecek ve sistem tam anlamı ile etkinleşecektir. Müşterilerden 

belge toplayan bunları bir araya getiren, sıralayan ve dosyalayarak başlayan muhasebe süreci, 

belgelerin XBRL standardı ile kodlanan biçimlerini internet veya diğer ağ yollarıyla 

muhasebe sürecine dâhil edilmesi ile başlayacaktır. Bu sayede en zahmetli aşamalarından biri 

oldukça zahmetsiz hale gelecektir. 

XBRL formatında veri bir defa girildikten sonra, hangi amaçla olursa olsun herhangi 

bir raporlamada tekrar elle girilmesine gerek kalmadan otomatik olarak 

kullanılabilmektedir.116 

4.1.2. Kaydetme ve Sınıflandırma 

MBS’nin en önemli aşaması kaydetme ve sınıflandırma aşamasıdır. Mali nitelik 

taşıyan ve belgelendirilebilen veya kanıtlanabilen işletme ile ilgili olaylar belirli bir 

sınıflandırma sisteme göre (TDHP gibi) kaydedildiğinden dolayı bu iki süreci birlikte 

incelemek daha doğru olacaktır.  

Günümüzde mali olayın kaydedilmesi tamamen bilgisayar destekli olarak 

yapılmaktadır.  Mali olaya ilişkin belgelerin toplanmasının ardından belgelerdeki bilgiler 

muhasebe yazılımı aracılığı ile bilgisayara kaydedilir. Bu noktada da yevmiye ve büyük defter 

kayıtlarının da XBRL standardına göre takibi ve arşivlenmesi sağlanabilir. Bu muhasebe 

yazılımlarına bağlı kalmadan muhasebe kayıtlarınızı arşivleyebileceğiniz ve gerekli olan 

durumlarda bu kayıtları yeniden kullanılabilir hale getirebileceğiniz anlamına gelmektedir.  

                                                 
116 Ali Deran, Ayşe Gül Hatipoğlu. “ Sürekli Güncellenebilen Kapsamlı Bir Veri Tabanı Aracı Olarak 

XBRL (Extensiple Business Reporting Language; Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dili) ve Finansal 

Raporlama Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 16, (2008), s.49. 
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XBRL standardının, kayıt ve sınıflandırma aşamalarına, teknolojik etkisinin dışında 

niteliksel etkisi de olacaktır. XBRL ile birlikte uluslararası muhasebe standartlarının kullanımı 

daha hızlı yaygınlaşacaktır.  

4.1.3. Özetleme ve Raporlama 

Kayıt ve sınıflandırma sürecinden sonra ortaya çıkan sayısal birikim çift taraflı kayıt 

sistemine vakıf olan bir kişi için bilgi mahiyetinde olsa da çoğu bilgi kullanıcısı için bir anlam 

ifade etmemektedir. Bu sayısal birikimin daha anlaşılabilir hale getirilmesi için özetleme ve 

raporlama süreçleri işletilir. Yevmiye defteri ve büyük defter kayıtları özetleme ve raporlama 

için veri niteliği taşımaktadırlar.  

Yevmiye defteri, büyük defter, özetler (mizan) ve raporlar arasındaki etkileşim 

hâlihazırdaki bilişim teknolojisi alt yapısı ile sorunsuz bir şekilde sağlanmaktadır ve yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum XBRL’in sisteme dâhil olması için oldukça iyi bir 

zemin oluşturmaktadır. Zaten kullanılan muhasebe yazılımlarının XBRL ile 

uyumlulaştırılması XBRL’leşme için teknolojik gerekliliği sağlayacaktır.  

XBRL’in en büyük etkisi, hedefi olan finansal raporlamaya olacaktır. Finansal 

raporlama sürecini kökten değiştirecek olan XBRL, finansal raporların etkisini ve işlevini 

arttıracaktır.  
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Mevcut raporlama sürecine XBRL’in etkisi genel hatları ile aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 9: XBRL Öncesi Finansal Raporlama 

 

 

 

Şekil 10: XBRL Sonrası Finansal Raporlama 

XBRL öncesi finansal raporlama sürecine çekme yönünde bir raporlama denilebilir. 

Çünkü raporların biçimi, bilgi kullanıcılarının taleplerine göre şekillenmektedir. XBRL 

sonrası raporlama sürecine ise itme yönünde raporlama denilebilir. Çünkü oluşturulan rapor 

biçimlendirilebilir bir kodlama şeklindedir, isteyen kullanıcı istediği şekilde bu kodları 

görüntüleyebilir.  
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Şekil 11: XBRL Sonrası Finansal Raporlama 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, yevmiye kaydı girişi yapıldıktan sonra bu kaydın 

XBRL GL taksonomileri ile etiketlenmesi ve büyük defterlere aktarılması muhasebe 

programları tarafından yapılmaktadır. Genel geçici mizan ve kesin mizan XBRL örnek 

dokümanı şeklinde oluşturulmakta ve XBRL GL taksonomisi ile etiketlenen kesin mizan 

XBRL FR taksonomisine dönüştürülen kesin mizan çeşitli geliştirici taksonomiler 

kullanılarak istenilen raporun üretilmesine imkân verecektir. Örneğin, XBRL FR 

taksonomisinin genişletilmesi ile mali bilanço üretilebilecektir. Ayrıca, denetim raporu gerekli 

taksonomilerin sağlanması ile finansal rapora eklenebilmektedir. Örnek doküman olarak 
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hazırlanan finansal raporlar internet üzerinden ya da çevrimiçi olarak farklı yazılımlara 

aktarılabilmektedir.  

Muhasebe uygulamalarında XBRL’in kullanılması ile finansal raporların 

konsolidasyonu da daha kolay olacaktır. XBRL ile etiketlenmiş veriler daha kolay bir şekilde 

konsolide edilebilecek ve finansal bilgi kullanıcıları şirketlerin verilerini konsolidasyon 

yöntemlerinin etkisinden arındırılmış olarak görebileceklerdir.117 

İşletmelerde XBRL kullanılması ile birlikte;118 

 İşletmenin finansal performansı ile ilgili bilgilere daha hızlı ve daha güvenilir şekilde 

ulaşılabilecek, 

 Veri toplama ve analiz için daha az gayret ve maliyet harcanacak, 

 İşlemler basitleşecek ve otomatikleşecek,  

 Katma değeri daha fazla olan işlere ve analizlere daha fazla zaman ayrılabilecek,  

 Verimliliğin ve hızın artması için yazılımlar daha etkin kullanılabilecek,  

 Kâğıtsız raporlama uygulamaları güçlenerek artacak.  

Ayrıca XBRL kullanılması ile nakit akışlarının raporlanmasında diret metodun 

kullanılması kolaylaşacaktır. Diret yöntem, faaliyetlerden kaynaklanan nakit giriş ve 

çıkışlarını gösterir. Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışını belirlemek için şirketler gelir 

tablosu kalemlerini tahakkuk esasına göre değil nakit esasına göre düzenlemektedirler. XBRL 

şirketlere faaliyetlerden doğan nakit akışlarını doğrudan hesaplama imkânı sağlar. Bunlara ek 

olarak XBRL vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal sözleşmelerin raporlanmasını da 

güçlendirir. XBRL finansal bilgileri orijinalinde yakalayabildiği için birçok yönden şeffaflığı 

arttırmaktadır. Örneğin; vadeli döviz sözleşmesinde, para birimi, değeri ve vade detayları 

sözleşmenin her bir elementi ile ilişkilendirilebilir. XBRL kontratın her bir elementi 

barkodlandığından kullanıcı kolaylıkla sözleşmenin içeriğini inceleyebilir. Böylece 

raporlanan rakamlar ile gerçek nakit akışının mutabakatı sağlanır.119 

Daha hızlı ve daha kapsamlı üretilen raporlar karar vermede kullanılırsa yönetimler 

daha doğru kararlar alacaklardır. Fakat XBRL destekli raporlamanın en büyük dezavantajı 

sermaye piyasasında yer alan şirketlerin gerçek zamanlı raporlamaya gösterecekleri dirençtir. 

Gerçek zamanlı raporlama yatırımcılara ve analistlere önemli değerler sağlayabilir fakat 

                                                 
117 Erkuş, s.127. 
118 Accountants and XBRL, http://www.xbrl.org/accountants/ (20.05.2012) 
119 Erkuş, s.128.  

http://www.xbrl.org/accountants/
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bilgilerin yöneticilerin kontrolleri dışında yayılmasından kaynaklanabilecek bazı kaygılar 

oluşabilecektir.120 

4.2. Bilgi Kullanıcılarına Etkileri 

MBS’nin ürettiği bir bilgi olan finansal raporların kullanıcıları Dünya vatandaşı olan 

herkestir. Bugün işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin Dünya’daki bütün canlıları, 

bitkileri ve doğal kaynakları etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Ticari kar amacı ile kurulan 

bu organizasyonların amaçlarına ulaşmak adına yaptıkları faaliyetlerden dolayı öncelikle 

faaliyet gösterdikleri ülke yasalarına ve daha sonra da bütün insanlığa karşı sorumlulukları 

vardır. İşletmelerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin takibi, 

yükümlülüklerinin ve yeterliliklerinin tespiti için en pratik yol finansal raporlarının 

incelenmesidir. Finansal raporlar temelde birer hesap verme aracıdır. Bu hesap verme aracının 

herkes tarafında anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve kolay ulaşılabilmesi, işletmelerin 

faaliyetlerindeki yasal işlem hacminin genişlemesini sağlayacaktır. 

UMS/TMS-24’de finansal bilgilerin ilgili tarafları yanıltmayacak şekilde olması 

gerektiği şu şekilde açıklanmıştır; “Bir işletmenin finansal durumunun ve faaliyet 

sonuçlarının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve 

mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasığına dikkat çekmek için, işletmenin finansal 

tablolarının gerekli açıklamaları içermesini sağlamaktır.”121 

 

4.2.1. Yöneticiler ve Ortaklar Açısından Etkileri 

XBRL’in mali organizasyonlardaki yöneticiler açısından bazı faydaları aşağıdaki 

gibi olacaktır:122 

 Rapor hazırlama işlemlerinin daha hızlı ve etkin olmasını sağlar, 

 Finansal verilerin doğruluğu ve güvenilirliğinde iyileşme sağlar,  

 Verilerin hazırlanması, toplanması gibi işlemlerdeki azalmadan dolayı; analiz, karar 

verme ve öngörü işlemleri üzerinde daha fazla odaklanma ve daha etkili kararlar 

alabilme imkânı verir,  

                                                 
120 Erkuş, s.128. Brain L. McGuire, Scott J. Okesson ve Liv. A. Watson. Second-Wawe Benefits of 

XBRL, Strategic Finance, 2006, s.43.  
121 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları 

Uygulamları, 1.Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2006, s.219. 
122 Karasioğlu ve Eryiğit, s.142-143. 
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 İnternetin daha etkin kullanımı ve daha şeffaf bilgi sağlanması sonucunda daha fazla 

yatırımcıya ulaşabilme olanağı verir,  

 Vergi ve diğer düzenleyici raporlama işlemlerinde maliyet azalması ve işlemlerin 

basitleşmesini sağlar,  

 XBRL, farklı dillerde raporlama yapmak isteyen firmalar için gerekli dil etiketlerinin 

ilavesi ile raporların her dil için ayrı ayrı hazırlanması işlemlerini ortadan kaldırır,  

 Firmalar iç ve dış raporlar hazırlarken veriler sadece bir kere girilerek istenilen çıktı 

haline dönüştürülebilmektedir. Böylece birden fazla veri girişini içeren manüel 

işlemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.   

Yapılan bazı araştırmalarda özellikle halka açık şirketlerde finansal raporlamada 

XBRL’in kullanımının finansal raporlama maliyetini % 40 ile % 60 oranında azalttığı ve 

şirketin tüm birimleriyle doğrudan ve güvenilir bir şekilde finansal anlamda iletişim 

kurmasına olanak sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.123 

XBRL, işletme üzerinde çok fazla etkisi ve gücü olmayan ortakların bilgi talebini, 

baskı gücünü ve diğer ortaklar ile etkileşimini kuvvetlendirecektir.124 

Jensen ve Meckling tarafından raporlanmış olan vekil teorisi, şirket paydaşlarının 

çıkarlarının sürekli çatışmakta olduğunu önermektedir. Vekil davranışı, fırsatçılık ve kişisel 

çıkar maksimizasyonu olarak karakterize edilmektedir. Temsil problemi işletme sahipliği ile 

işletme yönetiminin birbirinden ayrılması ile ortaya çıkmıştır. İstihdam edenler asıl istihdam 

edilenler vekil (yöneticiler) olarak adlandırılır. Vekiller asılların belirlediği sınırlılıklar 

içerisinde kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışınca, asılların çıkarları ikinci planda 

kalabilmektedir. Dönem sonlarında şirket yöneticilerine maaşlarına ek olarak hisse başına 

karlardaki artış oranına göre ikramiye ödemesi şeklindeki uygulamalar, şirket yöneticilerinin 

kendi çıkarlarını şirket hissedarlarının çıkarlarından daha üstün görmelerine neden 

olabilmektedir. Sonuçta, yöneticiler daha fazla ikramiye alabilmelerine rağmen, şirket 

hissedarlarının refah düzeylerinde bir gerileme ortaya çıkmaktadır. Vekil tarafından tercih 

edilen hareket tarzı asıl tarafından gözlenemeyebilir ki bu “gizlenen hareket problemi”ni 

oluşturur. Vekillerin sahip olduğu gizli bilgiler asıllar tarafından anlaşılmayabilir ki bu da 

“gizlenen bilgi problemi”ni oluşturur. Bu iki problem “bilgi asimetrisi problemi”nin 

                                                 
123 Deran ve Hatipoğlu, s.50.  
124 Ann C. Svendsen, Myriam Laberge, “Convenning Stakeholder Networks-A New Way of Thinking, 

Being and Engaging”, The Journal of Corporate Citizenship, No.19, (Sonbahar-2005), s.93. 
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doğmasına yol açar ki, bu durum etkin olmayan piyasa şartlarının oluşmasına yardım eder. 

Sahiplik yapısı finansal raporlamanın kalitesini etkiler. Sahiplik ve yönetimin tek elde 

toplanmış olduğu şirketlerde; işletme faaliyetleri hakkında, işletme dışındakilere vekil 

tarafından “hesap verebilirlik”, işletme sahipleri açısından önemli olmasa da; müşteriler, 

satıcılar, kredi kurumları ve devlet gibi diğer işletme ilgilileri açısından, önemli bir 

sorumluluk olarak devam edecektir. Bununla birlikte, işletme dışındaki hissedarlar veya 

kreditörler ile şirket yöneticilerinin çıkarları sıraya konularak, sunulan mali tablolar yoluyla 

asıl-vekil çatışmasının ortaya çıkardığı sorunlar azaltılmaya çalışılmaktadır. Asıl-vekil 

ilişkilerinde ortaya çıkan problemlerin çözümü için yöneticiler; gözetim, bağımsız denetim ve 

garanti mektubu gibi yöntemlerle kendi çıkarları doğrultusunda hareketlerinin sınırlandırılmış 

olduğu konusunda bilgi kullanıcılarını ikna etmeye çalışmaktadırlar. Asıl ile vekilin sahip 

oldukları bilgi farklılıklarının düzeyi ne kadar fazla ise ve finansal raporlama ile bu 

farklılıklar giderilemiyorsa, finansal tablo kullanıcılarının finansal raporlamaya olan güven 

algılarının o ölçüde azalacağı beklenir.125 

  

                                                 
125 Mustafa Arı, “Finansal Raporlama Skandalları ve Mali Tabloların Güvenilirliği”, Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 23, (2009), s. 415. 
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4.2.2. Meslek Mensupları Açısından Etkileri 

Muhasebe ile ilgili olarak çalışan birçok meslek türü olmakla beraber, muhasebe 

meslek mensubu ile kastedilen; mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, şirketlerin 

muhasebe servislerinde çalışan kişilerdir. Muhasebenin sürekli değişen ve gelişme eğilimde 

olan bir yapısı olduğu dikkate alındığında meslek mensuplarının da iş süreçlerindeki 

farklılıklara uyum sağlamakta zorlanmayacakları söylenebilir. Kaldı ki XBRL uygulamaları 

meslek mensuplarından detaylı teknik bilgi gerektirecek bir bilişim yeterliliği istememektedir. 

Meslekleri bilişim teknolojileri ile bütünleşmiş olan meslek mensupları, bu yeni gelişmeye 

uyum göstereceklerdir.  

XBRL’e uyum konusunda sorun olmayacağı ne kadar açık bir gerçekse, bu 

teknolojinin meslek mensupları için yeni iş fırsatları oluşturacağı da o kadar açıktır. Gün 

geçtikçe daha teknik bir alan olan ve uzmanlaşma alanları gittikçe genişleyen muhasebe, 

XBRL alanında da uzmanlaşmış meslek mensuplarına ihtiyacı oluşturacaktır.  

XBRL iş verimliliğini arttıracağından, meslek mensupları daha değer katan 

faaliyetlere zaman ayırabileceklerdir. Bir kâtiplik işi olarak doğan muhasebe meslek 

mensupluğunun danışmanlık şeklini almasında XBRL mihenk taşı olacaktır.  

XBRL bilgisi muhasebeciler açısından rekabetçi bir avantaj sağlayacaktır. XBRL ile 

defter kaydı işlemleri daha az zaman alacak böylece muhasebe meslek mensupları finansal 

verilerin analizi gibi katma değeri daha yüksek çalışmalara daha fazla zaman 

ayırabileceklerdir.126 

  

                                                 
126 Erkuş, s.127. 
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4.2.3. Analistler ve Yatırımcılar Açısından Etkileri 

XBRL ile finansal bilgiler anlamsal olarak sınıflandırılmış olarak sunulacağı için 

XBRL ile hazırlanmış finansal bilgiler arasında veri arama ve bulma, veri filtreleme mümkün 

olacaktır. Buna bağlı olarak bilgi arama ve bulma işlemleri de hızlanacaktır. Her şeyden 

önemlisi, veri bulmada güvenilirlik artacaktır. İnternette finansal bir bilgi ararken ilgisiz 

yüzlerce başka web sayfasıyla karşılaşılmayacaktır. Özellikle çok miktardaki finansal 

verilerle çalışmak zorunda kalan finansal analistlerin önüne analize hazır bilgi ulaştırılmış 

olacaktır. XBRL ile hazırlanmış verileri doğrudan sistemlerinde kullanabileceklerdir. Mevcut 

finansal analiz yazılımları zaten yeterince hızlı ve oldukça güvenilir durumdadır. XBRL ile 

hazırlanmış finansal raporlar sayesinde verinin oluşumu ve uygun finansal kararın alınması 

arasındaki süre kısalacaktır. Bu tüm finansal sistemin tam zamanında işleyen bir organizmaya 

dönüşmesi anlamına gelmektedir.127 

Yatırımcılar,  belki  de XBRL'den en çok etkilenecek taraflardan birisi olacaktır. 

Çünkü yatırımcıların kararlarına esas teşkil eden bilgilerin başında, yatırım tanımlanıp- 

yapılandırılmakta ve açıklanmaktadır. İşletmeler bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu v.b. 

gibi finansal raporlarını bir defa XBRL ile hazırlamaları durumunda, raporları yazıcıdan 

kâğıda dökmek için, web ortamında yayınlamak, email ile bir başka kullanıcıya göndermek, 

diskete kaydetmek için kullanabilirler. Daha sonra bu finansal bilgileri alan kredi verenler, 

yatırımcılar veya devlet gibi bilgi kullanıcıları, bu finansal raporları kendi bilgisayar 

sistemleri kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceklerdir. İşletmeler arasındaki finansal 

raporlama konusunda yaşanan farklılıklar, işletmeler arası karşılaştırmayı güçleştirmektedir. 

XBRL'in çözeceği sorunlardan biri işletmeler arası karşılaştırma olacaktır. XBRL'in getirdiği 

standart sayesinde işletmeler arasındaki farklılıklar ortadan kalkacaktır. Böylelikle işletmeler 

arası karşılaştırmalar yapmak oldukça kolaylaşacaktır. Yatırımcılar olası yatırım seçeneklerini 

ve ellerindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Bu yatırım için ayrılan 

kaynakların daha doğru yerlerde kullanılması anlamına gelecektir. Yatırımcılar finansal 

raporlara ulaşmak, bunları değerlendirilebilir hale getirmekle uğraşmak yerine; doğrudan 

finansal bilgilerin analizine ve verecekleri kararlara odaklanabileceklerdir. Üstelik bilgilere 

ulaşmak eskisine oranla çok daha hızlı ve güvenilir olacaktır. Yatırım yapılan işletmelerin 

haftalık, günlük hatta anlık takibi söz konusu olabilecektir.128 

                                                 
127 Yıldız, s.7. 
128 Yıldız, s.7-8-9.  
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Menkul kıymet analistleri mesailerinin büyük bölümünü veri derlemek ve bunları 

değerleme modellerine girmek yerine, hazır veriyi eskiden hiç olmadığı kadar farklı boyutları 

ile analiz etmeye ayırabileceklerdir. Düzenleyici ve denetleyici kurumların görev alanlarında 

meydana gelen düzensizliklerin yerel mi yoksa kürsel gelişmelerden mi kaynaklandığını net 

biçimde ortaya koyabilmeleri mümkün olacaktır. Politika yapıcıların karar almadan önce 

benzer karar alan farklı ülkelerin elde ettiği sonuçları kendi ülkeleri için yorumlayabilmeleri 

olanaklı hale gelecektir.129 

XBRL, farklı ülke kullanıcılarının başka bir ülkedeki firmanın finansal bilgilerini 

kendi ülkesinin genel kabul görmüş muhasebe standardında ve/veya dilinde elde etmesini 

sağlar.130 

Farklı ülkelerde farklı muhasebe standartları ve dilleri kullanılmaktadır. Bu da 

raporların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. XBRL bu engelin aşılmasını sağlamaktadır.131 

4.2.4. Bankalar ve Kredi Kurumları Açısından Etkileri 

Bankalar ve kredi kurumları, portföylerindeki değerli varlıklarını ne zaman, nerede 

ve nasıl değerlendireceklerine ilişkin kararlarını vermelerinde mali organizasyonların finansal 

tabloları önemli rol oynamaktadır. XBRL öncesi finansal tabloların analizi için kullanılan 

yöntemler verimlilik düzeyi oldukça düşük yöntemlerdi. Analiz edilmesi gereken bir finansal 

tablo genellikle bir Excel dosyası olur. Bu finansal tablonun analiz edilebilmesi için Excel 

tablosundaki verilerin ayıklanarak ihtiyaç duyulan hesaplamalar için ayrı bir platforma 

aktarılası gerekmektedir. Bu süreç önemli ölçüde verimlilik kaybına neden olmaktadır. 

