
T.C. 
MARMARA ÜN ĐVERSĐTESĐ 

SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 
ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI 

MUHASEBE FĐNANSMAN BĐLĐM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORT ĐSMANLARIN TÜRK ĐYE MUHASEBE STANDARTLARI 
AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ 

 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çiğdem ÇELĐK 
 
 
 
 
 

Đstanbul, 2009 



 2 

 
T.C. 

MARMARA ÜN ĐVERSĐTESĐ 
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 
ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI 

MUHASEBE FĐNANSMAN BĐLĐM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORT ĐSMANLARIN TÜRK ĐYE MUHASEBE STANDARTLARI 
AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ 

 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çiğdem ÇELĐK 
 
 
 

Danışman: Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN 
 
 

Đstanbul, 2009



 

 

 

 

 



 4 

GENEL BĐLGĐLER 

 

Đsim ve Soyadı                              : Çiğdem ÇELĐK 

Anabilim Dalı                               : Đşletme 

Programı                                       : Muhasebe – Finansman  

Tez Danışmanı                              : Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN 

Tez Türü ve Tarihi                        : Yüksek Lisans – Ağustos 2009 

Anahtar Kelimeler                        : Amortisman, Đtfa, Tükenme Payı, Duran Varlıklar,   

                                          Türkiye Muhasebe Standartları,  

 

 

ÖZET 

AMORT ĐSMANLARIN TÜRK ĐYE MUHASEBE STANDARTLARI 

AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ 

            Amortisman duran varlık niteliğini taşıyan varlıklardaki değer kaybını 

saptamaya yönelik işlemlerden oluşmaktadır. Amortisman ayırmanın amacı ise 

oluşturulacak fon ile gelecekte yeni duran varlık edinimini sağlamaktır. Amortisman 

işlemleri ile ilgili düzenlemeler, mevzuatımızda yer almakla birlikte Ulusal ve 

Uluslararası kullanıcılar açısından yeterli ve anlaşılabilir değildir. Global piyasalarda 

tüm işletmelerin aynı düzenlemelere tabi olmaları karşılaştırılmalarını 

kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, kreditörlere, işverenlere, ortaklara ve potansiyel 

yatırımcılara kolaylık sağlayabilecek ortak bir dilin oluşması kaçınılmazdır. Đşte bu 

ortak dili sağlayacak olan, Uluslararası Muhasebe Standartları’ nın ülkemizdeki  çevirisi 

Türkiye Muhasebe Standartları’ dır. Bu çalışmada amortisman konusunda genel 

bilgilere, TTK, VUK, SPK ve TMS’ nda yer alan düzenlemelere, son olarak da tüm bu 

düzenlemelerin karşılaştırılmasına sistematik bir şekilde yer verilmiştir.  
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ABSTRACT 

THE REVIEW OF DEPRECIATION IN TERMS OF TURKISH ACCO UNTING 
STANDARDS 

Depreciation consists of the transactions that are used to determine the level of 

depreciation in the value of tangible assets. The purpose of allocating depreciation is to 

accumulate a fund to finance the future tangible asset purchases. Even though, the 

arrangements regarding depreciation can be found in our laws and regulations, these 

arrangements are neither adequate nor comprehensible for the national and international 

users. In general, for all the global enterprises being subjected to the same arrangements 

regulations will make it easier to compare all these enterprises. For this reason, it is 

inavitable that a common language is formed which will provide convenience to the 

creditors, employers, shareholders and the potantial investors. The Turkish Accounting 

Standards adapting The International Accounting Standards will help establishing this 

common language. This study systematicaly outlines the general information on 

depreciation, the arrangements introduced in TTK, VUK, SPK and TMS, and the 

comparisons of these arrangements. 
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GĐRĐŞ 

Amortisman, bir varlığın bedelinin ekonomik ömrü üzerinden yıllara yaygın ve 

sistematik olarak dağılımını ifade etmektedir. Duran varlık kavramı ise işletmelerin 

faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullandıkları, aşınmaya, 

yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi kıymetlerdir. 

Genellikle, işletmelerin varlıklarının büyük kısmını oluşturan ve işletmelerin 

faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan duran varlıklara ilişkin harcamalar işletmeler 

açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle de, söz konusu varlıklara ilişkin yatırım 

harcamalarının dönem faaliyet sonuçlarına etkisi oldukça önemlidir.  

Duran varlıklara ilişkin yatırım harcamaları, amortismanlar sayesinde dönem 

faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Böylece duran varlıklar için hesaplanan 

amortisman tutarları dönem sonucunu etkilemekte, karın veya zararın belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Amortisman ayırmanın amacı ise; duran varlıkların 

maliyetlerini, sistemli olarak kullanıldıkları süreye dağıtmak ve her yıl payını gider 

kaydetmek suretiyle, kullanım süresi sonunda kullanılmaz hale geldiği varsayılan duran 

kıymetin yenilenmesi için fon yaratmaktır. 

Bu açıklamalar bağlamında bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır; 

Çalışmanın birinci bölümde, amortisman kavramı, amortisman uygulamasının 

amacı gibi temel bilgilere, 

Đkinci bölümde, sırası ile Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’ nda ki amortismana ilişkin düzenlemelere,        

Üçüncü bölümde, Türkiye Muhasebe Standartları’ nın 16- Maddi Duran 

Varlıklar ve 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar maddeleri kapsamında, amortismana 

ili şkin düzenlemelere, 

Dördüncü bölümde, Türkiye Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları’ nda 

yer alan düzenlemelerinin karşılaştırılmasına yer verilecektir. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde amortisman kavramı, amortisman uygulamasına neden olan 

faktörler, amortismana tabi olan varlıklar, amortisman uygulamasına ilişkin esaslar ve 

amortisman ayırma yöntemlerinden bahsedilecektir. 