Moody’s132, bankaların bir ticari kredi müşterisini değerlendirirken, mali tablolardan 

200’ün üzerinde bireysel kaleme ulaşmak durumunda olduğunu tahmin etmektedir. Örneğin, 

Bank of Amerika’nın 100.000’nin üzerinde küçük ve orta ölçekli ticari kredi müşterisi ve 

ulusal sınırlar içinde bu müşterilerden gerekli bilgileri toplayarak bilgisayara girmekle görevli 

100 civarında çalışanı bulunmaktadır. Bir banka için müşterisinin kredibilitesi hakkında yazılı 

bir karara varması genellikle 11 ila 20 gün arası sürer. Zamanlarının %90’lık bir bölümünü 

belgeleri tasdik etme, karışık Excel tabloları oluşturma, rakamların girişi ve yapılan işi iki kez 

kontrol etme ile geçiren bankalar, XBRL ile çalıştıklarında zamanlarının sadece %10’unu bu 

                                                 
129 Sevim ve Temizel, s.270. 
130 Karasioğlu ve Eryiğit, s.141.  
131 Mahmut Yardımcıoğlu ve Özlem Özer, “Geliştirilebilir İşletme Programlama Dili”,  Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:2, (2011), s.65-78. 
132 Kredi Derecelendirme Kuruluşu. 
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gibi işlere ayırırlar. Geriye kalan %90’lık zaman dilimini ise çok daha verimli bir şekilde 

kullanabilirler. Sonuçta veri toplama gibi katma değeri olmayan işlere ayrılan zaman 

minimize edilmiş olur. Küçük bir işletmenin kredi başvurusu gibi hızlı onay gerektiren 

işlerde, mali bilgilerin bankaya XBRL formatında gönderilmesi ile normalde 2 hafta süren 

kredi onay süreci birkaç dakikaya inebilir.133 

Bir kredi başvurusunda bulunacaksınız. Öncelikle, işletmenizin başta bilanço ve gelir 

tablosu olmak üzere finansal tablolarını hazırlamanız ve bunları kredi başvurusunda 

bulunduğunuz bankanın kredi analistine ulaştırmanız gerekir. Eğer finansal tablolar analistin 

istediği formatta hazırlanmış ise sorun yoktur. Ancak kendi muhasebe sisteminizden çıkan 

finansal raporlar analistin istediği formattan farklı ise öncelikle gerekli düzenlemeleri 

yapmanız gerekir. Bazen bu düzenleme işi banka analistinin görevi haline de gelebilir. Şimdi 

de konuya bir banka analistinin görüş açısıyla bakalım. Öncelikle yapmanız gereken; kâğıt 

üzerindeki 3-5 yıllık finansal tabloları analiz edilmek üzere, finansal analiz için yazılmış özel 

bir yazılımın bulunduğu bilgisayar sistemine veya bir hesap tablosuna girmektir. Sadece bu 

veri girişi işi bir iki gününüzü alabilir. Ayrıca veri girişi sırasında ortaya çıkacak hatalar ve 

bunların düzeltilmesi de çabası. Analizin yapılması ve analiz raporunun yazılması bile söz 

konusu veri girişinden daha kısa sürebilir. Eğer bu süreci kısaltmak için kredi başvurusunu 

yapan işletmenin finansal bilgilerini elektronik ortamda isterseniz, bu da başka bir macera 

olacaktır. Kredi başvurusunu yapan işletmenin, sizin kullandığınız hesap tablosu veya 

yazılımla uyumlu bir formatta veri oluşturacak yazılıma sahip olma şansı ise oldukça küçük. 

Çünkü pazarda çok sayıda bir biriyle uyumsuz veri üreten yazılım bulunmaktadır. Elektronik 

ortamdaki verileri bir formattan başka bir formata dönüştürmek ise sadece kitaplarda 

kolaylıkla halledilen bir iştir. Bazen aynı yazılımın değişik versiyonları arasında bile veri alış 

verişi problem haline gelebilir. Benzer zorluklar yatırım yapmak isteyen portföy yöneticisi 

için de söz konusudur. Yüzlerce (gelişmiş ülkelerde binlere varan) sayıda işletmenin 

verilerinin yatırım analizi için öncelikle bir veri tabanına girilmesi gerekir. Analiz ve karar 

sonraki bir aşamadır. Bu nedenle görevleri sadece veri toplamak, bunları standart hale 

getirmek ve bir veritabanı oluşturmak olan şirketler bulunmaktadır. Verilerin hatasız bir 

                                                 
133 Süleyman Uyar ve Muhsin Çelik, "Sürekli Kamuyu Aydınlatma ve İnternet Ortamında Finansal 

Raporlama Sürecinde Kullanılan Diller", Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Sayı:6, (2006), s.98-99. 



75 

 

şekilde veri tabanına girilmesi de çok önemlidir. Aksi halde analiz ve karar yanlış varsayımlar 

altında yapılacağından, verilen kararlarda yanlı ve yanlış olacaktır.134 

XBRL’in kullanılması ile bankaların kredi departmanları;135 

 İhtiyaç duydukları verileri daha hızlı ve güvenilir olarak elde edebileceklerdir,  

 Veri işleme maliyetleri azalacaktır,  

 Finansal verilerin analizi ve karşılaştırılması daha güvenilir ve etkin bir şekilde 

yapılabilecek,  

 Kredi kullananların finansal performansları daha hızlı ve etkin olarak takip 

edilebilecek, 

 Kararlar daha güvenle alınacak ve müşteri taleplerine daha hızlı cevap verilebilecek.  

Kredi veren kuruluşlar XBRL gelişmesinden önemli ölçüde etkilenecek bir diğer 

gruptur. Özellikle kredi kararlarına temel teşkil eden verilerin standart bir formatta hazır 

olması kararlarını oldukça hızlandıracaktır. Kredi analizinde süre azalacak, kredi 

değerlendirme maliyetleri ise düşecektir. Ayrıca kredi verdikleri kuruluşların finansal 

durumlarını sürekli olarak izleyebilecekleri için, kredi verdikleri kuruluşlarda meydana 

gelecek olumsuz gelişmeler durumunda daha erken müdahalede bulunacaklar ve kredilerin 

riskini azaltacaklardır. Bu kredi faizlerinin düşmesi anlamına gelecektir ki, İtalya da bir banka 

finansal raporlarını XBRL formatında hazırlayan işletmelere daha düşük faizle kredi 

vereceğini duyurmuştur.136 

XBRL, bankaların mali durumlarının takibi içinde kullanılabilecek bir çözümdür. 

Bankaların yapısal standartlarının oluşturmak için başlatılan BASEL sürecinde XBRL'in 

imkânlarından yararlanılması ile bankaların mali yapılarını güçlendirmek için daha verimli bir 

ortam sağlayacaktır.   

Üye ülkelerin merkez bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları uluslararası bir 

kuruluş olan BIS (Bank for International Settlements) bünyesinde, bankaların dünya 

genelinde ortak standartlarla çalışmasını sağlamak üzere 1974 yılında Basel komitesi 

oluşturulmuş ve 1988 yılında yayınlanan Basel-I standartları ile bankaların uymaları gereken 

çalışma kriterleri belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak komite ayrıca bankaların krizlere karşı 

                                                 
134 Birol Yıldız, “XBRL: 21.Yüzyılın Finansal Raporlama Dili”, 

http://www.tmsk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=92 (26.12.2010), 

s.1-2 
135 Erkuş, s.135.  
136 Yıldız, s.9. 
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dayanıklılığını arttırmak üzere, banka sermayelerinin riskli aktiflere oranının yüzde 8’den az 

olamayacağını ifade eden sermaye yeterlilik oranını geliştirmiştir. 1988'de yayınlanan   

“Basel-I Standartları” ile belirlenen kriterlerin, zamanla mali piyasaların daha da gelişmesi ve 

işlemlerin karmaşıklaşması sonucu yetersiz kaldığı görülmüş ve problemleri ortadan 

kaldıracak yeni standartlara gereksinim duyulmuştur. Bu noktadan sonra, bankaların sermaye 

yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision-BCBS) tarafından yayımlanan ve kısa 

zaman sonra birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartların bütünü olan “Yeni Basel 

Sermaye Uzlaşısı” (Basel-II) için çalışmalar başlatılmıştır.137 

Basel I’e yöneltilen eleştirilerin artması ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler 

nedeniyle, Basel Komitesi, 1988 yılından itibaren yürürlükte bulunan ve en son 1996 yılında 

düzenlenen Basel-I’in yerine yeni bir düzenleme taslağı hazırlamış ve Haziran 1999’da 

yayımlamıştır. Alınan görüşler doğrultusunda Ocak 2001’de ikinci taslak ve Nisan 2003’de 

üçüncü taslak hazırlanmış Haziran 2004’te ise son halini almıştır. Basel-II bankalarda risk 

yönetimini ve sermaye yeterliliği ölçümlerini daha etkin hale getirmek, piyasa disiplinini 

geliştirerek daha sağlam ve daha etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara 

katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş standartlar bütünüdür. Her ne kadar bankacılık 

sektörü için geliştirilmiş bir düzenleme olsa da aslında bankacılık sektörü haricinde reel 

sektörü ve kamu finansmanını etkilediği için gerek dünyada gerekse ülkemizde çeşitli 

katkılarının olacağına inanılmaktadır.138 

Eylül 2008’de Lehman Brothers’ın iflasını duyurması, ABD’deki büyük yatırım 

bankalarının banka holding şirketlerine dönüştürülmesi, Fannie Mae ve Fredi Mac’in 

ulusallaştırılması, AIG’in çöküşün eşiğine gelmesi, Fortis’in parçalanması ve satılması, 

İzlanda’nın en büyük ticari bankasının ardından ülkenin bankacılık sisteminin çökmesi, birçok 

ülkenin bankalarına ciddi destekler vermesine yol açması gibi bir kısım olaylar henüz kriz 

durumları için yeterince önlemin alınmadığını ve mevcut sistemin ciddi eksiklikler içerdiğini 

göstermiştir. Finansal sistem ve bankacılık sistemi hâlihazırda tekrar istikrara kavuşmuş olsa 

da krizin maliyeti çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bununla birlikte küresel finansal kriz reel 

                                                 
137 Levent Koşan, “Basel-II Sürecinde XBRL Gerekliliği”, Mali Çözüm,  Sayı: 80, (Mart-Nisan, 2007), 

s.86. 
138 Koşan, s.86. 
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sektörü de etkilemiş refah seviyesinde ciddi düşüşler görülmüş, yüksek seviyede iş kayıpları 

yaşanmıştır.139 

Dünyanın yüzleştiği en büyük finansal krizlerden birisi olan son ekonomik kriz, 

dışarıdan bakıldığında son derece detaylı ve karmaşık gözüken finansal düzenlemelerin 

yetersizliği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Krizin ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek 

amacıyla yakın zamanda Basel III olarak adlandırılan düzenleme değişiklikleri gündeme 

gelmiştir. Basel III olarak adlandırılan düzenleme değişiklikleriyle ulaşılmak istenen hedefler 

şu şekilde özetlenebilir;140 

 Kaynağı ne olursa olsun finansal ve ekonomik şoklara karşı bankacılık sisteminin 

dayanıklılığının artırılması,  

 Kurumsal yönetişim ve risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi,  

 Bankaların şeffaflığının ve kamuya bilgi verme özelliklerinin artırılması,  

 Mikro bazda yapılan düzenlemelerle bireysel olarak bankaların dayanıklılığının 

artırılması,  

 Makro bazda düzenlemelerle finansal sistemin şoklara karşı direncinin artırılması.  

Yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi için; 

 Hâlihazırda kullanılan asgari sermayenin nicelik olarak arttırılması, niteliğinde 

değişiklikler yapılması ve mevcut uygulamaya ilaveten risk bazlı olmayan, diğer bir 

ifadeyle muhasebesel bazlı bir asgari sermaye gerekliliği standardının getirilmesi,  

 Tutulması gereken sermaye ihtiyacının ekonominin çevrim dönemlerine (cyclical) 

göre artırılabilmesi ya da azaltılabilmesi,  

 Asgari likidite oranlarına yönelik düzenlemeler yapılması,  

 Alım-satım hesaplarına (Trading Book) ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında 

değişiklik yapılması,  

 Karşı taraf kredi riskinin (Counterparty Credit Risk) hesaplanmasına ilişkin 

değişiklik yapılması, 

yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bahsi geçen çalışmalar kısaca Basel III olarak 

isimlendirilmektedir. Esasında söz konusu revizyonlar etkileri itibarıyla ciddi finansal 

sonuçlara yol açsa da sermaye yeterliliği hesaplama felsefesinde önemli sapmalar meydana 

                                                 
139 Ozan Cangürel, Serkan Güngör, Veli Ulvi Sevinç, İskender Kayci ve Sadık Atalay, Sorularla Basel 

III, Ankara: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Risk Yönetimi Dairesi, 2010, s.4 
140 Cangürel ve diğerleri, s.1. 
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gelmemektedir. Başka bir deyişle; Basel III, Basel II gibi sermaye gereksinimi hesaplama 

yöntemini tümden değiştiren bir “devrim” değil ancak Basel II'nin özellikle son finansal 

krizdeki gözlemlenen eksikliklerini tamamlayan bir ek düzenlemeler seti niteliğindedir. 

Bununla birlikte BIS tarafından bahsi geçen değişikliklerin “Basel III” başlığı altında 

yayımlanmış olması kamuoyunda Basel II'nin tamamen yürürlükten kalktığı ve yerine Basel 

III kurallarının ikame edildiği izlenimine yol açmıştır. Ancak bu algılamanın yanlış olduğu 

üzerinde durulması gereken bir noktadır. Yukarıdaki hususlara ilave olarak belirtilmesi 

gereken önemli bir nokta da Basel III'ün yeni finansal düzenlemelerin önemli bir parçası olsa 

da tek parçası olmadığıdır. Bu konudaki koordinasyon Finansal İstikrar Kurulu (Financial 

Stability Board-FSB) tarafından yapılmaktadır. Adı geçen düzenlemelere tam uyumun 

sağlanmasının 2013-2019 arasındaki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.141 

Basel süreci, kurumların piyasa/coğrafya, kredi ve operasyon riskleri açından 

ölçülmesini zorunlu kılıyor. Basel gereği, bütün kredi değerlendirme kurumları ve finans 

oyuncuları, kredi kullanıcısı kurumların risklerini elektronik raporlar üzerinden yapabilmenin 

ve ilave çeviklik ile veri güvenilirliği oluşturmanın peşinde. Avrupa Birliği, bu konuda 

kurumlara ve ülkelere, elektronik finansal raporlama alt yapılarını kurma ve geliştirme 

öngörülerinde bulunuyor; hatta kılavuzluk ediyor. Elektronik finansal raporlamanın bir 

seçenek olmaktan çıkıp, bir zorunluluk haline geleceği günler hızla yaklaşmaktadır.142 

XBRL, Basel-II düzenlemeleri çerçevesinde gerekli olan piyasa disiplinini 

sağlayabilecek ihtiyaç duyulan şeffaflık, kullanım kolaylığı, doğruluk, uygunluk gibi amaçları 

yerine getirebilecek veri paylaşım ve dağıtımını kolaylaştıran bir standartlar bütünü olarak 

düşünülmektedir. Hataları ve riski azaltacak olan XBRL, finansal raporların doğru, uygun ve 

verimli bir şekilde sunulmasını sağlayarak işletmelerin performansını arttırıcı nitelikte rol 

oynayabilmektedir. Ayrıca BIS’in internet sitesinden elde edilen bilgi çerçevesinde         

Basel-II’nin geliştirilirken üçüncü blokla ilgili olarak, sunulacak verilerin analiz edilebilir ve 

anlaşılır olması bu sebeple uygun teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

XBRL bu noktada da bu amaca uygun özellikler göstermektedir.143 

4.3. Muhasebe Denetimine Etkileri 

ABD’de Enron’la başlayan muhasebe ve denetim usulsüzlükleri, kamunun 

denetimden geçmiş finansal raporlara karşı güven kaybına neden olduğu gibi aynı zamanda 

                                                 
141 Cangürel ve diğerleri, s.2-3. 
142 Yüce Erim, “Basel II ve XBRL Geliyor”, Active Academy, (Aralık-2005), s.1. 
143 Koşan, s.94. 
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bağımsız denetim sırasında finansal raporlarda meydana gelebilecek hile ve usulsüzlüklerin 

ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını da 

doğurmuştur.144 

4.3.1. Denetim Türleri Açısından Etkileri 

Muhasebe denetçiliğini, meslek mensupluğundan kesin çizgilerle ayırmak mümkün 

değildir. Denetçilik muhasebe mesleğini yapan veya geçmişte bu mesleği yapmış olanlar 

tarafından yapılmaktadır. Denetim temelde ikiye ayrılmaktadır: İç denetim, Dış denetim. 

a. İç Denetime Etkileri 

İç denetim, işletme içerisinde kötü niyetli olsun veya olmasın hata ve hile gibi 

işletmeye zarar verebilecek nitelikteki fiillerin önlenmesi hususunda işletme bünyesinde 

yönetime bağlı olarak yürütülen denetimdir.145 

İç denetçiler, mali organizasyonun içinde istihdam edilen ve bağlı bulundukları 

organizasyonun mali işleyişinin, organizasyon politikalarına uygunluğunu kontrol 

etmektedirler. İnsan faktörünün etkin rol üstelendiği parasal işlem hacminin fazla olduğu 

organizasyonlar ve/veya yönetimi ile sahipleri farklı olan organizasyonlar iç denetçilere 

ihtiyaç duyarlar.  

İç denetim çalışmaları mali tablo denetimini, uygunluk denetimini ve faaliyet 

denetimini de kapsayan işletme içinde kurulmuş bir inceleme ve değerleme işlevidir. İç 

denetim için zorunlu olarak önerilen muayyen bir sure olmadığı gibi iç denetim diğer 

denetimlerden farklı olarak sürekli denetim niteliğindedir.146 

XBRL GL uyumlu yazılımlar büyük defter fonksiyonlarını XBRL taksonomileri ile 

kodlanmış olarak yerine getirebilmekte ve herhangi bir yazılım ile bu bilgiler 

kullanılabilmektedir. Bu kolaylıklar, çok uluslu şirketlerde çalışan iç denetçilerin, her 

bölümden muhasebe bilgisi alma konusunda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldıracaktır.147 

  

                                                 
144 Ahmet Balcı, “Finansal Raporların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlüklerin Tespit Edilmesi: 

SAS 99 Kapsamında İncelenmesi ve SPK Düzenlemesi İle Karşılaştırılması”, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2008, s.62. 
145 Kadir Dabbağoğlu, “İç Kontrol Sistemi”, Mali Çözüm, Sayı:82, (Temmuz-Ağustos, 2007), s.134.  
146 Tansel Çetinoğlu, “Sürekli Denetimin İç Denetimde Uygulanabilirliği ve Türkiye’de Ticari Bankalar 

İçin Sürekli Denetim Yapılandırma Modeli”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s.11-12. 
147 Erkuş, s.129; Robert Pinsker, "XBRL awareness in auditing: a sleeping giant?", Managerial Auditing 
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b. Dış Denetime Etkileri 

Dış denetçiler, kamunun kendilerine verdiği denetim yetkisini kullanarak 

organizasyonların mali kontrollerini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir.  

Dış denetçiler geleneksel olarak verileri derleyen, seçen ve analiz eden denetim 

yazılımları kullanmaktadırlar. Bu yazılımlar ilave test için örnekler seçmekte ve doğruluğunu 

teyit etmek için bir dosyanın içeriğinin matematiksel hesaplamasını yapmaktadır. Bu 

yazılımlar en çok periyodik bazda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günümüz kurumsal 

ortamında bu türlü periyodik test artık denetçiye mali tablolardaki yanlış beyanları veya 

düzensizlikleri belirlemek için yeterli bilgiler sağlayamamaktadır. Dış denetçiler sürekli 

denetim sürecine geçmeyerek daha fazla risk altında olabilirler ya da bu sürece geçerek, 

potansiyel olarak bu süreçten en fazla yararlanan paydaşlardan birisi olabilirler. Araştırma-

cıların doğrudan bilgilerine dayanarak, dış denetçiler, sürekli denetim sürecinde yöntemler 

geliştirmek ve uygulamak için yerinde projelere sahiptir. Bu sayede, anormallikler daha iyi 

zamanlamayla denetçilerin dikkatine sunulacak ve denetçilere muhtemel sahtekârlığı daha 

hızlı bir şekilde ele alma olanağı sağlanacaktır. Denetim faaliyeti açısından XBRL önemli 

imkânlar sağlayacaktır. Sorgulama yapmaya imkân sağlayan kodlama yapısı ile XBRL mali 

kayıtlara ait arşivlerde yapılacak olan bir arama için önemli bir araç işlevi görecektir. XBRL 

kullanımı dışında dış denetçilerin denetim sürecini hızlandırır.148 

Vergi denetimlerinde inceleme elemanlarınca XBRL’in kullanımı ile birlikte 

sağlanabilecek başlıca faydaları aşağıda yer aldığı gibi özetleyebiliriz;149 

 Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılabilmesi, 

 Denetimin daha kısa sürede tamamlanabilmesi, 

 Denetim sonucunda daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi, 

 Denetim kanıtlarının daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması, 

 Denetimlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, 

 Denetimde karar verme hızının artması, 

 Cari denetimin yapılabilmesi, 

 Kayıt dışı ekonominin daralması, 

 Muhasebe usulsüzlüklerinin azalması  
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4.3.2. Denetim Yaklaşımları ve Politikaları Açısından Etkileri (Sürekli Denetim) 

Son dönem denetim literatüründe sıkça rastlanılan “Sürekli Denetim” kavramı ilk 

kez John Kearns tarafından kullanılmıştır. Kearns, gelişmiş bilgi sistemlerine bağımlılığın 

artması, büyük hacimli verilerin bu bilgi sistemleri tarafından işlenmesi, yönetimin yeterli iç 

kontrol için üstlendiği sorumlulukların çoğalması ve denetim teknolojisindeki gelişmeleri 

gerekçe göstererek sürekli bir süreç denetiminin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

Kearns’in o tarihte sürekli denetim için gerekçe olarak gösterdiği gelişmelerin zamanla daha 

da belirginleşmesiyle sürekli denetim konusunda yapılan akademik çalışmalar artmaya 

başlamıştır. Özellikle Groomer ve Murthy isimli araştırmacıların 1989’da veritabanı 

uygulamalarının sürekli denetimi ile Vasarhelyi ve Halper isimli araştırmacıların 1991 

yılında online sistemlerin sürekli denetimi üzerine yaptıkları çalışmalar, sürekli denetimin 

akademisyenlerce geleneksel denetime karşı bir alternatif olarak ortaya çıkarıldığı ilk 

kapsamlı çalışmalar olarak literatürde önemli yer tutmaktadırlar.150 

Sürekli denetim kavramının teorisyenler tarafından literatürde sıkça kulla-

nılmaya başlanması uygulamacıları da harekete geçirmiş, muhasebe mesleğinin dünyadaki en 

aktif organizasyonlarından ikisi, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 

(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) ile Kanadalı Yetkili 

Muhasebeciler Enstitüsü (Canadian Institute of Chartered Accountants, CICA) ortak bir 

çalışma grubu oluşturarak sürekli denetim konusunda bir rapor hazırlamışlardır. Bu raporda 

Sürekli Denetim; “Bağımsız denetçinin, denetim konusunun temelini oluşturan olayların 

gerçekleşmesi ile eşzamanlı veya bu olayların gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra 

yayınlanan bir dizi denetçi raporunu kullanarak, denetim konusu üzerine yazılı bir güvence 

vermesine imkân tanıyan bir yöntem”  şeklinde tanımlanmış ve bu tanım literatürde referans 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.151 

Teknoloji, kolaylıkların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Sistemlerin işleyişinde karşılaşılabilecek risk ve tehlikelere karşı “Sürekli Denetim” önem 

kazanmaktadır. Gecikmiş bir denetim, gecikecek bir müdahale doğuracaktır. Müdahalenin 

gecikmesinin ise bir takım kayıplar doğurması mümkündür. Fayda-maliyet analizi yapılarak 

bilginin sürekli denetim altında tutulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli 

                                                 
150 Ahmet Ağca, “Sürekli Denetim: Denetimde Bir Devrim mi Yoksa Bir Hayal mi?”, MODAV 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, (Mart 2006), s.68. 
151 Ağca, s.68. 
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denetim kâğıtsız ve gerçek zamanlı muhasebe ortamında hazırlanmış finansal tablolara uygun 

görüş verebilmek için elektronik denetim kanıtlarının toplanması sürecidir.152 

Sürekli denetimin iki ana bileşeni şunlardır:153 

 Sürekli kontrol değerlendirmesi: Kontrol zafiyetleri üzerinde mümkün olabildiğince 

çabuk denetim yapılabilmesini ifade eder. Bu yöntem sayesinde, iç denetçiler yönetimin 

izleme fonksiyonunun yeterliliğini değerlendirmekte, denetim ve yönetim kurullarına 

kontrollerin etkili çalıştığı ve kurumun muhtemel olumsuzlukları hızlı bir şekilde 

düzeltebileceği garantisini sunmaktadırlar.  

 Sürekli risk değerlendirmesi: Beklenen risk düzeyinin üzerindeki sistem ve süreçlerin 

belirlenmesini ifade eder. Bu yöntem sayesinde, denetçiler kurumun riskli alanlarını tespit 

etmekte, bu türden riskleri derecelendirmekte ve sınırlı denetim kaynaklarının daha etkin 

dağılımını sağlamaktadırlar. 

AICPA’nin yeni işletme raporlama modeli XBRL kullanılması yoluyla çevrimiçi ve 

gerçek zamanlı raporlamayı vurgulamaktadır. Model beş temel unsurdan oluşmaktadır; 154 

a. Bilgileri toplamak ve analiz etmek için güvenilir bir bilgi sistemi,  

b. Endüstriye özel finansal ve finansal olmayan performans ölçütleri,  

c. Meslek mensubu olmayan kişiler için daha anlaşılabilir açıklamalar, 

d. Şirket izlenebilirliği,  

e. Gerçek zamanlı bilgi dağıtımı.  

XBRL, modelin son unsurunu doğrudan diğer dört unsurunu da dolaylı olarak önemli 

ölçüde etkiler. XBRL kullanımı anlaşılabilir finansal ve finansal olmayan bilgilerin evrensel 

bir terminoloji ve etkin bir muhasebe sistemi ile dağıtılmasına olanak tanır. Böylece, 

Almanya’daki bir finansal tablo kullanıcısı ABD’deki kullanıcılar kadar anlaşılabilir bilgiye 

sahip olacaktır. XBRL finansal bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıracağı için bilgilerin 

şeffaflığını arttıracaktır. Gerçek zamanlı raporlama gerçek zamanlı denetime imkân 

sağlayacaktır.155 

                                                 
152 İsa Cankar, “Denetimin Yeni Paradikması: Sürekli Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı:61, (Nisan-

Haziran,2006) , s.69-70 
153 Alexander Kogan, Ephraim F. Sudit ve Miklos A. Vasarhelyi. “Continuous Online Auditing; A 

Programme of Research”, Journal of Information Systems, Vol.13, No.2. (Sonbahar-1999). s. 92. 
154 Çetinoğlu, s.70-71. 
155 Çetinoğlu, s.70-71. 
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Finansal veri alışverişinde düşen maliyetler, denetleme ve izleme süreçlerinde de 

kendini gösterecektir. Günümüzde giderek daha fazla önem kazanan eş zamanlı denetim 

pratikleri XBRL mimarisinin yaygınlık kazanmasıyla, kamusal düzleme uyarlanabilecektir. 

Eş zamanlı denetimdeki temel ilke bir işlemin gerçekleşmesi, kayıt altına alınması ve gözden 

geçirilmesi arasındaki zamanı indirgemektir. Alışılmış biçimiyle “bir” organizasyon özelinde 

dış denetim firmalarınca gerçekleştirilen bu faaliyet, hızlı ve ucuz veri akışının sağladığı bir 

ortamda “birçok” organizasyonda ve belirli özellik taşıyan organizasyon kümelerinde kamusal 

denetim mekanizmaları tarafından da -neredeyse eş zamanlı olarak- yürütülebilecektir. 

Verilerin tek formatta raporlandığı sistemlerde, belirli bir sektöre ilişkin muhasebe verileri 

kolaylıkla derlenebilir. Derlenen verilerin içerdiği temel kalıpların açığa çıkarılabilmesine ek 

olarak kalıplardan kabul edilebilenin ötesinde sapma gösteren değerler de 

ayrıştırılabilecektir.156 

Muhasebe skandallarından sonra daha fazla şeffaflığın sağlanabilmesi için 

katlanılabilir tutarlarda harcamalardan kaçınılmamaktadır. XBRL, verileri muhasebenin ilk 

aşamalarında elde ettiği için rahatlıkla sürekli denetim yapılmasına imkân verecektir. XML 

tabanlı muhasebe etiketlerinin “sürekli çevrimiçi denetim” (contious online auditing) 

uygulamalarına yardımcı olması beklenmektedir. Yıllık raporların XBRL örnek 

dokümanlarına uygun veri tabanlarına aktarılması sürekli denetime olan güveni 

arttırmaktadır.157 

  

                                                 
156 Tokel ve diğerleri, s.5-6. 
157 Erkuş, s.169. 
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4.4. Devlet Politikalarına ve Uygulamalarına Etkileri 

Devletin muhasebe ile temel ilişkisi vergidir. Devlet vergiyi hesaplamak için 

işletmenin muhasebe kayıtlarını ve mali raporlarını temel araç olarak kullanır. Bu açıdan 

muhasebe kayıtlarına ilişkin raporların devlete ulaştırılması, kayıtların ve raporların 

denetlenmesi devlet açısında önemli bir faaliyet alanıdır. Devletin vergi ile ilgili iş yükünün 

hacmi de dikkate alındığında, bu alandaki teknolojik gelişmelere uyum göstermek devlet 

açından oldukça hayati bir öneme sahiptir. Son yıllarda yaygınlaşan ve gittikçe daha da 

işlevsel hale gelen e-devlet uygulamaları ve devletin bu alanda yaptığı yatırımların boyutu 

devletin bu konudaki çabasının en önemli göstergesidir. Bu uygulamaların sağladığı 

verimlilik artışı ve organizasyon yapısındaki hantallığa (iş yükü ve çalışan sayısı açısından) 

kesin çözüm olması göz önünde bulundurulduğunda, bu alandaki yatırımların hız kesmeden 

artacağı söylenebilir.  

XBRL ile oluşturulmuş büyük defter ve yevmiye defterleri, bunlara göre hazırlanmış 

finansal raporlar elektronik ortamda ve standart bir formatta bulunması nedeniyle, eskiye göre 

çok daha kolay, hızla ve doğrulukla erişilebilecek haldedir. Vergi idaresi defterlerin ve 

finansal raporların hatta vergi beyannamelerinin XBRL formatında oluşturulmasını istediği 

takdirde, vergi denetimi de sürekli ve etkin bir hal alacaktır. Vergi denetiminin mekanik 

birçok faaliyeti elimine olup, daha önemli alanlarda etkili çalışmalar yapma olanağı 

doğacaktır. Örneğin vergi idareleri tüm mükelleflerin XBRL formatında hazırlanmış vergi 

beyannamelerini, büyük defter ve yevmiye defter kayıtları ile finansal raporlarının bazı 

mekanik denetimlerini bir yazılım aracılığı ile kolaylıkla yapabileceklerdir. Bu da mevcut 

vergi denetim işlemlerinin büyük bir oranına karşılık gelecektir. Vergi idaresinin inceleyeceği 

mükellef sayısı artacaktır. Belki de, vergi idaresi tüm mükelleflerini sürekli inceleme 

olanağına kavuşacaktır. Üstelik vergi idaresinin toplam vergi inceleme maliyetleri aynı 

düzeyde kalabilecek, hatta azalabilecektir. Mükellef başına vergi inceleme maliyetleri 

düşecektir.158 

Türkiye’de XBRL standardı henüz uygulama alanı bulamasa da devlet XBRL’in alt 

yapısını oluşturan XML teknolojisinden yararlanmaya başladı. Vergi alanında kullanılan 

XML uygulamalarına “e-beyanname” ve “BaBs formu” gösterilebilir.  

 

                                                 
158 Yıldız, s.10. 
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XBRL’in yakın gelecekteki olası etkilerini kavrayabilmek için e-Devler kavramına 

mercek tutmakta yarar vardır. e-Devlet bir süreçtir ve evreleri şöyle sıralanabilir: 

a. Varoluş (Presence), 

b. Etkileşim (Interaction), 

c. İşlem (Transaction), 

d. Dönüşüm (Transformation). 

e-Devlet sürecinin tamamlandığı dönüşüm evresinde, devlet hizmetleri ve hatta 

devletin işleyişi yeniden tanımlanacaktır. Bilgi, sağlanan hizmetler ve işleyen süreçler, yerel 

yönetimler ile merkezi yönetim; kamu, özel sektör, sivil toplum ve birey arasındaki 

geleneksel sınırlar boyunca bütünleştirilecektir. Bilgi ve hizmetler, kişilerin ve kurumların 

belirli gereksinmelerine göre özelleşecek, bilgi hizmetlere erişim tek noktada toplandıkça 

etkileşim birimlerinin kimlikleri geri planda kalacaktır ki bu durum e-Devlet felsefesinin 

omurgasını oluşturmaktadır. e-Devlet, devlet-vatandaş ve devlet-işletme ilişkilerini yeniden 

biçimlendirecektir. XBRL, kurumlararası bütünleşme ve veri değişimi gereksinmelerinin 

öncelik kazanacağı dönüşüm evresinde önemli bir araç olarak göze çarpmaktadır. Veri 

değişiminde gerek frekans, gerek hacim olarak büyük bir ağırlığa sahip olan devlet-işletme ve 

işletme-işletme (B2B: Business-to-Business) iletişiminin öneli bir bölümü, XBRL standardı 

üzerinden yürütülecek; XBRL, yerel e-dönüşümün ticaret/finans ayağında yükü 

üstlenecektir.159 

Vergi beyannamesinin elektronik olarak doldurulmasına ilişkin sistemler, devlet 

açısından, vergi verisini elle girme ile ilgili işgücü maliyetlerini düşürür; veri girişindeki ve 

depolamadaki insan hatalarını yok eder; vergi beyannamelerinin hazırlanmasında 

doldurulmasında harcanan zamanı azaltır; yanlış kayıt ve hatalı bilgilerden arınmış güvenilir 

bir vergi verisi oluşmasını sağlar.160 

  

                                                 
159 Tokel ve diğerleri, s.4. 
160 Aykut Hamdi Turan ve  Ferhat Başkan Özgen, “Türkiye’de E-Beyanname Sisteminin 

Benimsenmesi: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli ile Ampirik Bir Çalışma”, Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, Sayı: 10 (1), 2009, s.134-147. 
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4.5. Yazılım Geliştiriciler Açısından Etkileri 

Muhasebe yazılım geliştiriciler için önemli bir sektördür. Hem büroların hem de 

şirketlerin muhasebe sistemlerinin merkezinde bilişim teknolojileri vardır. Kişiler ve kurumlar 

ihtiyaçları ve mali güçlerine göre bu alanda yazılım geliştiren şirketlerin ürünlerini satın 

almaktadırlar. Bu yazılımlar temel de ikiye ayrılmaktadır. Lokal olarak sadece muhasebe 

süreçlerinin yönetimi için kullanılan yazılımlar ve işletmedeki süreçlerin tamamının entegre 

edildiği ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleridir. 

Yazılım geliştiren şirketler için XBRL iki yeni fırsat sunmaktadır. Birincisi, 

yazılımların XBRL ile uyumlu hale getirilmesi ve yazılımların yeni sürümlerinin tekrar 

satılması veya güncellenmesi. İkincisi, XBRL ile kodlanmış finansal tabloların bilgi 

kullanıcılarının taleplerine göre biçimlendirebilecek yazılımların geliştirilmesi. 

Yazılım geliştiriciler muhasebe ile ilgili olan her konuyu XBRL tabanlı olarak 

geliştireceklerinden bütün yazılımların büyük defter ve yevmiye defteri veri tabanları birbiri 

ile uyumlu olacağından yazılımlar arası rekabet artacak ve yazılım alanındaki gelişmeler 

hızlanacaktır.  

Muhasebe uygulamalarının internet tabanlı teknolojilere yöneldiği düşünüldüğünde, 

internet kökenli XBRL teknolojisi ile kodlanmış muhasebe verileri yazılım geliştiriciler için 

oldukça cazip ve verimli bir ortam sunmaktadır.  

4.6. Bilgi Güvenliğine Etkileri 

XBRL, kendisine depo edilen bilgileri her an kullanıcının emrinde tutmaya 

programlanmış olsalar da, uygulanan muhasebe kuralları ve bunlara uyularak düzenlenen 

finansal bilgiler, her zaman güncel sonuçlar vermemekte, güvenilir finansal bilginin elde 

edilebilmesi için, günler, haftalar ve hatta bazı hallerde aylar geçmesi gerekmektedir. İnternet 

hızında kullanıcılara sağlanacak bilginin denetimi ve güvenilirliğinin sağlanması olanağı 

bulunamamaktadır. Sorunun tam çözümüne henüz ulaşılamamıştır, üzerinde çalışılmaktadır. 

Sorunların en önemlisi, şirketlerin, güvenilir finansal bilgilerin güncelliğini sağlamakta 

güçlük çekmeleridir, henüz finansal bilgi açıklama kuralları, internet hızına uyum 

sağlayabilecek ve geliştirilmiş olan internet ortamına günlük hızda güvenilir bilgi sağlanması 

yönünde geliştirilememiştir. Şirketler, gerekli hızda bilgi sağlamaya istekli ve yetenekli 

olsalar da, web sitelerinde yayımlanacak finansal bilginin denetlenmesi sağlanamamaktadır. 

Binlerce şirketin, internet ortamında açıklayacakları finansal bilgiler, denetlenmedikleri için 
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de açıklanan denetlenmemiş bilgilerle halkın aldatılması olasılıkları artırılmış olacaktır. 

Herkesle paylaşılmak istenmeyen ve sadece ilgili kişilerin erişimine açık olacak bazı verilerin 

de aynı formatta yayınlaması gerekebilir. Bunu sağlamak için, nitelikli sayısal sertifikalarda 

(e-imza) olduğu gibi “açık anahtar” altyapısından (PKI, Public Key Infrastructure) 

yararlanılabilir. Meta verilerde açık anahtar alt yapısını kullanabilmek için oluşturulan XML 

Signature (XMLDsig) gibi teknolojiler bulunmaktadır.161 

Günümüzde iş süreçlerinin tüm bakış acıları örgütsel bilgi sistemlerinin güvenliğine 

ve bütünlüğüne dayanmaktadır. Risklerin önemi küreselleşme ve güçlenmeden dolayı 

büyüktür bu nedenle sayısallaşan dünyanın değişen doğası potansiyel çözümleri zayıflatabilir. 

Özel sorunlar, bilgisayar virüslerinin ve diğer sorunların hızla yayılmasıyla, hız ve bilgisayar 

kullanmanın gücü ile birlikte işlemler ve bilginin sayısallaştırılması ile ilgilidir. Risk 

modelindeki en büyük sorun internetin iş riskini kontrol etmek ve yönetmek için 

düzenlenmemiş ve ayarlanmamış olmasıdır. Bilgi güvenlik programlarını uygulamada 

başarısız olan işletmeler, genelde yetkisiz açıklama, değişiklik ve bilgi varlıklarının yıkımının 

yanı sıra hilekârlığın ve suiistimalin kurbanları olmuşlardır. Bu gibi olaylarla bağlantılı olan 

yasal sorumluluk ve finansal kayıplar da büyük olabilir. Şirketlerin internet ağlarına, nispeten 

kolay, yetkisiz girişleri önlemeyi ve bir şirketin mal varlığına ait bilgilere akın edilmesinde, 

zarar verilmesinde kullanılan hacking tekniklerini geliştirmeyi içeren risklerden dolayı bu 

sorunlar çözülmelidir. Bu nedenle de internet ağlarının sürekli olarak izlenmesi gerekir. 

Finansal bilginin depolandığı çeşitli sistem biçimleri sürekli finansal raporlamayı ve bilgi 

güvenliğini test etmesi ve geliştirmesi için geliştirilmiştir.162 

4.7. Ekonomik Sisteme Etkileri 

Tüm ekonomik hayat, tam zamanında etki-tepki üreten bir organizmaya 

dönüşmektedir. XBRL, bu dönüşüm içinde önemli bir aşamayı oluşturacaktır.163 

XBRL mimarisinin özündeki düşünce, iş dünyasının özellikle finansal veri alışverişi 

gerçekleşen/gerçekleşmesi gereken her iletişim kanalını aynı ağa dâhil etmek; coğrafi 

mesafelere, diplomatik sınırlara, teknolojik çeşitliliğe, mevzuat ve müktesebat farklılıklarına 

bağlı olmaksızın söz konusu ağı genişletmek ve ağ üzerindeki iletişimi etkinleştirmektir.164 

                                                 
161 Tokel ve diğerleri, s.7-8.  
162 Çetinoğlu, s.135-136. 
163 Yıldız, s.11. 
164 Tokel ve diğerleri, s.3. 
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XBRL bilginin etkinliğini arttırdığından dolayı, bilginin etkinliğine dayanan piyasa 

etkinliği de artacaktır.  

Eugene Fama “Etkin Piyasa Teorisi’ni” 60’lı yıllarda hazırladığı doktora tezinde 

geliştirmiştir. Bu teoriye göre aktif piyasalar iyi bilgilendirilmiş, akıllı yatırımcılar içerir ve 

finansal araçları piyasadaki bilgilere uygun olarak fiyatlanır. Piyasalara çıkan yeni bir bilgi 

fiyatlara hızlı ve doğru biçimde yansır. Eğer piyasalar tam olarak etkin ise hiçbir bilgi ya da 

analiz yöntemi sonuçta bir yatırımcı için anormal kâr (normal piyasa getirisinin üstünde) 

fırsatı oluşturmayacaktır. Etkin piyasaların ölçütü, piyasadaki güncel bilgilerin ışığında 

finansal varlıkların değerlerinin ne kadar gerçek durumunu yansıttığıdır. Sermaye 

piyasalarında fiyatlar arz/talep dengesi içerisinde belirlenmektedir. Çeşitli kaynaklardan 

toplanan bilgiler her gün binlerce yatırımcı ile analiste ulaşmaktadır. Beklenmedik olumlu ve 

olumsuz bir bilgi içeren haber piyasalara düştüğünde yatırımcılar hemen tepki 

vereceklerinden herhangi bir taraf için bu durumdan faydalanma fırsatı kalmayacaktır. Fama 

etkin piyasaları şöyle tanımlamıştır;165 

“Çok sayıda kârlarını maksimize etmek isteyen rasyonel yatırımcının yatırım 

araçlarının gelecekteki değerlerini tahmin için rekabet ettiği ve önemli güncel bilgilerin tüm 

taraflara özgürce ulaşabildiği piyasalardır. Etkin piyasalarda yatırımcı rekabetinden dolayı 

finansal araçların fiyatları hem geçmiş ve güncel olayları ve hem de gelecekte olması 

muhtemel durumları yansıtacaktır. Başka bir deyişle etkin bir piyasada herhangi bir piyasada 

herhangi bir zaman dilimi içerisinde finansal araçların fiyatı kendi içsel değerinin iyi bir 

tahminidir. 