 

1.1. AMORTĐSMAN ve ĐTFA KAVRAMLARI 

Amortisman kavramı dilimize Fransızca’ dan girmiş bir kelime olmakla 

beraber, birçok dilde olduğu gibi dilimizde de tek kelimelik bir karşılığı yoktur. 

Amortisman kavramı yıpranma payı, aşınma payı, tükenme karşılığı olarak ifade 

edilmesine rağmen, bunlardan hiçbiri amortisman kavramını tüm yönleriyle 

karşılayamamaktadır.1   

Bu kavramlar şu şekilde açıklanabilir;2 

• Amortisman (Depreciation); işletmelerde bir yıldan fazla kullanılan 

maddi duran varlıklardaki aşınma, yıpranma ve teknolojik eskime sonucunda meydana 

gelen değer düşüşleri ve bu değer düşüşlerinin gider haline dönüştürülmesidir. 

• Đtfa Payı (Amortization); maddi olmayan duran varlıkların maliyet 

değerlerindeki düşüşler ve bu düşüşlerin gider haline dönüştürülmesidir. 

• Tükenme Payı (Depletion); işletmelerin sahip oldukları madenler, taş 

ocakları gibi doğal kaynakların maliyet değerlerindeki düşüşler ve bu düşüşlerin gider 

haline dönüştürülmesidir.  

Diğer bir tanımlama da ise; işletmenin sahip olduğu sabit tesisler, bir müddet 

sonra işe yaramaz hale gelir. Bu müddet sonunda aynı işi yapabilecek yeni üretim 

araçlarını bunların yerin koyabilmek için, söz konusu müddet zarfında her yıl bir miktar 

                                                 
1 M. Kemal GÜNDÜZ ve Necati PERÇĐN, “Amortismanlar ve Yeniden Değerleme”, 1. Baskı, Ankara: 
Yaklaşım Yayınları, 1997, s. 3 
2 Ümit ATAMAN, Genel Muhasebe Cilt I, 6. Baskı, Đstanbul: Türkmen Kitabevi, 2005, s. 227 
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para ayırmak gerekir. Her devrede bu maksatla ayrılan paralara “amortisman” veya 

“amortisman karşılığı” denir. Amortisman fonlarının ayrılması bitirilince tesis amorti 

edilmiş olur. Yani defter kıymeti sıfıra inmiştir.” 3 

Yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, amortisman ve itfa kavramları 

arasındaki temel fark, maddi ve maddi olmayan duran varlık ayrımından ileri 

gelmektedir, bu ayrıma ise ilerleyen bölümlerde değinilecektir. 

Sözlük anlamı itibari ile amortisman, bir borcun azar azar ödenmesi, demirbaşa 

yatırılan paranın azar azar kazançtan ayrılması ve faizin işlemesine son vermek için bir 

tahvilin bir seferde ödenmesi olarak tanımlanmıştır.4 Amortismana ilişkin farklı farklı 

tanımlamalar mevcut olup, hepsindeki ortak nokta, amortismana tabi olacak kıymetin 

değerindeki azalışlara yönelik olmasıdır. 

 

Amortisman dönem sonları itibarı ile ayrılan birer hesapsal gider olmakla 

birlikte ekonomik finansal, muhasebe ve maliyet yönlerinden farklı anlamlara sahiptir. 5 

Ekonomik yönden amortismanın anlamı, verimlilikle prodüktivite ile ilgilidir 

ve kapasiteye süreklilik kazandırılması işlemidir. 

Finansal yönden amortismanın anlamı,  sermaye olarak bağlanan değerlerin 

(yatırım varlıklarının) geri alınmasıdır. Yatırım varlıklarından döner varlıklarda 

iktisadilik esastır. Amortisman süresinin belirlenmesinde verimlilikleri kullanım süreleri 

esas alınır. Zaman zaman da teknik yönden ömürleri dikkate alınan varlıklarda 

amortisman yoluyla bu varlıklara ayrılan yatırım sermayesi geri alınmıştır.  Bunun tipik 

örneği yatırım hesaplamasında görülür.  

                                                 
3 Zeyyat HATĐPOĞLU, Tek Düzen Yöntemiyle Temel Muhasebe, Đstanbul: Lebib Yalkın Kitabevi, 
2003, s.190 
4 Zeki DOĞAN, “Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu 
Açısından Amortisman Muhasebesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 12, Nisan 2004, s. 1 
5 Mehmet ÖZKAN, Amortisman Kavramına Genel Bakış, http://www.ismmmo.org.tr/searchdergi.asp, 
(28 Ekim 2007) 
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Muhasebe yönünden amortisman,  bir teşebbüste sahip olunan ekonomik 

değerlerin-amortismana tabi kıymetlerin hesaplandığı an ya da dönemleri sonundaki 

değerlerinin ve K/Z içindeki paylarının kayıtlanması anlamı taşımaktadır.  Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde sabit kıymetlerin bilançoda net ya da brüt değerleri ile görülmesi 

söz konusu olur. Bir diğer ifadeyle varlıklar ya da sermayedeki azalmalarda, 

amortismanın etkisi görülmektedir.  

Maliyet yönünden amortismanın anlamı, amortisman giderlerinin 

belirlenmesiyle, mamul ve hizmet maliyetleri içindeki, amortismana tabi ekonomik 

değerlerin paylarının görülebilmesidir.  