XBRL'in önemli etkilerinden birisi de piyasadaki bilgi asimetrisini azaltması 

olacaktır. Bilgi asimetrisi ekonomik ve finansal bilgilerin bir taraftan diğer tarafa transfer 

edilmemesi dolayısı ile bir taraf bilgiye sahipken, diğer tarafın sahip olmamasıdır. Bilgi 

asimetrisinden kasıt, bir işlemin taraflarından birinin diğerine göre işlem için önemli olan 

daha fazla bilgiye sahip olmasıdır. Asimetrik bilginin olduğu durumlarda daha fazla bilgiye 

sahip taraf kendisine menfaat sağlayacaktır.166 

Özel sektörün ve kamu sektörünün aynı anlayışa sahip olabilmesinin ana öncülü, veri 

sunumunda kullanılan teknolojilerin benzer olmasının yanı sıra metaveri mimarisinin uyum 

yansıtmasıdır. Böylelikle veriye erişim ve veri kullanımıyla ilgili teknik ayrıntılar 

                                                 
165 Fırat, s.14-15. 
166 Fırat, s.17. 
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geliştirilirken, en az bunun kadar önem taşıyan, verileri tanımlayan veriler (metaveri) ve 

standart bir kataloglama anlayışı da hayata geçirilebilecektir. Veri/metaveri mimarisinin 

ekonomik açıdan temel yararı, bilgi asimetrilerini azaltarak, yönetişimi güçlendirmek 

olacaktır. Buradan hareketle orta ve uzun vadede piyasa etkinliğinde gelişmeler 

beklenebilir.167 

Şeffaflığın artırılması, kamuoyu bilgilendirmesi ve uluslararası muhasebe 

standartlarının geliştirilmesinde asıl görevli olan IASB, IFAC ve muhasebe kuruluşları yanı 

sıra UNCTAD, IOSCO, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar önemli rol 

oynamakta ve bu yönde de önemli gayretler üstlenmişlerdir. Ancak konunun diğer boyutu ise 

geliştirilen bu standartların uygulanmasının sağlanması ve izlenmesidir. Gelişmekte olan 

ülkelerdeki finansal reformların en önemli boyutunun şeffaflığın artırılmasına yönelik 

standartların benimsenmesi olduğu konusunda uluslararası kuruluşların rehberlik etmeleri 

gerekmektedir. Türkiye’de de şeffaflığın ve özellikle finansal tabloların önündeki 

kısıtlamaların azaltılabilmesi yönündeki çalışmaların arttırılması çok önemlidir. Türkiye, 

yaşanan krizler sonrası, finansal düzenini istikrar kavuşturabilmek için sistemden gelen 

sektörlere işletmelere ve finansal tablolara kadar uzanan şeffaflık sorununu çözmelidir.168 

Türkiye açısından XBRL’leşme ile ilgili fırsat ve tehditleri değerlendirirken, 

zayıflıkları ve üstünlükleri de göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Zayıf noktaların en 

çarpıcısı; gerek kamudaki, gerek özel sektördeki kuruluşlar arasında yerleşik bir eşgüdüm ve 

birlikte çalışılabilirlik geleneğinin bulunmayışıdır. Oysa yeni ekonomi, geleneksel rekabet 

algısını değiştirmiş, amaçları paralel olan kurumlar kadar, çıkarları çelişen kurumlar arasında 

da işbirliğine gidilmesini gündeme getirmiştir. Zıt kavramlar olarak algılanagelen rekabet 

(competition) ve işbirliği (cooperation), aynı düzlemde ele alınır olmuş; özellikle bazı 

maliyetleri aşağıya çekebilmek için rakiplerin de geniş çaplı iş birliğine gittikleri, rekabeti 

temel yeteneklere (core competence) ve temel yeteneklerde farklılaşmaya kaydırdıkları 

gözlenmiştir. Rekabet ortamındaki bu tarz işbirlikleri, yazına da “ortaklaşa rekabet” 

(coopetition) olarak geçmiştir. Türkiye’nin ortaklaşa rekabet geçmişi göz önüne alındığında, 

bankaların alt yapılarını oluştururken ortak bir ATM ağı kur(a)mamaları, GSM servis 

sağlayıcılarının iletişim alt yapılarını yapılandırırken dolaşım (roaming) konusunda 

anlaşmaya var(a)mamaları gibi çarpıcı derecede olumsuz ve yüksek maliyetli örnekler göze 

                                                 
167 Tokel ve diğerleri, s.2.  
168 Esin Okay Örerler, “Finansal Değerlendirme Açısından Finansal Tabloların Şeffaflığı”, Muhasebe ve 

Denetime Bakış, (Mayıs-2005), s.6 
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çarpmaktadır. Bu örnekler, söz konusu zayıflıkları vurgulamaktır. Olumsuz örneklerin 

yanında ortaklaşa rekabet geçmişinde, Merkez Bankası eşgüdümünde yaşama geçirilen EFT 

(Elektronik Fon Transferi) projesi son derece sağlıklı yürümekte olan bir örnek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Finansal sistemdeki kamu bankalarının ve özel bankların katılımcı 

olduğu EFT sistemi, dünya genelinde de sayılı ödeme sistemleri arasında yer almaktadır. 

Bankacılık/finans sektörü özelinde karşımıza çıkan bu deneyim, diğer olumsuz örneklere 

karşın işbirliği konusundaki zayıflıların –iyi bir planlama sonucunda- giderilebileceğini 

göstermektedir.169 

XBRL mevcut veri mimarilerinden ve iş yapış şekillerinden farklı olarak şu getirilere 

sahiptir:170 

a. Sisteme dâhil olan veriler, talep sahibinin çekme etkisi yerine sağlayıcının itme etkisi 

ile paylaşılacak, diğer deyişle, XBRL’leşen veri silosu, sürece henüz dâhil edilmemiş 

veri kümlerini kendisine çekecektir,  

b. XBRL’leşen bir veri alışverişi ortamında, mali denetim, temel finansal analiz gibi 

işlemler aralıklı olmak zorunda değildir. Tersine veriler güncellendikçe eş zamanlı 

olarak yürütülebilecektir, 

c. Sistemin kurulumu aşamasında yüklenilmesi gereken batık maliyetler, orta vadeli bir 

ölçek ekonomisi oluşturabilecek niteliktedir, 

d. XBRL ile bilgi asimetrileri azılacak, uzun vadede şeffaflık ve Pazar etkinliği 

sağlanabilecektir,  

e. XBRL, özellikle hiyerarşi piramidinin üst kesitlerinde meydana gelen dengesiz ve 

işlevsiz veri birikiminin önüne geçerek kurumsal yönetişimi güçlendirecektir. 

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin bir sonucu olarak önce elektronik ticaret 

daha sonra elektronik işletme kavramları ile ortaya çıkan yeni anlayış, kaçınılmaz olarak tüm 

işletmecilik fonksiyonlarını etkilemiştir. Bununla birlikte bu kavramların, günümüz yeni 

ekonomi kavramını tam anlamıyla yansıtmadığı da bir gerçektir. Nitekim yeni ekonomi 

kavramı, ekonomik işlerin ve bunlara ilişkin işlemlerin anında (online) gerçekleştirilmesinde 

çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bilgi, entelektüel sermaye, internet, maddi olamayan 

varlıklar, yeni organizasyon yapıları, network (şebeke-ağ), küreselleşme gibi kavramlarla da 

                                                 
169 Tokel, s.3-4. 
170 Tokel ve diğerleri, s.8.  
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açıklanan yeni ekonomi; eski ve ulusal tabanlı ekonomiden, farklı pazar ve endüstri 

yapılarıyla büyüyen küresel yeni ekonomiye dönüşümü ifade etmektedir.171 

Yeni ekonominin en önemli etkileri; aynı amaca yönelmiş farklı birimlerin eş 

güdümünü sağlamak ve bilgi toplamak için katlanılan maliyetin (etkileşim maliyetleri-

interaction costs) azaltılması ve iş yapmak için engel oluşturan coğrafik ve endüstriyel 

sınırların azalması olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni ekonominin ortaya çıkışına kadar, 

etkileşim maliyetlerinin büyük tutarlara ulaştığı bilinmektedir. Toplam maliyetlerin mal ve 

hizmet üretiminde %50’ye yakının, madencilik alanında %30-40’ının etkileşim 

maliyetlerinden oluştuğu, bu maliyetlerin finansal kuruluşlar için toplam maliyetlerin zaman 

zaman %60-70’ine ulaştığı belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında yeni ekonomi, emek ve 

sermeye verimliliğinin arttırılmasında işletmelere geniş olanaklar sağlayan bir devirim olarak 

kabul edilmektedir.172 

4.8. Sosyal Yapıya Etkileri 

Muhasebe bilgi sistemi temelde doğru, tutarlı, anlaşılabilir ve etkili bilgi üretme 

amacıyla sistematik hale getirilmiş olsa da uygulamadaki en önemli fonksiyonu devletin vergi 

toplama faaliyetinin temel parçası olmasıdır. Muhasebe bilgi sistemi mali sonuçları ne kadar 

doğru yansıtırsa vergilendirme de o kadar adil olacaktır. Ancak sistemin doğru kurgulanması 

doğru sonuçların ortaya çıkması için yeterli değildir. Vergi mükellefleri, sistemi kendi 

menfaatleri doğrultusunda kullanma eğilimi göstermektedirler. Bu eğilimlere, kanunlarda yer 

alan caydırıcı yaptırımlarla müdahale edildiğinde mali kayıtlarda menfi yönelimler 

azalmaktadır. Ancak Türkiye gibi mali işlem hacminin büyük olduğu bir mali işlemler 

havuzunda denetimi yeterli düzeyde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu durumun her 

açıdan kötü sonuçları vardır. Öncelikle vergi kaçırma niyetinde olan kişiler için oldukça 

uygun bir ortam oluşmaktadır. Vergi kaçıran kişi ceza almadığı için, kişide suçluluk ve 

utanma duygusu yerine mahirlik ve açıkgözlülük gibi hem mükellef hem de üçüncü kişiler 

için istenmeyen algılar ve bilişsel şemalar oluşmaktadır.  

Toplumun önemli meselelerinden biri olan vergide adaletin olmaması, toplumun 

ahlaki tutumunu her seviyede olumsuz etkileyecektir. Vatandaşlık bilincinin zayıflamasına 

sebep olacak, insanların toplum yararına yapacağı beklentisiz çabaları engelleyecek ve aidiyet 

algısı zayıflayacaktır.  

                                                 
171 Kadir Gürdal, “Yeni Ekonomi Kavramı ve Yeni Muhasebe Anlayışı”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 

(Eylül, 2004), s.88-89. 
172 Gürdal, s.89. 
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Devlet vergiyi, kasasını doldurma aracı olarak değil toplumsal sözleşmenin önemli 

bir unsuru olarak baktığı takdirde vergi uygulamaları toplumsal gelişmişliğe önemli katkılar 

sağlayacaktır. Burada devlet vatandaşlarından doğru ve dürüst davranmasını beklememelidir. 

İnsanın yanlışa meyilli yapısı her zaman dikkate alınmalı ve hata yapan mükellefe gerekli 

cezalar verilmelidir. Ceza almayan mükellef belki mecburiyet algısı ile yaptığı hileyi daha 

sonra keyfi olarak yapmaya başlayacaktır. Hatta vergi kaçırmayan mükellefler kendilerini 

aşağılanmış hissederek vergi kaçırma eğilimini onlarda gösterecektir ve göstermektedir.  

XBRL gibi teknolojiler sürekli denetimi mümkün kılma noktasında önemli bir 

fonksiyon icra edeceklerinden dolayı mükelleflerin denetime olan duyarsızlıklarını ortadan 

kaldıracaktır. Bu sayede vergi kaçırma eğilimi ve sosyal olarak kangren haline dönüşmüş 

yanlış yolda yarışma eğilimini azaltacaktır.  
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5. XBRL’İN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNE ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Çalışmanın temel amacı olan XBRL’in muhasebe bilgi sistemine etkilerini önceki 

bölümlerde teorik olarak aktarılmıştır. Bu bölümde Türkiye’de kullanılmaya başlanan XBRL 

teknolojisinin muhasebe bilgi sistemine etkileri bir anket çalışması ile ölçülmeye çalışılmıştır.  

5.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile XBRL’in muhasebe bilgi sistemi açısından öneminin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- XBRL hakkında muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeyi; 

2- XBRL’in kullanım düzeyini, 

3- XBRL’in finansal bilgilerin verimliliği üzerinde etkili olup olmadığını;  

4- XBRL’in finansal bilgilerin güvenilirliği üzerinde etkili olup olmadığını; 

5- XBRL’in işletmelerin finansal yapısına ve genel ekonomik sisteme olumlu etkisinin 

olup olmadığını belirlemektir.  

5.2. Araştırmanın Yöntemi  

Veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanmasında kâğıt 

üstünde cevaplama ve internet üzerinden cevaplama şeklinde iki yöntem kullanılmıştır. Küçük 

ve orta ölçekli işletmelerle büyük işletmelerin bir kısmı ile yüz yüze anket yapılmış, büyük 

ölçekli işletmelerin büyük bölümü ile internet üzerinden oluşturulan anket sistemi ile iletişim 

kurulmuştur.  

5.3. Araştırmanın Kapsamı 

Şahıs işletmelerin, küçük ölçekli işletmelerin, orta ölçekli işletmelerin ve büyük 

ölçekli işletme çalışanlarının XBRL teknolojisi ile ilgili bilgi düzeyleri araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır.  

5.4. Örnek Kütle Seçimi 

Araştırma konusu hakkında, bütün şirket türleri için veri toplanmak amacıyla, 

İstanbul Anadolu Yakasındaki işletmelerden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 16 şahıs 

işletmesi, 12 küçük ölçekli işletme, 24 orta ölçekli işletme, 56 büyük ölçekli işletme ile anket 

yapılmıştır.  
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5.5. Veri Analiz Yöntemi 

Verilerin analizinde SPSS 16.0 kullanılmıştır. İşletme yetkililerinin sorulara 

verdikleri cevaplar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  

5.6. Bulgular ve Yorum 

1) Anket katılımcılarına XBRL teknolojisi ile ilgili bilgi düzeyi sorulmuş ve Tablo 

4‘deki yanıtlar alınmıştır.  

Tablo 4: XBRL teknolojisi hakkındaki bilgi düzeyiniz nedir? 

  Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

Toplam 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Bilgim yok 16 5 16 36 73 

100,00% 41,67% 66,67% 64,29% 67,59% 

Çok az düzeyde 0 3 0 8 11 

0,00% 25,00% 0,00% 14,29% 10,19% 

Orta düzeyde 0 4 8 12 24 

0,00% 33,33% 33,33% 21,43% 22,22% 

Toplam 16 12 24 56 108 
 

Şekil 12: XBRL teknolojisi hakkındaki bilgi düzeyiniz nedir? 

 
 

Şekil 12‘de görüleceği üzere katılımcılara XBRL konusundaki bilgi düzeyleri 

sorulmuştur. Katılımcıların %67’si bilgisinin olmadığını belirtirken, %11’i çok az düzeyde 

bilgisinin olduğunu, %22’si ise orta düzeyde bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan 

iyi düzeyde ve uzmanlık düzeyinde bilgisinin olduğunu söyleyen olmamıştır. 

Şekilde de görüleceği üzere bilgi düzeyi şirket büyüklüğü ile doğru orantılı değildir. 

Şirket türleri içerisinde iyi düzeyde ve uzmanlık düzeyinde XBRL bilgisine sahip olan 

katılımcı yoktur. Orta düzeyde ve az düzeyde XBRL bilgisine sahip oların ilgili şirket grubu 

67%

11%

22%

0%

0%

Bilgim yok

Çok az düzeyde

Orta düzeyde

İyi düzeyde

Uzmanlık düzeyinde
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içerisindeki oranları birbirine yakındır. Bu durum XBRL teknolojisinin şirket gündeminde 

olmadığını göstermektedir. Şirketlerin XBRL’e yönelik bilgi düzeyinin düşük olmasının 

sebebi, XBRL uygulamalarının ülkemizde gecikmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Teknololoji takibi konusunda oldukça önlerde yer alan ülkemizde, işletmelerin XBRL gibi bir 

teknolojiye geçişte zaman kaybetmiş olmasını teknooji kullanımı konusunda isteksizlik olarak 

açıklamak yanlış olacaktır. İşletmelerin işlerini kolaylaştıran ve maliyetlerini düşüren 

teknolojilere yatırım yapmakta istekli oldukları bir piyasada XBRL uygulamalarının 

yaygınlaşmamış olmasında, uluslararası finansal raporlama standartlarına geçişteki 

gecikmelerin temel etken olduğu söylenebilir.  
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2) Anket katılımcılarına “İnterneti Hangi İşlemlerinizde Kullanıyorsunuz?” diye 

sorulmuş ve Şekil 13‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Şekil 13: İnterneti Hangi İşlemlerinizde Kullanıyorsunuz? 

 

 

Tablo 5: Bankacılık İşlemlerinde İnternet Kullanımı 

  

Şirket 

Sayısı 

Bankacılık 

İşlemleri 

Kullanımı 

Sayı  Oran 

Şahıs Şirketi 16 16 100% 

Küçük Ölçekli Şirket 12 12 100% 

Orta Ölçekli Şirket 24 24 100% 

Büyük Ölçekli Şirket 56 52 93% 

Toplam 108 104 96% 

 

Tablo 5‘de görüleceği üzere büyük ölçekli şirketlerin %93’ü, orta ölçekli işletmelerin 

%100’ü, küçük ölçekli işletmelerin %100’ü, şahıs şirketlerinin %100’ü bankacılık işlemleri 

için interneti kullanmaktadır. İşletmelerin %96’sı bankacılık işlemleri için interneti 

kullanmaktadır.  

Şekilden de anlaşılacağı üzere işletmeler neredeyse tamamı bankacılık işlemleri için 

interneti kullanmaktadır. Bu işletmelerin internet teknolojisine güvendiğini göstermektedir. 

Çünkü çevrimiçi bankacılık sistemi, en fazla siber saldırının gerçekleştiği parasal sistemdir. 

Bu sistemin kullanım düzeyinin %96 düzeyinde olması büyük bir başarıdır. Bankacılık 

sistemindeki bu başarı dğer parasal sistemlerin çevrimiçi temelli olarak organize edilmesi 

konusunda oldukça olumlu bir gösterge oluşturmaktadır.   
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Tablo 6: Vergi Dairesi İşlemlerinde İnternet Kullanımı 

  

Şirket 

Sayısı 

Vergi Dairesi 

İşlemleri 

Kullanımı 

Sayı Oran 

Şahıs Şirketi 16 12 75% 

Küçük Ölçekli Şirket 12 12 100% 

Orta Ölçekli Şirket 24 24 100% 

Büyük Ölçekli Şirket 56 56 100% 

Toplam 108 104 96% 

 

Tablo 6‘de görüleceği üzere büyük ölçekli şirketlerin %100’ü, orta ölçekli işletmelerin 

%100’ü, küçük ölçekli işletmelerin %100’ü, şahıs şirketlerinin %75’i vergi dairesi işlemleri 

için interneti kullanmaktadır. İşletmelerin %96’sı vergi dairesi işlemleri için interneti 

kullanmaktadır.  

Şekilden de anlaşılacağı üzere işletmelerin neredeyse tamamı vergi dairesi işlemleri 

için interneti kullanmaktadır. Bu işletmelerin finansal işlemlerde interneti kullanma 

alışkanlıklarının üst düzeyde olduğunu ve XBRL teknolojisi kullanımı konusunda ciddi bir 

uyum sorunu olmayacağını göstermektedir.  

Tablo 7: SGK İşlemlerinde İnternet Kullanımı 

  

Şirket 

Sayısı 

SGK 

İşlemleri 

Kullanımı 

Sayı Oran 

Şahıs Şirketi 16 16 100% 

Küçük Ölçekli Şirket 12 12 100% 

Orta Ölçekli Şirket 24 24 100% 

Büyük Ölçekli Şirket 56 52 93% 

Toplam 108 104 96% 

 

Tablo 7‘de görüleceği üzere büyük ölçekli şirketlerin %93’ü, orta ölçekli işletmelerin 

%100’ü, küçük ölçekli işletmelerin %100’ü, şahıs şirketlerinin %100’ü SGK işlemleri için 

interneti kullanmaktadır. İşletmelerin %96’sı SGK işlemleri için interneti kullanmaktadır.  

Sosyal güvenlik sistemi, muhasebe süreci açısından oldukça önemlidir. SGK 

işlemlerinin çevrimiçi alt yapısının gerçekleştirilmiş olması muhasebe süreçlerinin çevrimiçi 

alt yapıya kavuşmasını olumlu etkileyecektir.  
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Tablo 8: Fatura İşlemlerinde İnternet Kullanımı 

  

Şirket 

Sayısı 

Fatura 

İşlemleri 

Kullanımı 

Sayı Oran 

Şahıs Şirketi 16 0 0% 

Küçük Ölçekli Şirket 12 0 0% 

Orta Ölçekli Şirket 24 0 0% 

Büyük Ölçekli Şirket 56 16 29% 

Toplam 108 16 15% 

 

Tablo 8‘de görüleceği üzere büyük ölçekli şirketlerin %29’u fatura işlemleri için 

interneti kullanmaktayken, şahıs şirketleri, küçük ölçekli şirketler ve orta ölçekli işletmeler 

fatura işlemleri için interneti kullanmamaktadır. İşletmelerin %15’i fatura işlemleri için 

interneti kullanmaktadır.  

İşletmelerin fatura işlemlerini çevrimiçi sistem üzerinden kullanma oranın düşük 

olduğu görülmektedir. e-fatura sisteminin yakın bir zamanda devreye girmesi bu oranın düşük 

olmasının temel sebebi olduğu söylenebilir. Büyük ölçekli işletmelerin %30’unun e-fatura 

sistemini kullanması büyük ölçekli işletmelerin teknolojiye uyumunun daha hızlı olduğu 

söylenebilir.   

Tablo 9: İletişim İşlemlerinde İnternet Kullanımı 

  

Şirket 

Sayısı 

İletişim 

İşlemleri 

Kullanımı 

Sayı Oran 

Şahıs Şirketi 16 16 100% 

Küçük Ölçekli Şirket 12 12 100% 

Orta Ölçekli Şirket 24 12 50% 

Büyük Ölçekli Şirket 56 52 93% 

Toplam 108 92 85% 

 

Tablo 9‘de görüleceği üzere büyük ölçekli şirketlerin %93’ü, orta ölçekli işletmelerin 

%50’si, küçük ölçekli işletmelerin %100’ü, şahıs şirketlerinin %100’ü iletişim işlemleri için 

interneti kullanmaktadır. İşletmelerin %85’i iletişim işlemleri için interneti kullanmaktadır.   
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3) Anket katılımcılarına XBRL tabanlı (e-defter, e-beyanname, e-fatura) raporlama 

yapabilen bir muhasebe programına sahip olup olmadıkları sorulmuş ve Tablo 10‘daki 

yanıtlar alınmıştır.  