 

 1.2. AMORTĐSMAN UYGULAMASININ AMACI 

Genellikle, işletmelerin varlıklarının büyük kısmını oluşturan ve işletmelerin 

faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan duran varlıklara ilişkin harcamalar işletmeler 

açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle de söz konusu varlıklara ilişkin yatırım 

harcamalarının dönem faaliyet sonuçlarına etkisi önemlidir. 

Duran varlıklara ilişkin yatırım harcamaları amortismanlar sayesinde dönem 

faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Böylece duran varlıklar için hesaplanan 

amortisman tutarları dönem sonucunu etkilemekte, karın veya zararın belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. 6 

Amortisman ayırmanın amacı ise: sabit varlıkların maliyetlerini, sistemli olarak 

kullandıkları süreye dağıtmak ve her yıl payını gider kaydetmek suretiyle, kullanım 

süresi sonunda kullanılmaz hale geldiği varsayılan sabit kıymetin yenilenmesi için fon 

yaratmaktır.7     

Öte yandan bazı yazarlara göre, amortisman duran varlıkların yenilenmesiyle 

işletmenin mal varlığının korunmasına imkan vermek amacı ile yapılan bir işlemdir. 

                                                 
6 S. Hüseyin TOKAY, Muhasebe Kuramı ve Vergi Mevzuatı Açısından Maddi ve Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar , Ankara: 2002, s. 3 
7 Ümit GÜCENME, Genel Muhasebe,1. Baskı, Đstanbul: Alfa Aktüel Yayınları, 2005, s. 273 
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Duran varlık kullanılmaz hale geldiği zaman söz konusu duran varlıkların 

yerine yenilerini ikame edebilmek için gerekli kaynakların sağlanmasına imkan veren 

bir yöntemdir. Ancak bu anlam kritik edilmeye açıktır. Amortisman işleminin kendisi 

mali kaynaklar meydana getirmez, amortisman; 

• Đşletmenin otofinansman kapasitesini arttırır, 

• Đşletmenin ödeyeceği gelir vergisi yükünü azaltır; işletmenin likiditesini 

arttırır (amortisman yükü vergiye tabi gelirden indirilir). 

Đşletmelerdeki amortismana tabi kıymetlerin ve bunların işletmelerin 

kuruluşundan kapanışına kadar, kalkınma/vergilendirilme ilişkisi yönünden ülke 

idarecilerinin, yatırım kârlılık ilişkisi yönünden de işletme sahipleri ve yöneticilerinin 

sürekli olarak gündeminde olması gereken bir konudur ve göz ardı edilmemesi gerekir. 

Đşletmeciler, işletmelerin kuruluş aşamasında ya da işletmenin işleyişi sırasında veya 

yatırım karar aldıkları anda ne kadar amortisman ayıracaklarına da karar verirler. 

Devletin ekonomik yönetiminde sorumlu olanlar, amortisman oranlarını yükselterek 

veya düşürerek yatırımcıların ve işletmecilerin kararlarını etkileyebilirler. 8 

 

Amortismanların belli koşullarda gider kabul edilmesi, kalkınmada bir teşvik 

unsuru olup özellikle yatırımcılar için vazgeçilmez karar aracı olmaktadır. 

Amortismanlar, amortismana tabi iktisadi kıymet yatırımların çözülmesine yönelik, 

işletmecilik ve vergicilik ilkeleri uyarınca ayrılan ve satış hasılatı içinde işletmeye geri 

dönen imalatçı için imalat maliyet unsuru, işletmeci yönünden de satılan malın maliyeti 

içerisinde yer alırken finansman yönünden mal satış hasılatı içerisinde işletmeye geri 

dönerek oto finansman kaynağı oluşturmaktadır. Devletin ekonomik yönetiminde 

sorumlu olanlar, amortisman oranlarını yükselterek veya düşürerek yatırımcıların ve 

işletmecilerin kararlarını etkileyebilirler.9 

 

                                                 
8 Şahismail GÜZEL, “Amortisman Giderlerinin Đşletmelerin Mali Tablolarındaki Yeri ve Önemi ”, 
http://www.ismmmo.org.tr/searchdergi.asp, (10 Kasım 2007) 
9 GÜZEL, a. g. m. , http://www.ismmmo.org.tr/searchdergi.asp 
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1.3. AMORTĐSMAN UYGULAMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER 

Amortisman uygulamasına neden olan faktörleri üç grupta toplayabiliriz;10 

• Fiziki Etkenler; fiziki etkenler içerisinde yer alan unsurlar, duran 

varlıkların fiziki yapısı ve buna bağlı olarak değerindeki kaybın karşılığı olarak 

amortismanın ayrılmasının gerektiğini göstermektedir.  

Fiziki etkenler arasında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: 

- Yıpranma ve aşınma, 

- Bozulma veya eskime, 

- Duran varlığın olağanüstü durum nedeni ile kullanılamaz hale gelmesi, 

- Bakım ve onarımının gerektiği gibi yapılamaması, 

- Teknik ömrünün tahminin yanlış yapılması. 

 

• Teknolojik Etkenler; fiziki etkenlerden ziyade teknolojiye uyum 

sağlamak ve rekabetçi stratejinin gereklerine cevap vermek amacı ile duran varlıkların 

yenilenmesi ve temininde amortisman ön plana çıkmaktadır. 

Teknolojik etkenler arasında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: 

- Pazar koşullarındaki değişiklik, 

- Talep yapısında değişiklik, 

- Teknolojik gelişme sonucu yenilenme ihtiyacı, 

- Üretim yapısında değişiklik. 