Tablo 10: XBRL tabanlı (e-defter, e-beyanname, e-fatura) raporlama yapabilen bir muhasebe 

programına sahip misiniz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Evet 0 0 4 28 32 

,0% ,0% 16,7% 50,0% 29,6% 

Hayır 16 12 20 28 76 

100,0% 100,0% 83,3% 50,0% 70,4% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 14: XBRL tabanlı (e-defter, e-beyanname, e-fatura) raporlama yapabilen bir muhasebe 

programına sahip misiniz? 

 

 

Şekil 14‘de görüleceği üzere katılımcılara XBRL tabanlı programa sahip olup 

olmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların %30’su evet cevabı verirken, %70’i hayır cevabı 

vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir.  

Orta ölçekli işletmelerin %83’ü, büyük ölçekli işletmelerin %50’sinin XBRL tabanlı 

raporlama yapabilen muhasebe programına sahip olduğu, ancak küçük ölçekli işletmeler ile 

şahıs şirketlerinin sahip olmadığı tablodan anlaşılmaktadır.  

Türkiye’deki muhasebe yazılım teknolojisi yurtdışındaki teknoloji ile parallelik 

gösterdiğinden dolayı özellikle büyük ölçekli işletmelerin yazılım alt yapısı XBRL sistemine 

hazır durumdadır. Diğer işletmeler ise, nisbeten küçük maliyetlerle varolan teknolojilerini 

XBRL ile uyumlu hale getirebilecek durumdadırlar. 

29,60%

70,40%

Evet

Hayır
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4) Anket katılımcılarına e-defter kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve Tablo 11‘deki 

yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 11: e-defter sistemini kullanıyor musunuz? 

 

  

Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

Toplam 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 
Kullanmıyoruz 16 9 24 48 97 

100,00% 75,00% 100,00% 85,71% 89,81% 
Paket program aracılığı 

ile kullanıyoruz 
0 3 0 0 3 

0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 2,78% 
Online sistem 

üzerinden kullanıyoruz 
0 0 0 8 8 

0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 7,41% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 15: e-defter sistemini kullanıyor musunuz? 

 
 

Şekil 15‘de görüleceği üzere katılımcılara e-defter sistemini kullanıp kullanma-

dıkları sorulmuştur. Katılımcıların %90’ı “kullanmıyoruz” cevabı verirken, %3’ü “paket 

program aracılığı ile kullandığını” belirtmiş, %7’si “çevrimiçi sistem üzerinden 

kullandıklarını” belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir.  

Yeni kullanılmaya başlayan çevrimiçi e-defter sisteminin sadece büyük şirketlerin 

%14’ü tarafından kullanıldığı şekilden anlaşılmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin teknolojiye 

uyum konusunda diğer işletmelerden daha hızlı olduğu görülmektedir.  

e-defter uygulamasının yaygınlaşması muhasebe mesleğini hem kayıt sistemi 

açısından hem de denetim sistemi açısından farklı bir boyuta taşıyacağı söylenebilir. Öyle ki 

basılı defterlerin ortadan kalkması bu süreçle mümkün olabilir. Böylece önemli bir maliyet 

unsuru olan defter basımı ve depolanma yükü mükelleflerin ve meslek mensuplarının 

üzerinden kalkacaktır. Defterlerin tahrip olma ve kaybolma riski bu sayede azalacaktır.  

90%

3%

7%

Kullanmıyoruz

Paket program aracılığı ile kullanıyoruz

Online sistem üzerinden kullanıyoruz
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5) Anket katılımcılarına “e-fatura sistemini kullanıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 12 ‘deki yanıtlar alınmıştır.  

Tablo 12: e-fatura sistemini kullanıyor musunuz? 

  

Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Kullanmıyoruz 

16 12 24 40 92 

100,00% 100,00% 100,00% 71,43% 85,19% 

Online sistem üzerinden 

kullanıyoruz 

0 0 0 16 16 

0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 14,81% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 16: e-fatura sistemini kullanıyor musunuz? 

 
 

Şekil 16‘de görüleceği üzere katılımcılara “e-fatura sistemini kullanıyor musunuz?“ 

diye sorulmuştur. Katılımcıların %15’i “çevrimiçi sistem üzerinden kullanıyoruz” cevabı 

verirken, %85’u “kullanmıyoruz” cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap 

vermiştir. 

Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanan bu sistem büyük ölçekli işletmeler tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır. Kısa süre içerisinde kullanım oranının artması beklenmektedir. Bu 

sistem muhasebe süreçlerinin teknoloji ile bütünleşmesinin son aşamadır. Fatura sisteminin 

çevrimiçi boyuta taşınmasını takiben diğer ticari belgelerin de XBRL standardında 

kullanımının yolu açılacağı söylenebilir.   

85,19%

14,81%

Kullanmıyoruz

Online sistem üzerinden kullanıyoruz
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6) Anket katılımcılarına “e-beyanname sistemini kullanıyor musunuz?” diye 

sorulmuş ve Tablo 13‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 13: e-beyanname sistemini kullanıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Kullanmıyoruz 0 0 8 0 8 

,0% ,0% 33,3% ,0% 7,4% 

Paket program aracılığı ile 

kullanıyoruz 

0 0 4 8 12 

,0% ,0% 16,7% 14,3% 11,1% 

Online sistem üzerinden 

kullanıyoruz 

16 12 12 48 88 

100,0% 100,0% 50,0% 85,7% 81,5% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 17: e-beyanname sistemini kullanıyor musunuz? 

 

 

Şekil 17‘de görüleceği üzere katılımcılara “e-beyanname sistemini kullanıyor 

musunuz?“ diye sorulmuştur. Katılımcıların %82’si “online sistem üzerinden kullanıyoruz” 

cevabı verirken, %11’i “paket program aracılığı ile kullanıyoruz” cevabını vermiş, %7’si 

“kullanmıyoruz” cevabını vermiştir.  Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

Uygulamaya girdiğinden bu yana mükelleflerin ve meslek mensuplarının en çok 

tercih ettiği sistemlerden birisi haline gelen e-beyanname sisteminin kullanım oranın %93’e 

yakın olduğu şekilden anlaşılmaktadır. Bu durum, diğer XBRL uygulamalarının alt yapısı iyi 

hazırlandığı takdirde mükellefler ve meslek mensupları tarafından tercih edileceği 

söylenebilir.  

  

7%

11%

82%

Kullanmıyoruz

Paket program aracılığı ile kullanıyoruz

Online sistem üzerinden kullanıyoruz
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7) Anket katılımcılarına “XBRL tabanlı raporlama yapabilen bir program edinme 

planınız var mı?” diye sorulmuş ve Tablo 14‘deki yanıtlar alınmıştır.  

Tablo 14: XBRL tabanlı raporlama yapabilen bir program edinme planınız var mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18: XBRL tabanlı raporlama yapabilen bir program edinme planınız var mı? 

 

 

Şekil 18‘de görüleceği üzere katılımcılara XBRL tabanlı bir program edinme planları 

olup olmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların %4’ü “evet” cevabı verirken, %44’ü 

“kararsızım” cevabını vermiş, %36’sı “hayır” cevabını vermiş, %16’sı “bu nitelikte bir 

programa sahibiz” demiştir. Katılımcıların %93’ü soruya cevap vermiştir.  

Şekilden de anlaşılacağı üzere işletmeler XBRL tabanlı bir program edinme 

konusunda genel olarak kararsız ve isteksiz. Bu durum işletmelerin mali işlerde yeni 

teknolojilerin kullanılması konusunda temkinli olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

4%

44%

36%

16%

Evet

Kararsızım

Hayır

Bu nitelikte programa sahibiz

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Evet 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 8,3% 4,0% 

Kararsızım 4 8 8 24 44 

25,0% 66,7% 33,3% 50,0% 44,0% 

Hayır 12 4 12 8 36 

75,0% 33,3% 50,0% 16,7% 36,0% 

Bu nitelikte programa sahibiz 0 0 4 12 16 

,0% ,0% 16,7% 25,0% 16,0% 

Toplam 16 12 24 48 100 
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8) Anket katılımcılarına ““Muhasebe sisteminin Web (internet) tabanlı olması 

muhasebe bilgi sisteminin verimliliği arttırır” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 15‘deki yanıtlar alınmıştır. 

  

Tablo 15:  “Muhasebe sisteminin Web (internet) tabanlı olması muhasebe bilgi sisteminin 

verimliliği arttırır” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 12 32 56 

50,0% 33,3% 50,0% 57,1% 51,9% 

Kısmen Katılıyorum 8 8 8 20 44 

50,0% 66,7% 33,3% 35,7% 40,7% 

Kararsızım 0 0 4 0 4 

,0% ,0% 16,7% ,0% 3,7% 

Katılmıyorum 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 7,1% 3,7% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 19:  “Muhasebe sisteminin Web (internet) tabanlı olması muhasebe bilgi sisteminin 

verimliliği arttırır” ifadesine katılıyor musunuz? 

 

 

Şekil 19‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Muhasebe sisteminin Web (internet) 

tabanlı olması muhasebe bilgi sisteminin verimliliği arttırır” ifadesine katılıyor musunuz?” 

diye sorulmuştur. Katılımcıların %52’si “katılıyorum” cevabı verirken, %41’i “kısmen 

katılıyorum”, %4’ü “kararsızım” ve %4’ü “katılmıyorum” cevabını vermiştir. Katılımcıların 

tamamı soruya cevap vermiştir. Ankete katılanların neredeyse tamamı XBRL ile verimliliğin 

artacağını düşünmektedir. Bu durum mükelleflerin ve meslek mensuplarının teknoloji 

talebinin olduğunu göstermektedir. Uygun şartlar altında XBRL tabanlı teknolojilerin 

yangınlaşacağı söylenebilir.   

51,90%

40,70%

3,70%

3,70%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum
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9) Anket katılımcılarına ““Muhasebe sisteminin Web tabanlı olması muhasebe 

bilgililerinin güvenilirliğini olumlu etkiler” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 16‘daki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 16:  “Muhasebe sisteminin Web tabanlı olması muhasebe bilgililerinin güvenilirliğini 

olumlu etkiler” ifadesine katılıyor musunuz? 

  Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

Toplam 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 5 3 7 8 23 

31,25% 25,00% 29,17% 14,29% 21,30% 

Kısmen Katılıyorum 

11 9 9 40 69 

68,75% 75,00% 37,50% 71,43% 63,89% 

Kararsızım 0 0 4 3 7 

0,00% 0,00% 16,67% 5,36% 6,48% 

Kısmen Katılmıyorum 

0 0 0 2 2 

0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 1,85% 

Katılmıyorum 0 0 4 3 7 

0,00% 0,00% 16,67% 5,36% 6,48% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 20:  “Muhasebe sisteminin Web tabanlı olması muhasebe bilgililerinin güvenilirliğini 

olumlu etkiler” ifadesine katılıyor musunuz? 

 
 

Şekil 20‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Muhasebe sisteminin Web tabanlı 

olması muhasebe bilgililerinin güvenilirliğini olumlu etkiler” ifadesine katılıyor musunuz?” 

diye sorulmuştur. Katılımcıların %21’i “katılıyorum” cevabı verirken, %64’u “kısmen 

katılıyorum”, %6’sı “kararsızım”, %2’si “kısmen katılmıyorum” %7’si “katılmıyorum” 

cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir.  

21%

64%

6%

2%

7%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Katılımcıların büyük çoğunluğunu kısmen katılıyorum cevabını verdiği Şekil 20‘de 

görülmektedir. Bu durum işletmelerin teknolojiye tam olarak güvenmediklerini ancak iyi 

organize edilmiş bir altyapıya güvenebileceklerini göstermektedir.  

Alınan önlemlere ve yapılan yatırımlara rağmen internet üzerinden yapılan işlemlerin 

güvenliğinin tam olarak sağlanamaması, internete olan güveni zedelemektedir. Ancak ticari 

faaliyetlerde internet kullanımının artması ile birlikte internetin güvenliği için yapılan 

yatırımların artacağı söylenebilir. Bir algı sorununda öte bir alt yapı meselesi olan online bilgi 

güvenliğinin sağlanması için küresel anlamda bir iş birliğinin gerekli olduğu söylenebilir.  
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10) Anket katılımcılarına ““Web tabanlı raporlama finansal bilgilerin mahremiyetini 

zedeler” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve Tablo 17‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 17:  “Web tabanlı raporlama finansal bilgilerin mahremiyetini zedeler” ifadesine 

katılıyor musunuz? 

  Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

Toplam 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 13 10 5 17 45 

81,25% 83,00% 20,83% 30,36% 41,67% 

Kısmen Katılıyorum 

3 2 11 31 47 

18,75% 17,00% 45,83% 55,36% 43,52% 
Kararsızım 0 0 4 0 4 

0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 3,70% 

Kısmen Katılmıyorum 

0 0 0 8 8 

0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 7,41% 

Katılmıyorum 0 0 4 0 4 

0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 3,70% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 21:  “Web tabanlı raporlama finansal bilgilerin mahremiyetini zedeler” ifadesine 

katılıyor musunuz? 

 

 

Şekil 21‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Web tabanlı raporlama finansal 

bilgilerin mahremiyetini zedeler” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuştur. 

Katılımcıların %42’ü “katılıyorum” cevabı verirken, %43’si “kısmen katılıyorum”, %4’ü 

“kararsızım”, %7’si “kısmen katılıyorum” %4’ü “katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

42%

43%

4%

7%

4%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. Şekil 20‘deki sonuçları destekler biçimde 

katılımcıların web tabanlı finansal sistemlere güvenmediği şekil 21‘de görülmektedir. 

Tablo 17’de şahıs şirketleri ile küçük ölçekli şirketlerin bu soruya büyük bir oranda 

katılıyorum cevabı verdikleri orta ölçekli şirketler ile büyük ölçekli şirketlerin kısmen 

katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. Şahıs şirketleri ile küçük ölçekli şirketlerin bu 

soruya verdikleri cevabın farklılaşmasının sebebinin, ülkemizdeki denetlenmeme ve bilgi 

vermeme alışkanlıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle şahıs işletmelerinin ve 

küçük ölçekli işletmelerin, şu anki denetim sistemi ile denetlenmeleri oldukça zordur ve bu 

işletmeler mali bilgilerini paylaşmak konusunda büyük şirketlerdeki gibi bir işleyişleri hiç 

olmamıştır. XBRL teknolojisi sayesinde bu küçük ancak ekonominin temel kütlesini oluşturan 

ekonomik birimler de geçmişte hiç olmadığı kadar denetime açılacaktır.   
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11) Anket katılımcılarına ““Finansal bilgilerin Web üzerinden denetlenmesi 

şirketlerin mali yapısını olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 18‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 18:  “Finansal bilgilerin web üzerinden denetlenmesi şirketlerin mali yapısını olumlu 

etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam  

Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 8 32 52 

50,0% 33,3% 33,3% 57,1% 48,1% 

Kısmen Katılıyorum 8 4 12 12 36 

50,0% 33,3% 50,0% 21,4% 33,3% 

Kararsızım 0 4 0 8 12 

,0% 33,3% ,0% 14,3% 11,1% 

Kısmen Katılmıyorum 0 0 4 0 4 

,0% ,0% 16,7% ,0% 3,7% 

Katılmıyorum 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 7,1% 3,7% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 22:  “Finansal bilgilerin web üzerinden denetlenmesi şirketlerin mali yapısını olumlu 

etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 

 

Şekil 22‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Finansal bilgilerin Web üzerinden 

denetlenmesi şirketlerin mali yapısını olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye 

sorulmuştur. Katılımcıların %48’i “katılıyorum” cevabı verirken, %33’ü “kısmen 

katılıyorum”, %11’ü “kararsızım”, %4’ü “kısmen katılmıyorum”, %4’ü “katılmıyorum” 

cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

48%

33%

11%

4%

4%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Şekil 22‘de de görüleceği gibi katılımcıların büyük bölümü web tabanlı denetimin 

şirketlerin finansal yapısını olumlu etkileyeceğini düşünmektedir. Bu durum şirketlerin, 

finansal denetimde web tabanlı sistemlerin kullanımına destek verebileceği şeklinde 

yorumlanabilir.  

Mevcut teknoloji alt yapısının XBRL standardı ile uyumlaştırılması ile web tabanlı 

finansal denetimin gerçekleştirilebilecekdir. Yasal alt yapı organize edildiği takdirde kullanım 

oranın e-beyanname sisteminde olduğu gibi oldukça yüksek olacağı söylenebilir.   
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12) Anket katılımcılarına ““Finansal bilgilerin Web üzerinden denetlenmesi 

ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve Tablo 

19‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 19:  “Finansal bilgilerin web üzerinden denetlenmesi ekonomik sistemi olumlu 

etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 12 32 56 

50,0% 33,3% 50,0% 57,1% 51,9% 

Kısmen Katılıyorum 8 4 4 16 32 

50,0% 33,3% 16,7% 28,6% 29,6% 

Kararsızım 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 7,1% 3,7% 

Kısmen Katılmıyorum 0 4 4 0 8 

,0% 33,3% 16,7% ,0% 7,4% 

Katılmıyorum 0 0 4 4 8 

,0% ,0% 16,7% 7,1% 7,4% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 23:  “Finansal bilgilerin web üzerinden denetlenmesi ekonomik sistemi olumlu etkiler.” 

ifadesine katılıyor musunuz? 

 

 

Şekil 23‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Finansal bilgilerin web üzerinden 

denetlenmesi ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye 

sorulmuştur. Katılımcıların %52’si “katılıyorum” cevabı verirken, %30’u “kısmen 

katılıyorum”, %4’ü “kararsızım”, %7’si “kısmen katılmıyorum”, %7’si “katılmıyorum” 

cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

51,90%

29,60%

3,70%

7,40%

7,40%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Şekil 23‘de de görüleceği gibi katılımcıların büyük bölümü web tabanlı denetimin 

ekonomik sistemi olumlu etkileyeceğini düşünmektedir. Bu durum şirketlerin, finansal 

denetimde web tabanlı sistemlerin kullanımına destek verebileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Etkin piyasanın en önemli gereklerinden birisi olan bilgi en az maliyetle sağlanması 

varsayımına XBRL teknolojisi katkı sağlayacaktır. Piyasada bilginin el değiştirmesi daha 

güvenilir ve hızlı olacaktır. Bilgiye ulaşmak daha kolay olacaktır. Bu da piyasalardaki 

etkinliğin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

Online olarak ve sürekli denetlenen işletmelerin reel piyasalardaki güvenilirliğinin 

artması ile ticari faaliyetler daha güvenilir hale gecektir. Ayrıca yatırımcıların işletmelere olan 

güveni artacağından dolayı finansal piyasaların güçlenmesi ve derinleşmesi hızlanacaktır.  
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13) Anket katılımcılarına ““Web tabanlı mali denetim vergi mükelleflerinin hileli 

finansal raporlama eğilimini engelleyecektir.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 20‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 20:  “Web tabanlı mali denetim vergi mükelleflerinin hileli finansal raporlama 

eğilimini engelleyecektir.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 4 32 48 

50,0% 33,3% 16,7% 57,1% 44,4% 

Kısmen Katılıyorum 8 4 8 16 36 

50,0% 33,3% 33,3% 28,6% 33,3% 

Kararsızım 0 0 4 0 4 

,0% ,0% 16,7% ,0% 3,7% 

Kısmen Katılmıyorum 0 4 4 4 12 

,0% 33,3% 16,7% 7,1% 11,1% 

Katılmıyorum 0 0 4 4 8 

,0% ,0% 16,7% 7,1% 7,4% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 24:  “Web tabanlı mali denetim vergi mükelleflerinin hileli finansal raporlama eğilimini 

engelleyecektir.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 
 

Şekil 24‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Web tabanlı mali denetim vergi 

mükelleflerinin hileli finansal raporlama eğilimini engelleyecektir.” ifadesine katılıyor 

musunuz?” diye sorulmuştur. Katılımcıların %44’ü “katılıyorum” cevabı verirken, %33’ü 

“kısmen katılıyorum”, %4’ü “kararsızım”, %11’i “kısmen katılmıyorum”, %8’i 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

44%

33%

4%

11%

8%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Şekil 24‘de de görüleceği gibi katılımcıların büyük bölümü web tabanlı mali 

denetimle hileli finansal raporlamanın azalacağını düşünmektedir. Bu durum web tabanlı 

denetime sadece şirketlerden değil toplumun diğer kesimlerinden de önemli bir destek olacağı 

şeklinde yorumlanabilir.  

Hileli finansal raporlamanın en önemli sebebi denetleme sıklığının az olmasıdır. 

Online sürekli denetim ile mükelleflerin denetime bakış açısı değişecek ve sürekli 

denetlendiğini düşünen mükellefler hileli finansal raporlamadan kaçınacaklardır. 

Bu algı değişiminin faydası öncelikle devletin vergi gelirlerinin artması olacaktır. 

Ancak mükelleflerin finansal raporlamaya bakış açısının değişmesi ile birlikte sosyal anlamda 

oldukça önemli kazanımlara kapı açılacağı söylenebilir.     
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14) Anket katılımcılarına ““Web tabanlı mali denetim devletin vergi gelirlerini 

arttıracaktır.”  ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve Tablo 21‘deki yanıtlar 

alınmıştır. 

Tablo 21:  “Web tabanlı mali denetim devletin vergi gelirlerini arttıracaktır.” ifadesine 

katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 12 8 4 28 52 

75,0% 66,7% 16,7% 50,0% 48,1% 

Kısmen Katılıyorum 4 0 8 16 28 

25,0% ,0% 33,3% 28,6% 25,9% 

Kararsızım 0 4 12 0 16 

,0% 33,3% 50,0% ,0% 14,8% 

Kısmen Katılmıyorum 0 0 0 8 8 

,0% ,0% ,0% 14,3% 7,4% 

Katılmıyorum 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 7,1% 3,7% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 25:  “Web tabanlı mali denetim devletin vergi gelirlerini arttıracaktır.” ifadesine 

katılıyor musunuz? 

 
 

Şekil 25‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Web tabanlı mali denetim devletin vergi 

gelirlerini arttıracaktır.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuştur. Katılımcıların %48’i 

“katılıyorum” cevabı verirken, %26’sı “kısmen katılıyorum”, %15’i “kararsızım”, %7’si 

“kısmen katılmıyorum”, %4’ü “katılmıyorum” cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı 

48,10%

25,90%

14,80%

7,40%

3,70%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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soruya cevap vermiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi işletmeler web tabanlı finansal 

raporlama ile devletin vergi toplama becerisinin gelişeceğini düşünmektedirler.  