                                                 
10 Şükrü DOKUR ve Sait Y. KAYGUSUZ, Amortismanlar , 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 
2005, s. 5 
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• Diğer Etkenler; diğer etkenlerde ise duran varlığın kullanım süresini 

belirleyen yasal sınırlamalar ve doğal etkenlerin dikkate alınarak amortisman ayrılma 

gerekliliğinin dikkate alınarak amortisman ayrılma gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 

   Diğer etkenler arasında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: 

- Yasal sınırlamalar, 

- Kullanım hakkının sona ermesi, 

- Doğal varlıkların tükenmesi. 

 

1.4. AMORTĐSMANA TAB Đ OLAN VARLIKLAR 

Herhangi bir iktisadi varlığın amortismana tabi olabilmesi için, işletmede bir 

yıldan fazla kullanılıyor olması ve aşınma, bozulma, yıpranma gibi nedenlerin 

saptanması gerekmektedir. Bu koşulların varlığı ile beraber amortismana tabi olabilecek 

iktisadi kıymetler aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

 

1.4.1. Maddi Duran Varlıklar 

Đşletmenin mal ve hizmet üretmek ya da elde etmek, diğer işletmelere 

kiralamak için veya idari amaçlarla elde tuttuğu varlıkladır. Bu varlıklar;11 

• Satılmak amacıyla değil de işletmede sürekli kullanılmak amacıyla satın 

alınır veya inşa edilirler. 

• Đşletmede normal faaliyetlerini sürdürdüğü sürece satılmaları 

düşünülmeyen bir yıldan veya anormal faaliyet döneminden fazla kullanım süresine 

sahip olunan vadeli; taşınmaz ve taşınır varlıklardır. 

                                                 
11 Nalân AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri , 10. Baskı, 
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005, s. 98 
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Amortismana tabi olan maddi duran varlıkları şu şekilde sıralayabiliriz; 

• 250- Arazi ve Arsalar: işletmenin sahip olduğu her türlü arazi ve arsalardır, 

kullanım ömürlerinin sınırsız olmasından dolayı bunlara amortisman ayrılmaz. Diğer 

taraftan ise,  bu arsa ve arazilerin üzerine bina veya tesis inşa edilmesi halinde, arsa 

maliyetine eklenerek amortisman konu edilebileceği yorumunun yapılmasını 

sağlamaktadır.12 

• 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri: herhangi bir işin gerçekleşmesini 

sağlamak veya kolaylaştırmak için yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, 

köprü, bina, tünel, bölme, iskele sarnıç gibi yapıları kapsar.13 

• 252- Binalar;  işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarını 

içerir.14 

• 253- Tesis Makine ve Cihazlar; üretimde kullanılan her türlü makine, tesis 

ve cihazlar ile bunların eklentilerini ve bu amaçla kullanılan taşlıma gereçlerini 

(konveyör, forklift vb.) izlendiği hesaptır. Satın alınan veya dışında imal ettirilen tesis, 

makine ve cihazlar, maliyet değerleri üzerinden hesabın borcuna kaydedilir.15 

• 254- Taşıtlar;  işletmede kullanılan tüm taşıtları kapsar. 

• 255- Demirbaşlar;  işletme çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan her 

türlü büro makine ve cihazları (yazı makinesi, fotokopi makinesi, telefon, faks) ile 

döşeme-mobilya (perde, masa, koltuk vb.) gibi varlıklardır.16 

                  Hesapların işleyişini bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. 

 

                                                 
12 Hüseyin Ali KUTLU, “Üzerine Bina Đnşa Edilen Arsalarda Amortisman”, Yaklaşım Dergisi, No:127, 
Temmuz 2003, s. 200 
13 AKDOĞAN ve TENKER, a. g. e. , s. 99 
14 Vasfi HAFTACI, Temel Muhasebe, 1. Baskı, Đzmit: Kocaeli SMMM Odası Eğitim Yayınları Dizisi- 
10, 2007,s. 121 
15 Özgül CEMALCILAR ve Nurten ERDOĞAN, Genel Muhasebe, 5. Baskı, Đstanbul: Beta Basım Yayın, 
2000, s. 577 
16 Orhan SEVĐLENGÜL, Genel Muhasebe, 13. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s. 442 
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                 Örnek 1. 1: X işletmesi idari işlerinde kullanmak amacıyla 4 adet fotokopi 

makinesi satın almıştır. Fotokopi makinelerinin adedi 1.000 TL’ dir. KDV oranı %18 

olup, faydalı ömrü ise 5 yıl (amortisman oranı % 20) olarak belirlenmiştir.   

       Buna göre muhasebe kayıtları şöyle olacaktır; 

…………………………./……………………. 
 
255 DEMĐRBAŞLAR                                            4.000 
       255 01 Fotokopi Makinesi 
191 ĐNDĐRECEK KDV                                             720 
       191 03 Maddi Duran Varlıklara  
                   Ait Đndirecek KDV 
                                       100 KASA                                                                4.720 
                                              100 01 TL Kasa 
 
…nl. fatura ile demirbaş alımı 
…………………………./……………………. 
 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                     800 
       770 05 Demirbaşlar Amortisman Gideri 
               257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                                 800 
                      257 05 Demirbaşlar Birikmiş Amortismanı 
 
4.000 x % 20 = 800 TL demirbaşlara amortisman ayrılması 
…………………………./……………………. 
 
 

1.4.2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Bu grupta, Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri, Özel Maliyetler, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Birikmiş 

Amortismanlar ve Verilen Avanslar hesapları yer almaktadır. Genel olarak bu grupta 

yer alan hesapların tümü parasal olmayan kıymet niteliğindedir.17 

Maddi olmayan duran varlıklar,  şu özelliklerine göre alt bölümlere 

ayrılmaktadır; 18 

                                                 
17 Gürbüz GÖKÇEN, Enflasyon Muhasebesi, Đstanbul: Yaylım Yayıncılık, 2004, s. 50 
18 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 12 
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• Tanımlanabilirlik, 

• Edinim biçimi, 

• Beklenen yarar süresi, 

• Đşletmenin bütününden ayrılabilme. 