15) Anket katılımcılarına ““Muhasebe bilgi sisteminin Web tabanlı olması 

işletmemizin rekabet gücünü arttıracaktır.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş ve 

Tablo 22‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 22:  “Muhasebe bilgi sisteminin web tabanlı olması işletmemizin rekabet gücünü 

arttıracaktır.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 4 40 56 

50,0% 33,3% 16,7% 71,4% 51,9% 

Kısmen Katılıyorum 8 0 8 0 16 

50,0% ,0% 33,3% ,0% 14,8% 

Kararsızım 0 8 4 8 20 

,0% 66,7% 16,7% 14,3% 18,5% 

Kısmen Katılmıyorum 0 0 4 8 12 

,0% ,0% 16,7% 14,3% 11,1% 

Katılmıyorum 0 0 4 0 4 

,0% ,0% 16,7% ,0% 3,7% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 26:  “Muhasebe bilgi sisteminin web tabanlı olması işletmemizin rekabet gücünü 

arttıracaktır.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 
 

 

52%

15%

19%

11%

4%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Şekil 26‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Muhasebe bilgi sisteminin Web tabanlı 

olması işletmemizin rekabet gücünü arttıracaktır.” ifadesine katılıyor musunuz?” ifadesine 

katılıyor musunuz?” diye sorulmuştur. Katılımcıların %52’si “katılıyorum” cevabı verirken, 

%15’i “kısmen katılıyorum”, %19’u “kararsızım”, %11’i “kısmen katılmıyorum”, %4’ü 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

Şekil 26‘da da görüleceği gibi katılımcıların büyük bölümü muhasebe bilgi 

sisteminin web tabanlı olmasının rekabet güçlerini olumlu etkileyeceğini düşünmektedir. Bu 

durum, şartların uygun olması halinde şirketlerin XBRL maliyetlerine katlanabileceği 

şeklinde yorumlanabilir.  
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16) Anket katılımcılarına ““Web tabanlı mali raporlamanın belirli büyüklükteki 

işletmeler için zorunlu olması ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor 

musunuz?” diye sorulmuş ve Tablo 23‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 23:  “Web tabanlı mali raporlamanın belirli büyüklükteki işletmeler için zorunlu 

olması ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 8 12 24 52 

50,0% 66,7% 50,0% 42,9% 48,1% 

Kısmen Katılıyorum 8 4 8 24 44 

50,0% 33,3% 33,3% 42,9% 40,7% 

Kararsızım 0 0 4 4 8 

,0% ,0% 16,7% 7,1% 7,4% 

Katılmıyorum 0 0 0 4 4 

,0% ,0% ,0% 7,1% 3,7% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 27:  “Web tabanlı mali raporlamanın belirli büyüklükteki işletmeler için zorunlu olması 

ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz? 

 
 

Şekil 27‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Web tabanlı mali raporlamanın belirli 

büyüklükteki işletmeler için zorunlu olması ekonomik sistemi olumlu etkiler.” ifadesine 

katılıyor musunuz?” diye sorulmuştur. Katılımcıların %48’i “katılıyorum” cevabı verirken, 

%42’si “kısmen katılıyorum”, %7’si “kararsızım”, %4’ü “katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

Şekilden de anlaşılacağı üzere web tabanlı mali raporlamanın belirli büyüklükteki 

işletmeler için zorunlu olması anket katılımcıları tarafından desteklenmektedir.  

48,10%

40,70%

7,40%

3,70%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum
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17) Anket katılımcılarına ““Web tabanlı mali raporlama finansal sistemin şeffaflığını 

olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuş 

ve Tablo 24‘deki yanıtlar alınmıştır. 

Tablo 24:  “Web tabanlı mali raporlama finansal sistemin şeffaflığını olumlu etkiler.” 

ifadesine katılıyor musunuz? 

 Çalıştığınız Kurumun Büyüklüğü 

(TTK Ölçütlerine Göre) 

Toplam 
Şahıs 

Şirketi 

Küçük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Orta 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Büyük 

Ölçekli 

Sermaye 

Şirketi 

Katılıyorum 8 4 4 36 52 

50,0% 33,3% 16,7% 64,3% 48,1% 

Kısmen Katılıyorum 8 4 4 12 28 

50,0% 33,3% 16,7% 21,4% 25,9% 

Kararsızım 0 0 12 4 16 

,0% ,0% 50,0% 7,1% 14,8% 

Kısmen Katılmıyorum 0 4 0 0 4 

,0% 33,3% ,0% ,0% 3,7% 

Katılmıyorum 0 0 4 4 8 

,0% ,0% 16,7% 7,1% 7,4% 

Toplam 16 12 24 56 108 

 

Şekil 28:  “Web tabanlı mali raporlama finansal sistemin şeffaflığını olumlu etkiler.” 

ifadesine katılıyor musunuz? 

 
 

Şekil 28‘de görüleceği üzere katılımcılara ““Web tabanlı mali raporlama finansal 

sistemin şeffaflığını olumlu etkiler.” ifadesine katılıyor musunuz?” diye sorulmuştur. 

Katılımcıların %48’i “katılıyorum” cevabı verirken, %26’sı “kısmen katılıyorum”, %15’i 

“kararsızım”, %4’ü “kısmen katılmıyorum”, %7’si “katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Katılımcıların tamamı soruya cevap vermiştir. 

48,10%

25,90%

14,80%

3,70%

7,40%

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum
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Şekilden de anlaşılacağı üzere web tabanlı mali raporlamanın belirli büyüklükteki 

işletmeler için zorunlu olması anket katılımcıları tarafından desteklenmektedir.  

XBRL tabanlı uygulamalar isteğe bağlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu 

teknolojinin faydalarının ortaya çıkabilmesi için kullanım oranın yüksek olması gerekmek-

tedir. Kullanım oranın artması için teşvik yöntemi veya yasal zorunluluk yöntemi 

kullanılabilir. Bu teknolojinin kullanım alanlarının başında vergi denetimi geldiği için yasal 

zorunluluk getirilmesinin yüksek bir ihtimal olduğu söylenebilir.  
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6. SONUÇ 

En gelişmiş muhasebe yöntemi olan çift taraflı kayıt sistemi, ekonomik sistemle 

doğru orantılı olarak gelişme eğilimi göstermiş ve bütün dünyada mali işlemlerin ana dili 

haline gelmiştir. Mali sistemin anadili olan, çift taraflı kayıt sisteminin temel anlayışı, aynı 

olsa da yerel ve bölgesel düzeyde farklı lehçelerde uygulanmıştır. Kültürel, coğrafi ve 

ekonomik farklılıklar muhasebe sistemlerinde de farklılıklar oluşmasına sebep olmuştur. 

Muhasebe sistemlerindeki farklılıklar küresel ticari faaliyetlerin güvenilirliğini ve 

verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Ancak ekonomik sistemin yerel yapılanmadan küresel 

bütünleşmeye geçişi ile birlikte muhasebe sistemleri de bütünleşme sürecine girmiştir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları ile birlikte muhasebe alanındaki bütünleşme önemli bir 

ivme kazanmıştır. XBRL (Geliştirilebilir İşletme Raporlama Dili) ise bu ivmenin teknoloji 

alanında da gerçekleşmesini sağlayacak bir gelişmedir. XBRL ile mali bilginin 

kaydedilmesinde, sınıflandırılmasında, raporlanmasında ve denetlenmesinde teknolojik 

bütünleşme amaçlanmaktadır. 

XBRL muhasebe verilerinin tüm elektronik ortamlarda anlaşılabilmesi için 

geliştirilmiş bir kodlama standardıdır. Bu standart sayesinde, hazırlandığı ortam için 

kullanılabilir olan muhasebe verileri, tüm muhasebe ve finans uygulamaları için kullanılabilir 

hale gelmektedir. XBRL, mali bilgiler için küresel bir veri biçimidir. XBRL internet veri 

kodlama sistemlerinden birisi olan XML standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Amacı mali 

işlemlerle ilgili verilerin bütün bilgisayarlar tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamaktır.  

Bu sistem, muhasebe süreçlerine yapısal anlamda müdahale etmekten ziyade 

süreçlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktadır. Sistem amacını oldukça başarılı bir 

şekilde gerçekleştirmekte ve muhasebe verilerini güçlü ve kullanımı kolay bir bilgi hazinesine 

dönüştürmektedir. Bir anlamda muhasebe bilgisinin likiditesi artmaktadır. Yani bilgi daha 

hızlı ve verimli şekilde şekil ve ortam değiştirebilcektir. 

Muhasebe, her zaman için bilişim teknolojileri ile etkileşimli bir disiplin olmuştur. 

Öyle ki; bilişim teknolojisi muhasebe için icat edilmiş gibidir. Bilişim alanında ortaya çıkan 

yenilikler, muhasebe alanında kendisine uygulama imkânı bulmuştur. Bunun sebebi muhasebe 

bilgisinin ekonomik ve sosyal sistem içindeki yeri ve önemlidir. Kamu kurumları, şirketler, 

yatırımcılar, bankalar ve diğer birçok ekonomik aktör muhasebe bilgisine ihtiyaç duymakta ve 

bu bilgileri kullanarak ekonomik kararlarını oluşturmaktadır. Bu durum muhasebe bilgisinin 

oluşturulması ve iletilmesi için daha etkili ve kullanışlı teknolojilierin geliştirilmesi için 
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önemli bir itme kuvveti oluşturmaktadır. Bilginin artık parmakların ucunda olduğu günümüz 

tekonolojisinde muhasebe de bu sürece hız bir şekilde ayak uydurmaktadır.  

Teknolojik gelişmelerin muhasebeye olan etkisi herzaman için olumlu olmuştur. 

Teknoloji muhasebenin defter tutma faaliyetinden, bilgi üretme faaliyetine dönüşmesinde 

önemli rol üstlenmiştir. XBRL öncesi muhasebe alanındaki teknolojik gelişmeler, muhasebe 

sürecinin kendi içerisinde verimlilik ve etkinlik artışına odaklanmaktadır. Bu süreç ERP 

teknolojisi ile neredeyse mükemmel bir noktaya ulaşmıştır. XBRL teknolojisi ile kendi içinde 

gelişme eğilimi gösteren bu teknolojik gelişmeye bir boyut daha eklenmiştir. XBRL ile 

ekonomik sistem kendi dışındaki ekonomik sistemlerle teknolojik anlamda tam bir etkileşim 

içine girecektir. Küreselleşmenin sınır tanımadığı günümüz ekonomik sistemleri için XBRL 

tam anlamıyla bir "çözüm"dür.  

XBRL'in hem görünür hem de görünmeyen birçok etkileri olacaktır. Görünür 

etkilerine; tasarruf ve verimlilik artışı, görünmeyen etkilerine ise; vergide adalet algısında 

artış, bilginin güvenilirliğinin artması gibi örnekler verilebilir.  

XBRL'in en önemli etkisi bilginin daha verimli kullanımına imkân sağlaması ve 

kaynak tasarrufunu gerçekleştirmesidir. XBRL standardında oluşturulmuş muhasebe verileri 

bütün muhasebe paket programları, ERP uygulmaları, analiz programları ve denetim 

programları ile uyumlu olacaktır. Bu veri transferinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlayacak ve bilginin üretilmesi, analizi ve denetimi daha verimli olacaktır. Türkiye'de 

başarılı bir şekilde uygulanan "E-Beyanname" sistemi buna örnek olarak gösterilebilir. XML 

dosyası olarak oluşturulan muhasebe verileri internet üzerinden Gelir İdaresi'ne 

gönderilmekte ve bu veriler kullanılarak vergi tahakkuku gerçekleştirilmektedir. Bu sistemle 

önemli bir kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Bu uygulamanın başarısı e-fatura ve e-defter 

uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Kamu kurumlarının bu süreçte aktif bir şekilde yer 

alması XBRL uygulamalarının ekonomik sisteme entegrasyonunu hızlandırmıştır. Elde 

hazırlanan ve vergi dairesi memurları tarafından elle kayda geçirilen beyannameler kısa 

sürede tarih olmuştur. Bu sayede mükellefler vergi dairelerine gitmeden işlerini yürütme 

imkânına kavuşmuş, vergi daireleri ise; iş gücünden, basılı evrak ve depolama maliyetlerinden 

önemli ölçüde tasarruf etmiştir. E-Fatura ve E-Defter uygulamalarının yaygınlaşması ile 

birlikte kazanımların daha da artacağı söylenebilir.  
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XBRL'in sayesinde denetim faaliyetleri çok daha az emekle daha etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar destekli denetim XBRL teknolojisi ile birlikte ortaya çıkmış 

bir deneyim olmasa da XBRL bilgisayar destekli denetimin uygulama imkânlarını büyük 

ölçüde geliştirmiştir. XBRL öncesi bilgisayar destekli denetim belirli paket programlar için 

geliştirilmiş özel denetim uygulamaları iken, XBRL sonrasında bilgisayar destekli denetim 

bütün muhasebe uygulamaları için tek bir denetim uygulaması şeklini almıştır. Mükelleflerin 

muhasebe verilerini, internet üzerinden Gelir İdaresi'ne göndermesi ile birlikte bu verilerin, 

bir yazılım aracılığı ile denetimi ve diğer mükelleflerin verileri ile karşılaştırılarak 

doğruluğunun kotrol edilmesi mümkün hale gelmiştir. Denetim sürecinin bu şekilde etkili ve 

hızlı gerçekleşmesi hem güvenilir muhasebe bilgisinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacak 

hem de muhasebe uygulamalarındaki etik ihlalleri azaltacaktır. Bu toplumsal ahlakın 

gelişmesinde önemli bir fonsiyon teşkil edecektir. Öyle ki; her an denetlendiğini düşünen 

mükellef vergi kaçırma eğiminden uzaklaşacak ve muhasebecisini de bu konuda baskı altına 

almayacaktır. Meslek mensubu mükellefin vergi takibini yapmaktan öte, muhasebe 

mesleğinin bilgi üretme fonksiyonuna daha fazla odaklanabilecektir.   

XBRL sayesinde finansal analiz çok daha verimli olarak gerçekleştirilebilecektir. 

Finansal analiz yapmak isteyen bir analist, verileri öncelikle kendi uygulamasının desteklediği 

biçimde bilgisayara işlemekte daha sonra analizi gerçekleştirmektedir. XBRL teknolojisi ile 

kodlanmış muhasebe verilerini analiz etmek için ihtiyacı olan tekşey XBRL kodları ile 

oluşturulmuş verileri algılayabilecek bir analiz yazılımı. Gelişen ekonomik sistem kararların 

hızlı ve etkili alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çoğu zaman analizini yaptığınız muhasebe 

verisi siz analizi bitirene kadar anlamsız hale gelebilmektedir. Bu yüzden analizin mümkün 

olduğunca hızlı yapılması gerekmektedir. XBRL analiz ve karar süreçlerindeki atıl süreyi 

azaltmaktadır.  

XBRL, finansal raporlamanın en büyük düşmanı olan zaman faktörünün aşılması 

açısından oldukça önemlidir. Zaman finansal rapoları erezyona uğratmakta ve finansal 

raporun gerçekten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. XBRL ile finansal raporlama daha hızlı 

bir şekilde ilgili taraflara ulaştırılacak ve finansal raporlar zaman kaybedilmeden analiz 

edilerek karar süreçlerinde kullanılabilecektir.  
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XBRL, uluslararası finansal bütünleşmenin tamamlayıcı unsuru olması açısından da 

muhasebeye dikkate değer bir katkı sağlayacaktır. Finansal raporların standartlaşma çabası ile 

finansal raporlama biçiminin standartlaşması birbirinden ayrı düşünülemeyecek süreçlerdir. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) XBRL'in uygulanabilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Finansal raporların sunuluşu konusunda ortak bir bakış açısı olması, 

finansal raporlar için ortak bir rapor biçimi oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. IFRS 

muhasebe süreçlerinin standartlaşması iken, XBRL muhasebe süreçlerinde ortaya çıkan 

verilerin standartlaşmasıdır.  

Sonuç olarak XBRL teknolojisinin muhasebeye oldukça önemli katkıları olduğu ve 

olacağı öngörülmektedir. XBRL’in muhasebe bilgi sistemine etkileri yerel ve ulusal düzeyde 

uyumlaştırma çabaları ile doğru orantılı olarak ortaya çıkacaktır. Halen birçok ülkede 

uygulanan XBRL teknolojisinin uygulama alanı hızlı bir şekilde genişlemektedir. XBRL ile 

birlikte muhasebe daha etkili bir bilgi sistemi olacağı düşünülmektedir.  
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EKLER 

EK-1: E-Fatura Uygulaması 

AAA Anonim Şirketi BBB Limited Şirketine UBL-TR Fatura formatına göre            

e-fatura düzenlemiştir. Fatura düzenleyen AAA Anonim Şirketi, Fatura alıcısı BBB Limited 

Şirketi, ve fatura detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Alıcı satıcı tarafından kabul 

talepli olarak gönderilen faturayı kabul etmiştir.173 

A)Fatura Bilgileri: 

Fatura Düzenleyene İlişkin Bilgiler 

Unvan :  AAA Anonim Şirketi 

Vergi Dairesi :  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Vergi Numarası 1288331521 

Adres Papatya Caddesi Yasemin Sokak No21 34100 Beşiktaş İstanbul 

Türkiye 

Telefon 212 925 15155 

Faks 212 925505015 

İnternet Aderesi http://www.aaa.com.tr 

E-Posta Adresi aa@aaa.com.tr 

Banka Adı RRR Bankası Beşiktaş Şubesi TL Hesabı 

Hesap Numarası IBAN 5652214414 

Fatura Alıcısına İlişkin Bilgiler 

Unvan :  BBB Limited Şirketi 

Vergi Dairesi :  Çankaya Vergi Dairesi 

Vergi Numarası 9205121120 

Adres Ihlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak No:75/A 06100 Kızılay 

Ankara 

Türkiye 

Telefon 312 621111111 

Faks 312 621101000 

İnternet Aderesi http://www.bbb.com.tr 

E-Posta Adresi bb@bbb.com.tr 

Banka Adı CCC Bankası Kızılay Şubesi TL Hesabı 

Hesap Numarası IBAN 5652214414 

Faturaya İlişkin Bilgiler 
Fatura Numarası 2009000000011 

Fatura Tarihi 05.01.2009 

Fatura Düzenleme Zamanı 14:42 
İrsaliye Tarihi 02.01.2009 
İrsaliye Numarası 180921 

Ödeme Şekli Banka Havalesi 
Ödeme Koşulları Fatura düzenlenme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde 

ödenecektir 

                                                 
173 http://www.efatura.gov.tr (10.05.2012) 

http://www.efatura.gov.tr/
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B) Satış Faturasının XML Görünümü  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="general.xslt"?> 

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComp

onents-2" 

xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComp

onents-2" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" 

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponen

ts-2" 

xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 

..\xsd\maindoc\UBLTR-Invoice-2.0.xsd"> 

<ext:UBLExtensions> 

<ext:UBLExtension> 

<ext:ExtensionContent> 

<ds:Signature Id="Signature"> 

<ds:SignedInfo Id="SignedInfo"> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-

c14n-20010315#WithComments"/> 

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-

sha1"/> 

<ds:Reference URI=""> 

<ds:Transforms> 

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-

signature"/> 

</ds:Transforms> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>+pruib33lOapq6GSw58GgQLR8VGIGqANloj4EqB1cb4=</ds:DigestValu

e> 

</ds:Reference> 
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<ds:Reference Id="SignedProperties-Reference" 

Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties" 

URI="#SignedProperties"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>z5CnvcP2ZDEzi+UbGWGcUuPbIWFEfT3o6ORtZTtGAD0=</ds:DigestValu

e> 

</ds:Reference> 

</ds:SignedInfo> 

<ds:SignatureValue>Oatv5xMfFInuGqiX9SoLDTy2yuLf0tTlMFkWtkdw1z/Ss6kiDz+vIgZh

gKfIaxp+JbVy57GT52f1 

8D6+WMYZ0xOxTK2mojNkJNewwTTXzqOqrrAlObs9YoS5JAQAMi/TwkR4brNniU9tVwyybirHxw0

H 

WVzN2bB43yQd9hOlXzRUYpC8/sXw78h7ME3E/zeu882aOFySOnHWB63imBQGcYBV+LIGR/JW8ER

+ 

0VLMLatdwPVRbrWmz1/NIy5CWp1xWMaM6fC/9SXV0O1Lqopk0UeX2I2yuf05QhmVfjgUu6GnS3m

6 

o6zM9J36iDvMVZyj7vbJTwI8SfWjTSNqxXlqPQ== 

</ds:SignatureValue> 

<ds:KeyInfo> 

<ds:KeyValue> 

<ds:RSAKeyValue> 

<ds:Modulus>oO3xZqYHxkIaqQtU/SvNj8EcYRfLyVPnqbZ0ru2zCy9nFliRXaosYDFGUhiboFH

puEnsRbFsRs34 

lO/I34YX6EeMOK9+yXIDIcWSPRJLO/xlm54yiWQYExyGeT4BW3s0s5YN9DtnjDx6gpWVOeb85zS

b 

A2UP8UDv6QX66O6oipNLT6Jzr3+UJ+W7MjS3MUH22P1DpTLbT4w/L0VVSajgIk5MrRCin8+Beyy

F 

fd92IrzGFrbtVgM9MhpvbLC709OoePk393uP46+IhJNxNGEha2S6NSuePF65gTgx3hM9f8nsWFE

P 

vJ2guhGb4I/BcI1cCr0i4mXDWb2a1yHT7qnP3Q== 

</ds:Modulus> 

<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 

</ds:RSAKeyValue> 

</ds:KeyValue> 

<ds:X509Data> 

<ds:X509SubjectName>CN=AAA Anonim 

Şirketi,2.5.4.5=#130b3130303030303030303032,OU=Genel 

Müdürlük</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>MIIF9TCCBN2gAwIBAgIGAK0oRT

g/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFkxCzAJBgNVBAYTAlRSMUowSAYD 

VQQDDEFNYWxpIE3DvGjDvHIgRWxla3Ryb25payBTZXJ0aWZpa2EgSGl6bWV0IFNhxJ9sYXnEsWP

EsXPEsSAtIFRlc3QgMTAeFw0wOTEwMjAxMTM3MTJaFw0xNDEwMTkxMTM3MTJaMIGgMRowGAYDVQ

QLDBFHZW5lbCBNw7xkw7xybMO8azEUMBIGA1UEBRMLMTAwMDAwMDAwMDIxbDBqBgNVBAMMY0F5Z

MSxbiBHcm91cCAtIFR1cml6bSDEsHRoYWxhdCDEsGhyYWNhdCBUZWtzdGlsIMSwbsWfYWF0IFBh

emFybGFtYSBEYW7EscWfbWFubMSxayDFnmlya2V0bGVyIEd1cnVidTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQE

BBQADgEPADCCAQoCggEBAKDt8WamB8ZCGqkLVP0rzY/BHGEXy8lT56m2dK7tswsvZxZYkV2qLGA

xRlIYm6BR6bhJ7EWxbEbN+JTvyN+GF+hHjDivfslyAyHFkj0SSzv8ZZueMolkGBMchnk+AVt7NL

OWDfQ7Z4w8eoKVlTnm/Oc0mwNlD/FA7+kF+ujuqIqTS0+ic69/lCfluzI0tzFB9tj9Q6Uy20+MP

y9FVUmo4CJOTK0Qop/PgXsshX3fdiK8xha27VYDPTIab2ywu9PTqHj5N/d7j+OviISTcTRhIWtk

ujUrnjxeuYE4Md4TPX/J7FhRD7ydoLoRm+CPwXCNXAq9IuJlw1m9mtch0+6pz90CAwEAAaOCAnk

wggJ1MB8GA1UdIwQYMBaAFDMWVMTfikyw1eUSpUXYmkw7n/hdMB0GA1UdDgQWBBT7OwFR6wLVKs

Tw6jL5+Hf1s/ZDPTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwggEzBgNVHSAEggEqMIIBJjCCASIGC2CGGAECA

QEFBwQBMIIBETAqBggrBgEFBQcCARYeaHR0cDovL2RlcG8ua2FtdXNtLmdvdi50ci9pbGtlMIHi

BggrBgEFBQcCAjCB1R6B0gBCAHUAIABzAGUAcgB0AGkAZgBpAGsAYQAgAGkAbABlACAAaQBsAGc

AaQBsAGkAIABzAGUAcgB0AGkAZgBpAGsAYQAgAHUAeQBnAHUAbABhAG0AYQAgAGUAcwBhAHMAbA

BhAHIBMQBuATEAIABvAGsAdQBtAGEAawAgAGkA5wBpAG4AIABiAGUAbABpAHIAdABpAGwAZQBuA

CAAdwBlAGIAIABzAGkAdABlAHMAaQBuAGkAIAB6AGkAeQBhAHIAZQB0ACAAZQBkAGkAbgBpAHoA

LjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMBYGA1UdJQQPMA0GC2CGGAECAQEFBzIBMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDK

GMGh0dHA6Ly9kZXBvLmthbXVzbS5nb3YudHIva3VydW1zYWwvbW1lc2hzLXQxLmNybDCBggYIKw

YBBQUHAQEEdjB0MDwGCCsGAQUFBzAChjBodHRwOi8vZGVwby5rYW11c20uZ292LnRyL2t1cnVtc

2FsL21tZXNocy10MS5jcnQwNAYIKwYBBQUHMAGGKGh0dHA6Ly9jaXNkdXBtbXQxLmt1cnVtc2Fs

LmthbXVzbS5nb3YudHIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGCcBJ7cEfYc2MaPchbc1yPXku8V8SO
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Wpjg+jrTXBW98dy9HvciWiMwtPnC2DRjdsyGv3bxwRZr9wXMRrMNwRjyFe9JPA7bSscEgaXwzDU

G5FCvfS/PNT+XCce+VECAx6Q3R1ZRSA49fYz6tDB4Ia5HVBXZODmrCs26XisHF6kuS5N/yGg8E7

VC1BRr/SmxXeLTdjQYAfo7lxCz4dT6wP5TOiBvF+lyWW1bi9nbliXyb/e5HjCp4k/ra9LTskjbY

/Ukl5O8G9JEAViZkjvxDX7T0yVRHgMGiioIKVMwU6Lrtln607BNurLwED0OeoZ4wBgkBiB5vXof

reXrfN2pHZ24= 

</ds:X509Certificate> 

</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 

<ds:Object> 

<xades:QualifyingProperties Target="Signature"> 

<xades:SignedProperties Id="SignedProperties"> 

<xades:SignedSignatureProperties> 

<xades:SigningTime>2010-04-09T05:34:56+03:00</xades:SigningTime> 

<xades:SigningCertificate> 

<xades:Cert> 

<xades:CertDigest> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

<ds:DigestValue>A2KbKzzUWHJ7QK/d/aktOKdAmgI=</ds:DigestValue> 

</xades:CertDigest> 

<xades:IssuerSerial> 

<ds:X509IssuerName>CN=Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - 

Test 1, 

C=TR</ds:X509IssuerName> 

<ds:X509SerialNumber>743704967231</ds:X509SerialNumber> 

</xades:IssuerSerial> 

</xades:Cert> 

</xades:SigningCertificate> 

<xades:SignerRole> 

<xades:ClaimedRoles> 

<xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole> 

</xades:ClaimedRoles> 

</xades:SignerRole> 

</xades:SignedSignatureProperties> 

</xades:SignedProperties> 

</xades:QualifyingProperties> 

</ds:Object> 

</ds:Signature> 

</ext:ExtensionContent> 

</ext:UBLExtension> 

</ext:UBLExtensions> 

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID> 

<cbc:CustomizationID>TR1.0</cbc:CustomizationID> 

<cbc:ProfileID>TicariFatura</cbc:ProfileID> 

<cbc:ID>GIB2009000000011</cbc:ID> 

<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator> 

<cbc:UUID>F47AC10B-58CC-4372-A567-0E02B2C3D479</cbc:UUID> 

<cbc:IssueDate>2009-01-05</cbc:IssueDate> 

<cbc:IssueTime>14:42:00</cbc:IssueTime> 

<cbc:InvoiceTypeCode>SATIS</cbc:InvoiceTypeCode> 

<cbc:DocumentCurrencyCode>TRL</cbc:DocumentCurrencyCode> 

<cbc:LineCountNumeric>8</cbc:LineCountNumeric> 

<cac:DespatchDocumentReference> 

 <cbc:ID>180921</cbc:ID> 

<cbc:IssueDate>2009-01-02</cbc:IssueDate> 

</cac:DespatchDocumentReference> 

<cac:Signature> 

<cbc:ID>1288331521</cbc:ID> 

<cac:SignatoryParty> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 
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<cac:PostalAddress> 

<cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> 

<cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> 

<cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> 

<cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> 

<cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> 

<cac:CounTRL> 

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> 

</cac:CounTRL> 

</cac:PostalAddress> 

</cac:SignatoryParty> 

<cac:DigitalSignatureAttachment> 

<cac:ExternalReference> 

<cbc:URI>#Signature</cbc:URI> 

</cac:ExternalReference> 

</cac:DigitalSignatureAttachment> 

</cac:Signature> 

<cac:AccountingSupplierParty> 

<cac:Party> 

<cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

<cac:PostalAddress> 

<cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> 

<cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> 

<cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> 

<cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> 

<cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> 

<cac:Country> 

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> 

</cac:Country> 

</cac:PostalAddress> 

<cac:PartyTaxScheme> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:PartyTaxScheme> 

<cac:Contact> 

<cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> 

<cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> 

<cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> 

</cac:Contact> 

</cac:Party> 

</cac:AccountingSupplierParty> 

<cac:AccountingCustomerParty> 

<cac:Party> 

<cbc:WebsiteURI>http://www.bbb.com.tr/</cbc:WebsiteURI> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID schemeID="VKN">9205121120</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name>BBB Limited Şirketi</cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

<cac:PostalAddress> 

<cbc:StreetName>Ihlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir 

Sokak</cbc:StreetName> 

<cbc:BuildingNumber>75/A</cbc:BuildingNumber> 
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<cbc:CitySubdivisionName>Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> 

<cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> 

<cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> 

<cac:Country> 

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> 

</cac:Country> 

</cac:PostalAddress> 

<cac:PartyTaxScheme> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>Çankaya</cbc:Name> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:PartyTaxScheme> 

<cac:Contact> 

<cbc:Telephone>(312) 621 1111</cbc:Telephone> 

<cbc:Telefax>(312) 621 1010</cbc:Telefax> 

<cbc:ElectronicMail>bb@bbb.com.tr</cbc:ElectronicMail> 

</cac:Contact> 

</cac:Party> 

</cac:AccountingCustomerParty> 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode> 

<cbc:PaymentDueDate>2008-11-25</cbc:PaymentDueDate> 

<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>5652214414</cbc:ID> 

<cbc:CurrencyCode>TRL</cbc:CurrencyCode> 

<cbc:PaymentNote>RRR Bankası Beşiktaş Şubesi TL Hesabı</cbc:PaymentNote> 

</cac:PayeeFinancialAccount> 

</cac:PaymentMeans> 

<cac:PaymentTerms> 

<cbc:Note>Fatura düzenlenme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde 

ödenecektir.</cbc:Note> 

</cac:PaymentTerms> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">4540.19</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">25216.50</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">4538.97</cbc:TaxAmount> 

<cbc:CalculationSequenceNumeric>1.0</cbc:CalculationSequenceNumeric> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>Katma Değer Vergisi</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:LegalMonetaryTotal> 

<cbc:LineExtensionAmount 

currencyID="TRL">26003.40</cbc:LineExtensionAmount> 

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRL">25216.50</cbc:TaxExclusiveAmount> 

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRL">29755.47</cbc:TaxInclusiveAmount> 

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="TRL">786.90 

</cbc:AllowanceTotalAmount> 

<cbc:PayableAmount currencyID="TRL">29755.47</cbc:PayableAmount> 

</cac:LegalMonetaryTotal> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>1</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">12</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">9410.7</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 
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<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.05</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">495.3</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">9906</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">1693.93</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">9410.7</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">1693.93</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Masa Üstü Bilgisayar</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">825.5</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>2</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">8</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">9428.4</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.03</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">291.6</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">9720</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">1697.11</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">9428.4</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">1697.11</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Notebook Bilgisayar</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">1215</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>3</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">18</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">688.5</cbc:LineExtensionAmount> 
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<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">688.5</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">123.93</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">688.5</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">123.93</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Notebook Çantası</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">38.25</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>4</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">13</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">1576.9</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">1576.9</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">283.84</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">1576.9</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">283.84</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Yazıcı </cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">121.3</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>5</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="BX">200</cbc:InvoicedQuantity> 
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<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">1400</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">1400</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">252</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">1400</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">252</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>CD-R 2*56</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">7</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>6</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="BX">200</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">2200</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">2200</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">396</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">2200</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">396</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>DVD-R</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">11</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>7</cbc:ID> 
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<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">80</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">340</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">340</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">61.2</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">340</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">61.2</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Dolma Kalem</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">4.25</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>8</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">80</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRL">172</cbc:LineExtensionAmount> 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric> 

<cbc:Amount currencyID="TRL">0</cbc:Amount> 

<cbc:BaseAmount currencyID="TRL">172</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 

<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">30.96</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="TRL">172</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="TRL">30.96</cbc:TaxAmount> 

<cbc:Percent>18</cbc:Percent> 

<cac:TaxCategory> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:Name>KDV</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> 

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Name>Tükenmez Kalem</cbc:Name> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="TRL">2.15</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

</Invoice>  
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C) Satış Faturasının Görünümü  
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EK-2: E-Defter Uygulaması 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" 

href="../xslt/yevmiye.xslt"?><edefter:defter 

xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" 

xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd"> 

 <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" 

xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" 

xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-

bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gl-

cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-

plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25" 

xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" 

xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-

10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"> 

  <!-- Her XBRL dokumanı bir  <link:schemaRef> elemanına sahip 

olmalıdır. --> 

  <!-- Bu elemana kullanılacak taksonominin xsd şeması 

yazılacaktır. --> 

  <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-

b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple"/>  

  <!-- Her XBRL dokumanında bir context elemanı bulunmalıdır.-

-> 

  <xbrli:context id="journal_context"> 

   <!-- Bu kısıma kurum vergi kimlik numarası 

yazılacaktır. --> 

   <xbrli:entity> 

    <xbrli:identifier 

scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567890</xbrli:identifier> 

   </xbrli:entity> 

   <!-- Bu kısıma dokumanın oluşturulma tarihi 

yazilacaktir.--> 

   <xbrli:period> 

    <xbrli:instant>2011-02-01</xbrli:instant> 

   </xbrli:period> 

  </xbrli:context> 

  <!-- XBRL dokumanında parasal birim olarak kullanılıcak 

sayısal elemanlarda TRY kullanılıcaktır. --> 

  <xbrli:unit id="try"> 

   <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure> 

  </xbrli:unit> 

  <!-- XBRL dokumanında parasal olmayan sayısal elemanlarda 

kullanılıcaktır. --> 

  <xbrli:unit id="countable"> 

   <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure> 

  </xbrli:unit> 

  <gl-cor:accountingEntries> 

   <!-- Doküman bilgilerini içerir. --> 

   <gl-cor:documentInfo> 

    <!-- XBRL dokümanlarından hangisinin 

düzenlendiğini işaret eder.--> 

    <!-- Yevmiye defteri için journal değerini 

alacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:entriesType 

contextRef="journal_context">journal</gl-cor:entriesType> 
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    <!-- Dokümanın kontrol numarasını ifader 

eder. --> 

    <!-- İlk üç hane YEV sonra ise 4 haneli yıl 

bilgisi girilecektir.--> 

    <!-- Kalan 4 hane için her XBRL dokümanına 

müteselsil bir numara girilmelidir.--> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:uniqueID 

contextRef="journal_context">YEV20110001</gl-cor:uniqueID> 

    <gl-cor:language 

contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language> 

    <!-- XBRL dokümanın oluşturulma tarihi 

yazılacaktır --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:creationDate 

contextRef="journal_context">2011-02-01</gl-cor:creationDate> 

    <!-- Dokünmanın oluşturan kişinin adı ve 

soyadı yazılacaktır. --> 

    <gl-bus:creator 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-bus:creator> 

    <!-- XBRL dokümanı için genel açıklama 

yazilabilecektir.--> 

    <gl-cor:entriesComment 

contextRef="journal_context">1 Ocak 2011 - 31 Ocak 2011 arası A AŞ'ye ait 

yevmiye defteri.</gl-cor:entriesComment>   

    <!-- XBRL dokümanının kapsadığı dönemin 

başlangıç tarihi yazılacaktır --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:periodCoveredStart 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:periodCoveredStart> 

    <!-- XBRL dokümanının kapsadığı dönemin bitiş 

tarihi yazılacaktır --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:periodCoveredEnd 

contextRef="journal_context">2011-01-31</gl-cor:periodCoveredEnd> 

    <!-- Dokümanı oluşturan ürün ve ya servisin 

adı versiyon numarası ile yazılacaktır --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-bus:sourceApplication 

contextRef="journal_context">XXX Programı y.z Sürümü</gl-

bus:sourceApplication> 

   </gl-cor:documentInfo> 

   <!-- İşletme bilgilerini içerir.--> 

   <gl-cor:entityInformation> 

    <!-- İşletmenin telefon bilgisini içerir. --> 

    <gl-bus:entityPhoneNumber> 

     <gl-bus:phoneNumberDescription 

contextRef="journal_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> 

     <gl-bus:phoneNumber 

contextRef="journal_context">03121111111</gl-bus:phoneNumber> 

    </gl-bus:entityPhoneNumber> 

    <!-- İşletmenin faks bilgisini içerir. --> 

    <gl-bus:entityFaxNumberStructure> 

     <gl-bus:entityFaxNumber 

contextRef="journal_context">03121111112</gl-bus:entityFaxNumber> 

    </gl-bus:entityFaxNumberStructure> 
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    <!-- İşletmenin e-posta bilgisini içerir. --> 

    <gl-bus:entityEmailAddressStructure> 

     <gl-bus:entityEmailAddress 

contextRef="journal_context">info@a.com.tr</gl-bus:entityEmailAddress> 

    </gl-bus:entityEmailAddressStructure> 

    <!-- İşletmenin unvanı bu alana yazilacatir. 

--> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır. --> 

    <gl-bus:organizationIdentifiers> 

     <gl-bus:organizationIdentifier 

contextRef="journal_context">A AŞ</gl-bus:organizationIdentifier> 

     <gl-bus:organizationDescription 

contextRef="journal_context">Kurum Unvanı</gl-bus:organizationDescription> 

    </gl-bus:organizationIdentifiers> 

    <!-- İşletme adres bilgilerini içerir. --> 

    <gl-bus:organizationAddress> 

     <gl-bus:organizationBuildingNumber 

contextRef="journal_context">26/4</gl-bus:organizationBuildingNumber> 

     <gl-bus:organizationAddressStreet 

contextRef="journal_context">Atatürk Caddesi</gl-

bus:organizationAddressStreet> 

     <gl-bus:organizationAddressStreet2 

contextRef="journal_context">Gümüş Sokak</gl-

bus:organizationAddressStreet2> 

     <gl-bus:organizationAddressCity 

contextRef="journal_context">Ankara</gl-bus:organizationAddressCity> 

     <gl-

bus:organizationAddressZipOrPostalCode 

contextRef="journal_context">06110</gl-

bus:organizationAddressZipOrPostalCode> 

     <gl-bus:organizationAddressCountry 

contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry> 

    </gl-bus:organizationAddress> 

    <!-- İşletme web sitesi bilgisini içerir. --> 

    <gl-bus:entityWebSite> 

     <gl-bus:webSiteURL 

contextRef="journal_context">www.a.com.tr</gl-bus:webSiteURL> 

    </gl-bus:entityWebSite> 

    <!-- İşleteminin faaliyetin konusunu içeren 

NACE kodu yazılacatır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.-->    

    <gl-bus:businessDescription 

contextRef="journal_context">19.84.1.1.00</gl-bus:businessDescription> 

    <!-- Hesap dönemi başlangıç tarihi 

yazılacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-bus:fiscalYearStart 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-bus:fiscalYearStart> 

    <!-- Hesap dönemi bitiş tarihi yazılacaktır. 

--> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır. -->     

    <gl-bus:fiscalYearEnd 

contextRef="journal_context">2011-12-31</gl-bus:fiscalYearEnd> 

    <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM bilgisi 

yazilacaktir. --> 

    <gl-bus:accountantInformation> 
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     <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM adı 

yazilacaktir. --> 

     <gl-bus:accountantName 

contextRef="journal_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> 

     <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM adres 

bilgileri yazilacaktir.--> 

     <gl-bus:accountantAddress> 

      <gl-

bus:accountantBuildingNumber contextRef="journal_context">10/15</gl-

bus:accountantBuildingNumber> 

      <gl-bus:accountantStreet 

contextRef="journal_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet> 

      <gl-

bus:accountantAddressStreet2 contextRef="journal_context">Yaprak Sokak</gl-

bus:accountantAddressStreet2> 

      <gl-bus:accountantCity 

contextRef="journal_context">Ankara</gl-bus:accountantCity> 

      <gl-bus:accountantCountry 

contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry> 

      <gl-

bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06500</gl-

bus:accountantZipOrPostalCode> 

     </gl-bus:accountantAddress> 

     <!-- Sözleşme tarihi ve numarası 

yazılacaktır. --> 

     <gl-

bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="journal_context">SMMM 

sözleşmesi, 2010-01-01, M10120</gl-bus:accountantEngagementTypeDescription> 

     <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM iletişim 

bilgileri yazilacaktir. --> 

     <gl-bus:accountantContactInformation> 

      <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM 

telefon numarası bilgisi yazılacaktır. --> 

      <gl-

bus:accountantContactPhone> 

       <gl-

bus:accountantContactPhoneNumberDescription 

contextRef="journal_context">bookkeeper</gl-

bus:accountantContactPhoneNumberDescription> 

       <gl-

bus:accountantContactPhoneNumber 

contextRef="journal_context">03122222222</gl-

bus:accountantContactPhoneNumber> 

      </gl-

bus:accountantContactPhone> 

      <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM 

faks numarası bilgisi yazılacaktır. --> 

      <gl-bus:accountantContactFax> 

       <gl-

bus:accountantContactFaxNumber 

contextRef="journal_context">03122222223</gl-

bus:accountantContactFaxNumber> 

      </gl-

bus:accountantContactFax> 

      <!-- Bu alana SMM/SMMM/YMM e-

posta adresi bilgisi yazılacaktır. --> 

      <gl-

bus:accountantContactEmail> 

       <gl-

bus:accountantContactEmailAddress 
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contextRef="journal_context">alican@a.com.tr</gl-

bus:accountantContactEmailAddress> 

      </gl-

bus:accountantContactEmail> 

     </gl-

bus:accountantContactInformation> 

    </gl-bus:accountantInformation> 

   </gl-cor:entityInformation> 

   <!-- Yevmiye kaydına ilişkin bilgileri içerir. --> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <!-- Kaydı oluşturan kişinin ismi 

yazılacaktır. --> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <!-- Yevmiye tarihi yazılacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır.--> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:enteredDate> 

    <!-- Muhasebe fiş numarası yazılacaktır. --> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:entryNumber> 

    <!-- Kayıt açıklaması yazılacaktır. --> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:entryComment> 

    <!-- Yevmiye maddesi toplam borç miktarı 

yazılacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır. -->    

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">1003425</gl-

bus:totalDebit> 

    <!-- Yevmiye maddesi toplam alacak miktarı 

yazılacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır. -->    

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">1003425</gl-

bus:totalCredit> 

    <!-- Yevmiye madde numarsı yazılacaktır. --> 

    <!-- Bu alan schematron kontrolüne tabi 

tutulacaktır. -->    

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <!-- Yevmiye kayit detayına ilişkin bilgileri 

içerir. --> 

    <!-- Yevmiye satırını ifade eder --> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <!-- Yevmiye defterinin her satırı 

için her hesap döneminde 1'den başlayarak müteselsil numara verilecetir. --

> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır. -->    

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">1</gl-cor:lineNumber> 

     <!-- Yevmiye madde numarsı 

yazılacaktır. --> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır. --> 
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     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <!-- Hesaplar ile ilgili bilgileri 

içerir. --> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır. --> 

     <gl-cor:account> 

      <!-- Muhasebe kaydının 

yapıldığı ana hesap kodu yazılacaltır. --> 

      <!-- Bu alan schematron 

kontrolüne tabi tutulacaktır. --> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">100</gl-cor:accountMainID> 