Amortismana tabi olan maddi olmayan duran varlıkları şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

• 260- Haklar; imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel 

ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli 

alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yaptığı harcamaları 

kapsar.19 Haklar için katlanılan maliyetler kullanım ömrü içinde amorti edilir. Faydalı 

ömre ilişkin sürenin tespitinin mümkün olmaması halinde ise, genellikle bu süre beş yıl 

olarak kabul edilir. 

• 261- Şerefiye; bir işletmenin devir alınması sırasında katlanılan 

maliyetler ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle20 hesaplanan net varlıklarının değeri 

arasında ortaya çıkan fark şerefiye olarak tanımlanabilir. Bu fark işletmelerin sahip 

oldukları ün ya da kuruluş yerlerinden ortaya çıkmaktadır. 21 

• 262- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri; işletmenin kurulması, yeni bir 

şubenin açılması, işlerin sürekli olarak geliştirilmesi için yapılan harcamalardır ve beş 

yıl içinde amorti edilirler. Amortisman ayrılmasına başlanacak dönemin belirlenmesine 

yönelik iki temel görüş ileri sürülmektedir. Birinci görüşe göre, kuruluş ve örgütlenme 

giderleri yapıldıkları yıldan itibaren amortismana tabi tutulmalı, ikinci görüşe göre ise 

söz konusu giderler için işletmenin kuruluşunun tamamladığı hesap döneminden 

itibaren amortisman ayrılmaya başlanmalıdır. 22 

                                                 
19 CEMALCILAR ve ERDOĞAN, a. g. e. , s. 583 
20 Rayiç Bedel: vergi yükümlülüğünün doğduğu tarihteki normal alım- satım bedelidir. 
21 Lee H. RADEBAGH. , Sidney J. GRAY; Inretnatonal Accounting and Multinational Enterpris es, 
Canada: 1993, s. 234 
22 GÜNDÜZ ve PERÇĐN, a. g. e. , s. 271 
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• 263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri; işletmede yeni ürün ve 

teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her 

türlü harcamaların aktifleştirilen tutarlarını kapsar. Beş yıl içinde eşit tutarlarla itfa 

edilerek yok edilir. 

                  Hesapların işleyişini bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. 

             Örnek 1. 2: Bir işletmenin kurulumu aşamasında 100.000 TL harcama yapılmış 

olup bu harcamaların KDV’si %18 olarak nakden ödenmiştir. Bu işletmenin faydalı 

ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre işletmenin muhasebe kayıtları şu şekilde 

olacaktır.  

………………………./…………………….… 
262 KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GĐDERLERĐ         100.000 
       191 ĐNDĐRECEK KDV                                                 18.000 
       191 06 Maddi Olmayan Duran Varlıklara  
                   Ait Đndirecek KDV 
                                       100 KASA                                                                118.000 
                                              100 01 TL Kasa 
 
…nl. faturaya istinaden 
…………………………./……………………. 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                                    10.000 
                    268 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                          10.000 
                           268 03 Kuruluş ve Örg. Gid. Bir. Amort. 
 
100.000/ 10 = 10.000 TL Kuruluş ve Örg. Gid. Amort. Gideri 
…………………./……………………. 
 

1.4.3. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

Özel tükenmeye tabi varlıklar, belli bir maddi varlıkla yakından ilişkisi 

bulunan ya da tümüyle tüketime tabi varlıklar için yapılan üretim çalışmasının zaman ve 

yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip giderlerdir. Özel tükenmeye tabi varlıklar ile ilgili 

genel bir sınıflandırma;23 

• 271- Arama Giderleri, 

                                                 
23 Vasfi HAFTACI, Đşlem Muhasebesi, 1. Baskı, Đstanbul: Beta Basım Yayın, 2006, s. 177 



 24 

• 272- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri, 

• 277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, 

• 279- Verilen Avanslar, şeklinde yapılabilir.  

Verilen avanslar dışındaki özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı 

ayrılmak suretiyle gidere dönüştürülürler. 

 

1.5. AMORTĐSMAN UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN FAKTÖRLER 

Đşletmelerin amortisman uygulamasına başlarken belirlemesi gereken dört 

temel faktör bulunmaktadır. Bu faktörler sırasıyla açıklanacaktır.  

 

1.5.1. Amortismana Tabi Değerin Tespiti  

Amortismana tabi olacak değerin tespitinde esas alınacak değer, maliyet 

bedelidir. Maliyet bedeli, varlıkların satın alınması için katlanılan maliyetlere ek olarak 

taşıma, kurulum maliyetlerini de içermektedir. Yine, söz konusu duran varlığın istenilen 

amaçlara yönelik olarak yapılacak her türlü uyarlamalar ve iyileştirmeler nedeniyle 

katlanılan maliyetler de bu kapsama eklenecektir. 24 

 

1.5.2. Hizmet Süresi (Faydalı Ömür) ve Tahmini 

Đşletmelerin iktisadi kıymetten yararlanmayı beklediği süre faydalı ömür olarak 

adlandırılır. Faydalı ömrün fiziki ve ekonomik olmak üzere iki ayağı bulunmaktadır. 

Fiziki ömür zamanla oluşabilecek aşınma, bozulma, yıpranma gibi sebeplerden dolayı 

tükenirken, ekonomik ömür ise ortaya çıkabilecek teknolojik gelişmelerin 

kontrolündedir. Amortisman uygulamasına varlığın ekonomik ömrü esas alınır.  

                                                 
24 Peter ATRILL ve Eddie MCLANEY, Accounting: An Introduction , London: 1999, s. 68 
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 Varlığın faydalı ömrünün tahmini yönetimin kontrolündedir ve faydalı ömrün 

tahmininde genelde geçmiş tecrübelere başvurulur. Ayrıca, belirlenecek faydalı ömür 

yönetimin geleceğe yönelik planlarını ve şimdiki durumunu da yansıtma özelliğini 

barındıracaktır. Bu nedenle, benzer varlıklar için öngörülen faydalı ömürler işletmeden 

işletmeye farklılık gösterir.25                

Amortismana tabi varlıkların yeni icatlar sonucu ortaya çıkması, yeni teknoloji 

ürünleri olması halinde ise faydalı ömrün tahmininde üretici firmaların bilgisine ve 

görüşlerine başvurulmalıdır. 26  

 

1.5.3. Hizmet Süresinin Gözden Geçirilmesi 

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Faaliyetleri kısmen 

veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 

olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait 

binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak 

suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye 

isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.27 

  
Duran varlığın işletmece kullanılmasından birkaç yıl sonra işletme yönetimi 

varlık için başlangıçta öngörülen faydalı ömrün gözden geçirilmesine karar verebilir. Bu 

süreçte,  önceden belirlenen sürenin aslında daha kısa veya uzun olması gerektiği ortaya 

çıkabilir. Bu durumda, varlığın hizmet süresine yönelik yeniden tahminler yürütülür ve 

bu yeni tahminlere göre de amortisman tutarları belirlenir yada diğer bir deyişle 

düzeltilir. Yapılan bu düzeltmelerle, sadece cari ve ileriki dönemlere ait amortisman 

bakiyeleri etkilenecektir. Yani, geçmiş dönemlerdeki finansal tablolar hiçbir şekilde 

düzeltme işlemlerine tabi olmayacaktır.28 

                                                 
25 Robert F.   MEIGS ve Diğerleri, Financial Accounting, New York: 2000, s. 349 
26 Clyde STICKNEY, Roman L. WEIL,  Financial Accounting, A. B. D. :  , 2003, s. 429 
27 Đsa YILMAZ, “Amortismanlar” , http://www.alomaliye.com/2007/isa_yilmaz_amortismanlar.htm, (10 
Kasım 2007) 
28 MEIGS Robert F.   ve Diğerleri; a. g. e. , s. 350 
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Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir. 

Amortismanın herhangi bir yıl ayrılamamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük 

bir oranla yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 

 

1.5.4. Hurda Değer Kavramı 

Amortismana tabi bir varlığın, faydalı ömrü sonunda elden çıkarılması halinde 

işletmelerin eline geçecek muhtemel gelir, hurda veya geri kazanılabilir değer olarak 

tanımlanmaktadır.29 

Başka bir tanıma göre ise; duran varlığın maliyeti ile amortisman yoluyla gider 

yazılarak dönemlere paylaştırılacak tutar arasında, duran varlığın amortisman süresinin 

sonundaki değeri kadar ortaya çıkan fark artık değer ya da hurda değer olarak 

adlandırılmaktadır.30 

 

1.6. AMORTĐSMAN AYIRMA YÖNTEMLER Đ 

Đşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktifleştirdikleri, amortismana tabi 

duran varlıkların maliyetlerinin faydalı ömür dikkate alınarak yıllara dağıtılması 

gerekmektedir. Bu dağıtma işleminde temel olarak aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır.  

 

1.6.1. Eşit Tutarlar (Normal Amortisman) Yöntemi  

Bu yönteme göre varlıklar için amortisman, varlığın yararlanma süresine göre 

her seneye eşit olarak dağıtılır.31 

Bu yöntemde yıllık amortisman payı şöyle hesaplanmaktadır;32      

                                                 
29 Pauline WEETMAN, Financial & Management Accounting, New York: 2003, s. 220 
30 SEVĐLENGÜL, a. g. e. , s. 425 
31 Yılmaz AKGÜN, Analitik Bütçe Tahakkuk Esaslı; Muhasebe Taşınır Mal Đşlemleri Amortisman 
Đşlemleri Uygulaması Referans Kitabı, Đzmir: Đzden Yayıncılık, 2007, s. 907 
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                                          Amortismana Tabi Duran  

Yıllık Amortisman  =        Varlığın Maliyet Değeri            -        Artık Değer 

                                                      Varlığın Tahmini Kullanım Ömrü 

 

Bu yöntemde varlığın amortismana tabi değerinin kullanım ömrü süresince eşit 

oranda dağıtıldığı görülmektedir. Varlıktan faydalanma esasının ortak paydasında ömür 

kullanıldığı için varlığın ne amaçlı olarak kullanıldığı dikkate alınmamaktadır.  

Amortisman oranı ise aşağıdaki gibi hesaplanır; 

Amortisman Oranı = 1 / Faydalı Ömür 

30 Aralık 2000 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 5024 sayılı kanun ile yapılan yeni düzenlemede bu yönteme son verilerek, Maliye 

Bakanlığı’ nca faydalı ömürlerine göre farklı amortisman oranları belirlenecek ve 

amortismanlar duran varlıkların düzeltilmiş değeri üzerinden hesaplanacaktır.    

 

Örnek 1. 3: Đşletme Mayıs 2001 tarihinde fatura bedeli 40.000 TL olan bir 

otomobil satın almıştır. Aracın faydalı ömrü 4 yıl (amortisman oranı % 25), KDV oranı 

% 18, hurda değeri ise 2.500 TL’ dir. 