      <!-- Muhasebe kaydının 

yapıldığı ana hesabın adı yazılacaltır. --> 

      <!-- Bu alan schematron 

kontrolüne tabi tutulacaktır. --> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">KASA</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <!-- Alt hesap bilgilerini 

içerir --> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <!-- Alt hesap adı 

yazılacaktır. --> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">TL Kasası</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <!-- Alt hesap kodu 

yazılacaktır. --> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">100.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <!-- Yevmiye maddesinin satırına 

ilişkin parasal miktar yazılacaktır. --> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır. --> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">925</gl-cor:amount> 

     <!-- Miktarın borç(D)/alacak(C) 

olduğunu gösteren tanımlayacıdır. --> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır. -->     

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <!-- Yevmiye tarihi yazılacaktır. --> 

     <!-- Bu alan schematron kontrolüne 

tabi tutulacaktır.-->     

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <!-- Muhasebe fiş numarası 

yazılacaktır. --> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <!-- Yevmiye satırı açıklaması 

yazılacaktır. --> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 
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    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">2</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">102</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">BANKALAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">X Bankası Ankara 

Kızılay Şubesi</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">102.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">12500</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">3</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">102</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">BANKALAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Y Bankası Ankara 

Ulus Şubesi</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">102.02</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">250000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 
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     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail>     

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">4</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">XXX Ltd Şti</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">150000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">5</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.02</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 
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     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">440000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">6</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">153</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">TİCARİ MALLAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Ticari Mallar</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">153.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">150000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">7</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">320</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">SATICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 



153 

 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">B AŞ.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">320.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">8</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">500</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">SERMAYE</gl-

cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">700000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">8</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">1</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">590</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">DÖNEM NET KARI</gl-

cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 
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     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">253425</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000001</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">2010 yılı devreden bakiye.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail>     

   </gl-cor:entryHeader>    

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-03</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000150</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">Personele iş avansı</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">2</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">10</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">2</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">135</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">PERSONELDEN 

ALACAKLAR</gl-cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Personel Aydın 

Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">135.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-03</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000150</gl-cor:documentReference> 

     <!-- Ödeme türü yazılacaktır --> 
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     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Personele iş avansı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">11</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">2</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">100</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">KASA</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">TL Kasası</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">100.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-03</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000150</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Personele İş avansı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000288</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">X Bankasından kasaya çekilen nakit.</gl-

cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">500</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">500</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">3</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">12</gl-cor:lineNumber> 
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     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">3</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">100</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">KASA</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">TL Kasası</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">100.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">500</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000288</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">X Bankasından kasaya çekilen nakit.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">13</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">3</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">102</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">BANKALAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">X Bankası Ankara 

Kızılay Şubesi</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">102.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">500</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000288</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">X Bankasından kasaya çekilen nakit.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 
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   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000296</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">Kırtasiye malzemesi alımı.</gl-

cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">150</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">150</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">4</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">14</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">4</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">770</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ</gl-cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">127.12</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">856654</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000296</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-04</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Kırtasiye malzemesi alımı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">15</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">4</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 
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      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">191</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">İNDİRİLECEK 

KDV</gl-cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">22.88</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">856654</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000296</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-04</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Kırtasiye malzemesi alımı KDV tutarı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">16</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">4</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">100</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">KASA</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">TL Kasası</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">100.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">150</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-05</gl-cor:postingDate>      

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">856654</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000296</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-04</gl-cor:documentDate> 
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     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Kırtasiye malzemesi alımı için kasadan çekilen 

tutar.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-06</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000321</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-

cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">200000</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">200000</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">5</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">17</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">5</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">121</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALACAK 

SENETLERİ</gl-cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Cüzdandaki 

Senetler</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">121.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">200000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-06</gl-cor:postingDate> 

     <!-- Kayda kaynak olan dokümanın türü 

yazılacaktır. --> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">voucher</gl-cor:documentType> 

     <!-- Kayda kaynak olan dokümanın 

numarası yazılacaktır. --> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">2565</gl-cor:documentNumber> 
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     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000321</gl-cor:documentReference> 

     <!-- Kayda kaynak olan dokümanın 

tarihi yazılacaktır. --> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-02-06</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Senet</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">18</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">5</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.02</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">200000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-06</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">voucher</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">2565</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000321</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-02-06</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Senet</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-16</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000421</gl-cor:entryNumber> 
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    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">X AŞ'den alınan çek.</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">100000</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">100000</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">6</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">19</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">6</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">101</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALINAN ÇEKLER</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Cüzdandaki 

Çekler</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">101.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">100000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-16</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">check</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">AD12375</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000421</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-03-31</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Çek</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">X AŞ'den alınan çek.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">20</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">6</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 
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      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">100000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-16</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">check</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">AD12375</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000421</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-03-31</gl-cor:documentDate> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Çek</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">X AŞ'den alınan çek.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">80000</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">80000</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">21</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 
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      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">GIB2011000000129</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:documentDate> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">22</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">620</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">SATILAN MAMÜLLER 

MALİYETİ</gl-cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">30000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">GIB2011000000129</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:documentDate> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 
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     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">23</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">391</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">HESAPLANAN KDV</gl-

cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">7627</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">GIB2011000000129</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:documentDate> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">24</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">600</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">YURT İÇİ 

SATIŞLAR</gl-cor:accountMainDescription> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">42373</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">GIB2011000000129</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:documentDate> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 
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    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">25</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">7</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">153</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">TİCARİ MALLAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Ticari Mallar</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">153.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">30000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentType 

contextRef="journal_context">invoice</gl-cor:documentType> 

     <gl-cor:documentNumber 

contextRef="journal_context">GIB2011000000129</gl-cor:documentNumber> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000501</gl-cor:documentReference> 

     <gl-cor:documentDate 

contextRef="journal_context">2011-01-20</gl-cor:documentDate> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Mamül satışı.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000521</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti. tahsilatı.</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">25000</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">25000</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">8</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">26</gl-cor:lineNumber> 
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     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">8</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">102</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">BANKALAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">X Bankası Ankara 

Kızılay Şubesi</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">102.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">25000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000521</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Banka</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti. tahsilatı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">27</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">8</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">120</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">120.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">25000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000521</gl-cor:documentReference> 
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     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Banka</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">XXX Ltd. Şti. tahsilatı.</gl-

cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000522</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">Personele verilen iş avansının 

kapatılması.</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">9</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">28</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">9</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">100</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">KASA</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">TL Kasası</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">100.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000522</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Personele verilen iş avansının 

kapatılması.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

    <gl-cor:entryDetail> 
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     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">29</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">9</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">135</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">PERSONELDEN 

ALACAKLAR</gl-cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Personel Aydın 

Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">135.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">600</gl-cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-25</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000522</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Nakit</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">Personele verilen iş avansının 

kapatılması.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

   <gl-cor:entryHeader> 

    <gl-cor:enteredBy 

contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy> 

    <gl-cor:enteredDate 

contextRef="journal_context">2011-01-27</gl-cor:enteredDate> 

    <gl-cor:entryNumber 

contextRef="journal_context">000550</gl-cor:entryNumber> 

    <gl-cor:entryComment 

contextRef="journal_context">B AŞ. yapılan ödeme.</gl-cor:entryComment> 

    <gl-bus:totalDebit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

bus:totalDebit> 

    <gl-bus:totalCredit 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

bus:totalCredit> 

    <gl-cor:entryNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">10</gl-

cor:entryNumberCounter> 

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">30</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">10</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">320</gl-cor:accountMainID> 
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      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">SATICILAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">B AŞ.</gl-

cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">320.01</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-27</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000550</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Banka</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">B AŞ. yapılan ödeme.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail>     

    <gl-cor:entryDetail> 

     <gl-cor:lineNumber 

contextRef="journal_context">31</gl-cor:lineNumber> 

     <gl-cor:lineNumberCounter 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="countable">10</gl-

cor:lineNumberCounter> 

     <gl-cor:account> 

      <gl-cor:accountMainID 

contextRef="journal_context">102</gl-cor:accountMainID> 

      <gl-

cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">BANKALAR</gl-

cor:accountMainDescription> 

      <gl-cor:accountSub> 

       <gl-

cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Y Bankası Ankara 

Ulus Şubesi</gl-cor:accountSubDescription> 

       <gl-cor:accountSubID 

contextRef="journal_context">102.02</gl-cor:accountSubID> 

      </gl-cor:accountSub> 

     </gl-cor:account> 

     <gl-cor:amount 

contextRef="journal_context" decimals="0" unitRef="try">50000</gl-

cor:amount> 

     <gl-cor:debitCreditCode 

contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode> 

     <gl-cor:postingDate 

contextRef="journal_context">2011-01-27</gl-cor:postingDate> 

     <gl-cor:documentReference 

contextRef="journal_context">000550</gl-cor:documentReference> 

     <gl-bus:paymentMethod 

contextRef="journal_context">Banka</gl-bus:paymentMethod> 

     <gl-cor:detailComment 

contextRef="journal_context">A AŞ. yapılan ödeme.</gl-cor:detailComment> 

    </gl-cor:entryDetail> 

   </gl-cor:entryHeader> 

  </gl-cor:accountingEntries> 
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 </xbrli:xbrl> 

<ds:Signature Id="Signature_1"><ds:SignedInfo 

Id="SignedInfo_1"><ds:CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-

20010315#WithComments"/><ds:SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference 

URI=""><ds:Transforms><ds:Transform 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-

signature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dLP+cX

qpep905ObRl0GRteTGgiGLLCi5+SaySkws60Y=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:R

eference Id="SignedProperties-Reference_1" 

Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties" 

URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>hw+zJN

NOSCBQFlOkg4xrilKaNH4SBPOjsab/mYxPG30=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:

SignedInfo><ds:SignatureValue 

Id="id1">QyWmezRqoE4/X5/zYI3t7FbFdePTWDZxmYL8XuAMyLZyicXdi5eu3EhBahZjljLEHP

DPAFhIXF4h 

5lPyS4GNbleCJu1K99YiocAbJpR1jVIun/+S3+Yx+fO+Z1MjvtPvrQvQ9AxeSJoZJILW93lNL0Q

7 

vsjcJjNFnC1fvo5fX0LuqV8KoUnkdEFRrcH7EIU29zBwHdAffNj6D240vMr34HeiUhc+IwViiH0

b 

I1cCfKmpwaNPNGvRUHH97JRZS9Are6l9t2ysrXOyYn9XkrPsGOXQkn1n3SYZXmDmAi4u30FrZFx

j 

A83EkoVOd/yDJSTueP2XD1/dswzWl0gal6q9WA==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds

:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>34ixWfBQd6zGplCi9vlmMFokZ7BYdWVWk82Nx

tejMv/2zeFbLUs6eNI3gMvv7vj9JClNW9nD8VFM 

xBJ8X66pQplVi79uAtzVmDcUBJQnxcXmDT44XvSn2OwcNbhn8SRe7Wds2CjadHvBj13w8nDir5R

I 

1DnNcyytLMDYkVedRsbUmz9nEtn/LuiFTDyMf4Sg+d0ANBSUJDbTFPsnSr80ZbTzeFYeY9GXPgH

i 

wueP7cQ0IaaU4tRPjHep/TBrV5I9Pzhya9L+664+j5KmBSZsMPOGmeILmcGMHx0BIT6ZscQ4K8L

4 

lh04chaNXRtqgdvY2JQ8Bzhu86F8cfcy6RFWuQ==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:

Exponent></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509SubjectName>CN

=Gelir İdaresi 

Başkanlığı,2.5.4.5=#130a33393030333833363639</ds:X509SubjectName><ds:X509Ce

rtificate>MIIFlDCCBHygAwIBAgIGAIiEmAELMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNVBAYTA

lRSMU0wSwYD 

VQQDDERNYWxpIE3DvGjDvHIgRWxla3Ryb25payBTZXJ0aWZpa2EgSGl6bWV0IFNhxJ9sYXnEsWP

E 

sXPEsSAtIFPDvHLDvG0gMTAeFw0xMDA0MTUxMjM3NTBaFw0xNTA0MTQxMjM3NTBaMD0xEzARBgN

V 

BAUTCjM5MDAzODM2NjkxJjAkBgNVBAMMHUdlbGlyIMSwZGFyZXNpIEJhxZ9rYW5sxLHEn8SxMII

B 

IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA34ixWfBQd6zGplCi9vlmMFokZ7BYdWVWk82

N 

xtejMv/2zeFbLUs6eNI3gMvv7vj9JClNW9nD8VFMxBJ8X66pQplVi79uAtzVmDcUBJQnxcXmDT4

4 

XvSn2OwcNbhn8SRe7Wds2CjadHvBj13w8nDir5RI1DnNcyytLMDYkVedRsbUmz9nEtn/LuiFTDy

M 

f4Sg+d0ANBSUJDbTFPsnSr80ZbTzeFYeY9GXPgHiwueP7cQ0IaaU4tRPjHep/TBrV5I9Pzhya9L

+ 

664+j5KmBSZsMPOGmeILmcGMHx0BIT6ZscQ4K8L4lh04chaNXRtqgdvY2JQ8Bzhu86F8cfcy6RF

W 

uQIDAQABo4ICeTCCAnUwHwYDVR0jBBgwFoAURiCpUxsoDByu8ihRg7MevvJTFHwwHQYDVR0OBBY

E 

FFCs51k9wBTYzU4jZPREUtDQtXwpMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDCCATMGA1UdIASCASowggEmMII

B 
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IgYLYIYYAQIBAQUHBAEwggERMCoGCCsGAQUFBwIBFh5odHRwOi8vZGVwby5rYW11c20uZ292LnR

y 

L2lsa2UwgeIGCCsGAQUFBwICMIHVHoHSAEIAdQAgAHMAZQByAHQAaQBmAGkAawBhACAAaQBsAGU

A 

IABpAGwAZwBpAGwAaQAgAHMAZQByAHQAaQBmAGkAawBhACAAdQB5AGcAdQBsAGEAbQBhACAAZQB

z 

AGEAcwBsAGEAcgExAG4BMQAgAG8AawB1AG0AYQBrACAAaQDnAGkAbgAgAGIAZQBsAGkAcgB0AGk

A 

bABlAG4AIAB3AGUAYgAgAHMAaQB0AGUAcwBpAG4AaQAgAHoAaQB5AGEAcgBlAHQAIABlAGQAaQB

u 

AGkAegAuMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwFgYDVR0lBA8wDQYLYIYYAQIBAQUHMgEwQQYDVR0fBDowODA

2 

oDSgMoYwaHR0cDovL2RlcG8ua2FtdXNtLmdvdi50ci9rdXJ1bXNhbC9tbWVzaHMtczEuY3JsMIG

C 

BggrBgEFBQcBAQR2MHQwPAYIKwYBBQUHMAKGMGh0dHA6Ly9kZXBvLmthbXVzbS5nb3YudHIva3V

y 

dW1zYWwvbW1lc2hzLXMxLmNydDA0BggrBgEFBQcwAYYoaHR0cDovL2Npc2R1cG1tczEua3VydW1

z 

YWwua2FtdXNtLmdvdi50cjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEACOAFB1u35oSkyRv2IJCGafHc/so

B 

yOYVxXGFre36BIZaZqgjDh5oAJdDxCTL/PNpObqOzeIYbquz9LX9pqWO8ebCtZUxGGbtRD9S6bo

6 

iSouMoSlA75Hmrl1HM4Z4GxdlKlLoHAwp0/Dssgy2U3Z693BTvpsrSw6ZBZgIT26wnBgqtc438j

D 

NIYqCBSdt3ZATXieS55aFaJikpLsEYpEFzVSigb+jaHmGYIPXkqSwA31A35gkkBEJvr9hzujRCh

3 

tJzYs4ixTX5lEqKlwWh/Gw3R2UnBwa+RY3WKwLRk8s+hr97mv7GOpOBR9B5Xy4sDrj6Ki8yy9tW

N 

56UhqdNe+A==</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xad

es:QualifyingProperties Target="Signature_1"><xades:SignedProperties 

Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime

>2011-12-

01T03:12:54+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert>

<xades:CertDigest><ds:DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+VSgWj

pP9XlNGk6EM7WYWzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><

xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=Mali Mühür Elektronik Sertifika 

Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1, 

C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>586340106507</ds:X509SerialNum

ber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:Sig

nerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>Tedarik�i</xades:ClaimedRol
e></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties

></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Sig

nature></edefter:defter> 
 

Yukarıdaki kodlar Excel veya internet tarayıcısında açıldığında aşağıdaki görüntü elde edilir. 
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A AŞ YEVMİYE DEFTERİ

Yevmiye Madde No Yevmiye Tarihi

Hesap Kodu Hesap Adı Açıklama Borç Alacak

[ 1 ] [ 01/ 01/ 2011 ]

100  KASA  925

100,01 TL Kasası

102  BANKALAR  12.500,00

102,01 X Bankası Ankara Kızılay Şubesi

102  BANKALAR  250.000,00

102,02 Y Bankası Ankara Ulus Şubesi

120  ALICILAR  150.000,00

120,01 XXX Ltd Şti

120  ALICILAR  440.000,00

120,02 YYY Ltd. Şti

153  TİCARİ MALLAR  150.000,00

153,01 Ticari Mallar

320  SATICILAR  50.000,00

320,01 B AŞ.

500  SERMAYE  700.000,00

590  DÖNEM NET KARI   253.425,00

Vergi No: 1234567890

1 Ocak 2011 - 31 Ocak 2011 arası A AŞ'ye ait yevmiye defteri.

2010 yılı devreden bakiye.

Muhasebe Fiş No:000001

[ 2 ] [ 03/ 01/ 2011 ]

135  PERSONELDEN ALACAKLAR  600

135,01 Personel Aydın Yılmaz

Ödeme Şekli : Nakit

100  KASA  600

100,01 TL Kasası

Ödeme Şekli : Nakit

Personele iş avansı

Muhasebe Fiş No:000150

[ 3 ] [ 05/ 01/ 2011 ]

100  KASA  500

100,01 TL Kasası

102  BANKALAR  500

102,01 X Bankası Ankara Kızılay Şubesi

X Bankasından kasaya çekilen nakit.

Muhasebe Fiş No:000288
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[ 4 ] [ 05/ 01/ 2011 ]

770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   127,12

Ödeme Şekli : Nakit

Fatura No: 856654   Tarih : 2011-01-04

191  İNDİRİLECEK KDV  22,88

Ödeme Şekli : Nakit

Fatura No: 856654   Tarih : 2011-01-04

100  KASA  150

100,01 TL Kasası

Ödeme Şekli : Nakit

Fatura No: 856654   Tarih : 2011-01-04

Kırtasiye malzemesi alımı.

Muhasebe Fiş No:000296

[ 5 ] [ 06/ 01/ 2011 ]

121  ALACAK SENETLERİ   200.000,00

121,01 Cüzdandaki Senetler

Ödeme Şekli : Senet

Belge No: 2565   Tarih : 2011-02-06

120  ALICILAR  200.000,00

120,02 YYY Ltd. Şti.

Ödeme Şekli : Senet

Belge No: 2565   Tarih : 2011-02-06

YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.

Muhasebe Fiş No:000321

[ 6 ] [ 16/ 01/ 2011 ]

101  ALINAN ÇEKLER  100.000,00

101,01 Cüzdandaki Çekler

Ödeme Şekli : Çek

Çek No: AD12375   Tarih : 2011-03-31

120  ALICILAR  100.000,00

120,01 XXX Ltd. Şti.

Ödeme Şekli : Çek

Çek No: AD12375   Tarih : 2011-03-31

X AŞ'den alınan çek.

Muhasebe Fiş No:000421

[ 7 ] [ 20/ 01/ 2011 ]

120  ALICILAR  50.000,00

120,01 XXX Ltd. Şti.

Fatura No: GIB2011000000129   Tarih : 2011-01-20

620  SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ   30.000,00

Fatura No: GIB2011000000129   Tarih : 2011-01-20

391  HESAPLANAN KDV  7.627,00

Fatura No: GIB2011000000129   Tarih : 2011-01-20

600  YURT İÇİ SATIŞLAR  42.373,00

Fatura No: GIB2011000000129   Tarih : 2011-01-20

153  TİCARİ MALLAR  30.000,00

153,01 Ticari Mallar

Fatura No: GIB2011000000129   Tarih : 2011-01-20

Mamül satışı.

Muhasebe Fiş No:000501
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                       Borç Toplamı :1.460.275,00 

             Alacak Toplamı 1.460.275 

  

[ 8 ] [ 25/ 01/ 2011 ]

102  BANKALAR  25.000,00

102,01 X Bankası Ankara Kızılay Şubesi

Ödeme Şekli : Banka

120  ALICILAR  25.000,00

120,01 XXX Ltd. Şti.

Ödeme Şekli : Banka

XXX Ltd. Şti. tahsilatı.

Muhasebe Fiş No:000521

[ 9 ] [ 25/ 01/ 2011 ]

100  KASA  600

100,01 TL Kasası

Ödeme Şekli : Nakit

135  PERSONELDEN ALACAKLAR  600

135,01 Personel Aydın Yılmaz

Ödeme Şekli : Nakit

[ 10 ] [ 27/ 01/ 2011 ]

320  SATICILAR  50.000,00

320,01 B AŞ.

Ödeme Şekli : Banka

102  BANKALAR  50.000,00

102,02 Y Bankası Ankara Ulus Şubesi

Ödeme Şekli : Banka

B AŞ. yapılan ödeme.

Muhasebe Fiş No:000550

Personele verilen iş avansının kapatılması.

Muhasebe Fiş No:000522
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EK-3: Amket Formu 

Değerli katılımcı, 

Bu anket çalışması mali bilgilerin raporlanmasında XBRL teknolojisinin muhasebe bilgi 

sistemine etkilerini tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur.  

XBRL, finansal bilgilerin XML web programlama dili ile kodlanmasına dayanan bir 

veri tabanı dilidir. XML dili ile kodlanan finansal bilgiler web üzerinden eş zamanlı ve 

kullanışlı bir formatta bilgi kullanıcılarına ulaştırılmış olur. XBRL sayesinde finansal bilgi 

üreten işletmeler her bilgi kullanıcısı için ayrı finansal rapor üretmez, bilgi kullanıcısı XBRL 

tabanlı veriyi kendi istediği biçimde işleyerek istediği formatta raporlar elde eder veya 

denetim yapar. Türkiye'de alt yapı çalışmaları tamamlanan sistemin uygulama süreci 

başlamıştır.  

Değerlendirme sonuçları arzu ettiğiniz takdirde veriler toplandıktan sonra tarafınıza 

iletilecektir. Konu ile ilgili olarak sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması halinde 

tokatli.erkan@gmail.com adresinden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 

Saygılarımla,  

Erkan Tokatlı 
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