                       Amortismana Tabi Duran  

Yıllık Amortisman  =   Varlığın Maliyet Değeri      -    Artık Değer   

                             Varlığın Tahmini Kullanım Ömrü                   

 

  

                  =   40.000 -   2.500  = 9.375 TL 

                                    4 

                                                                                                                                               
32 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 14- 15 
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………………………./…………………….… 
254 TAŞITLAR                                                   40.000 
       254 01 Otomobil 
191 ĐNDĐRECEK KDV                                          7.200 
       191 03 Maddi Duran Varlıklara  
                   Ait Đndirecek KDV 
                                       100 KASA                                                                47.200 
                                              100 01 TL Kasa 
 
…nl. fatura ile otomobil alımı 
…………………………./……………………. 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                     11.800 
       770 03 Taşıtlar Amortisman Gideri 
               257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                                 11.800 
                      257 03 Taşıtlar Birikmiş Amortismanı 
 
47.200 x % 25 = 11.800 TL demirbaşlara amortisman ayrılması 
…………………………./……………………. 
 
 
     Đkinci yevmiye kaydı 4 yıl boyunca aynı şekilde yapılacaktır. 
       

 

TABLO 1. 1: Normal Amortisman Yöntemi  

Dönem Maliyet Tutarı  Amortisman Payları 

2001 40.000 TL 9.375TL  

2002 40.000 TL 9.375TL   

2003 40.000 TL 9.375TL 

2004 40.000 TL 9.375TL 

  2005 40.000 TL 9.375TL 

TOPLAM 37. 500 TL 
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1.6.2. Hızlandırılmış Amortisman Yöntemi 

Hızlandırılmış amortisman yöntemleri duran varlığın faydalı ömrünün ilk 

yıllarında daha yüksek, sonraki yıllarında ise daha düşük miktarda amortisman 

ayrılmasına olanak sağlayan yöntemdir. Hızlandırılmış amortisman yönteminde iki 

farklı yöntem kullanılmaktadır; 

1- Azalan Bakiyeler Yöntemi: Normal amortisman yönteminde, amortisman 

oranının uygulandığı tutar varlığın tüm değeridir. Azalan bakiyeler üzerinden 

amortismanda ise amortisman oranı, varlığın değerinden evvelce ayrılmış 

amortismanlar toplamının düşülmesinden sonra kalan tutara uygulanır. Bu yolla 

amortisman payı süre ilerledikçe matrah küçüleceğinden, ilk yıllarda daha fazla 

olmakta, böylece amortisman hızlandırılmaktadır.33 

 

Döneme Đlişkin Amortisman   =     Eşit Tutarlı          x   2  x Net Defter Değeri 

                                                    Amortisman Oranı                                    

 

Kanun koyucu işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu usulle 

amortisman ayırmalarını öngörmemiştir. Bir başka anlatımla bu usulden yararlanacak 

mükelleflerin bilanço usulüne göre defter tutuyor olmaları şarttır. Azalan bakiyeler 

usulüne göre amortisman ayırma esasları şöyledir;34 

• Her yıl usulüne göre amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış 

olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. 

• Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 40 geçmemek üzere 

normal amortisman oranının iki katıdır. 

• Amortisman süresi, normal amortisman oranlarına göre hesaplanır. 

                                                 
33 Ümit ATAMAN, Genel Muhasebe Cilt II, 15. Baskı, Đstanbul: Türkmen Kitabevi, 2005, s. 170  
34 Ercan DURGUN, “Örneklerle Her Yönüyle Mevcutlarda ve Alacaklarda Amortisman”, Yaklaşım 
Yayınları , Sayı:96, 2000,s. 37 
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• Amortisman süresinin son yılına devreden bakiye değer o hesap 

döneminde tamamen yok edilir. 

• Başlangıçta azalan bakiyeler usulüyle amortisman uygulamasını 

benimseyenler daha sonra normal amortisman usulüne geçebilir. 

Ancak başlangıçta normal amortisman usulünü uygulayanlar daha 

sonra azalan bakiyeler usulüne geçemezler.  

 

  Örnek 1. 4: 2.000 TL alış değerli, 10 yıl hizmet ömürlü bir sabit varlığın 

(cihaz) yıllık amortisman paylarını bu yönteme göre hesaplayacak olursak: 35 

………………………./…………………….… 
253- TESĐS MAKĐNE ve CĐHAZLAR                   2.000 
191 ĐNDĐRECEK KDV                                             720 
       191 03 Maddi Duran Varlıklara  
                   Ait Đndirecek KDV 
                                       100 KASA                                                                2.720 
                                              100 01 TL Kasa 
 
…nl. fatura ile cihaz alımı 
…………………………./……………………. 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                      200 
       770 02 Tesis Makine ve Cihazlar 
               257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                                200 
                      257 02 Tesis Makine ve Cihazlar 
                                  Birikmiş Amortismanı 
 
cihaza amortisman ayrılması (1. yıl) 
…………………………./……………………. 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                     180 
       770 02 Tesis Makine ve Cihazlar 
               257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                                180 
                      257 02 Tesis Makine ve Cihazlar 
                                  Birikmiş Amortismanı 
 
cihaza amortisman ayrılması (2. yıl) 
…………………………./……………………. 
 

                                                 
35 Ahmet KIZIL, Amortisman Yöntemleri, http://www.webmuhasebe.com/Konular/amortisyontem.htm, 
(22 Ekim 2008) 
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TABLO 1. 2: Azalan Bakiyeler Yöntemi 

Yıllar  Duran Varlık 
Dönembaşı Net 

Defter Değeri (TL)  

Yıllık Amortisman 

Tutarı (TL) 

Dönemsonu 

Net Defter Değeri 

1 2.000 200 1.800 

2 1.800 180 1.620 

3 1.620 162 1.620 

4 1.458 145 1.312,2 

5 1.312 131 1.180,980 

6 1.180 118 1.062,882 

7 1.062 106    956,594 

8    956,594   95,660    860,934 

9    860,934   86,093    774,841 

10    774,841 774,841 0 

 Kaynak:  KIZIL, a. g. m. , http://www.webmuhasebe.com/Konular/amortisyontem.htm 

 

2- Fevkalade Amortisman Yöntemi; fevkalâde amortisman yöntemi duran 

varlıklara normal zamanlarda uygulanmaz. Ancak, tabi afetler, teknolojik 

gelişmeler veya aşırı çalışma neticesi değerinde büyük kayıplar olan duran 

varlıklara normalin üzerinde amortisman payı ayrılabilmesi için uygulanır.36 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ticari bilançoların tanziminde mükellef, 

açıklanan amortisman yöntemlerinden herhangi birini kullanarak istediği miktarda 

amortisman payı ayırabilir. 

 

                                                 
36 KIZIL, a. g. m. , , http://www.webmuhasebe.com/Konular/amortisyontem.htm 
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1.6.3. Üretim Miktarını Baz Alan Yöntem 

Bu amortisman ayırma yöntemi, yapacağı üretim miktarı ya da göreceği hizmet 

önceden bilinen duran varlıklar için amortisman ayırımında yararlanılabilir nitelik 

taşımaktadır. Bu yönteme “değişken amortisman yöntemi” de denilmektedir. Bu 

adlandırmaya, değer kaybının farklılaşmasına göre, her hesap döneminde ayrılan 

amortisman tutarının değişmesi neden olmaktadır.37 

 

Döneme ilişkin amortisman payı aşağıdaki eşitliklerde gösterildiği gibi 

hesaplanacaktır:38 

                        Amortismana Tabi Duran Varlığın                    Tahmini Artık 

Amortisman Payı =                Maliyet değeri                              -                  Değer 

                                                     Varlığın Tahmini Kullanım Ömrü Süresince 

                                              Planlanan Çıktı miktarı (Tahmini Faaliyet Hacmi) 

 

 

Dönemin Amortisman      =   Amortisman Payları     x      Dönemin Üretim Miktarı 

          Payları                                                                      (Tahmini Faaliyet Hacmi) 

 

 

Örnek 1. 5: Đşletmenin aktiflerine Mart 2004 tarihinde giren makinenin 

maliyet bedeli 50.000.000 TL ve hurda değeri 4.000.000 TL’ dir. Faaliyet hacmi, beş 

yıllık tahmini kullanım ömrü süresince 200 birimdir.39 

 

                                                 
37 Oktay GÜVEMLĐ, Amortismanlar Yeniden Değerleme ve Uygulamaları, 2. Baskı, Đstanbul: Avcıol 
Basım Yayın, 1998, s. 68 
38 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 19 
39 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 20 
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                     Amortismana Tabi Duran Varlığın                    Tahmini Artık 

Amortisman Payı =                Maliyet değeri                              -                  Değer 

                                        Varlığın Tahmini Kullanım Ömrü Süresince 

                                       Planlanan Çıktı miktarı (Tahmini Faaliyet Hacmi) 

 

Amortisman Payı =       50.000.000 - 4.000.000 =  230.000 TL/ br 

                                                           200 

Tahmini kullanım ömrü süresince her yıla isabet eden amortisman tutarları 

Tablo 1.3 üzerinde gösterilmektedir. 

 

TABLO 1. 3: Üretim Miktarlarını Baz Alan Yöntem 

Dönemler Üretim Miktarları  Amortisman Payı Dönemin Amortisman Payları 

2004 20 230.000 TL/br. 4.600.000 

2005 40 230.000 TL/br. 9.200.000 

2005 45 230.000 TL/br. 10.350.000 

2006 50 230.000 TL/br. 11.500.000 

2007 45 230.000 TL/br. 10.350.000 

  TOPLAM 46.000.000 

Kaynak:  DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 21 

 

Yukarıdaki örnek, faaliyet hacmi olarak üretim miktarı kullanılmıştır. Üretim 

miktarı yanında makine saati de esas alınarak yıllara ait amortisman payı hesaplanabilir. 

Beş yıllık tahmini ekonomik ömür süresince faaliyet hacmi 100 makine saati olarak 
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belirlendiği durumda dönemlerin amortisman payları aşağıdaki gibi 

hesaplanabilecektir.40 

Amortisman Payı  =    50.000.000- 4.000.000=  460.000 tl/ms. 

                                            100 makine saati 

 

TABLO 1. 4: Faaliyet Hacmini Baz Alan Yöntem 

Dönemler Makine Saatleri Amortisman Payı Dönemin Amortisman 
Payları 

2004 10 460.000 TL/br.  4.600.000 

2005 20 460.000 TL/br.  9.200.000 

2005 22,5 460.000 TL/br. 10.350.000 

2006 25 460.000 TL/br. 11.500.000 

2007 22,5 460.000 TL/br. 10.350.000 

  TOPLAM 46.000.000 

Kaynak: DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 21 

 

Bu yöntemin, değer kaybının saptanmasında, daha gerçekçi olduğu ileri 

sürülmektedir. Çünkü, öteki yöntemlerin çoğu, kullanım süresini hesap dönemi sayısı 

olarak daha başlangıçta saptamakta ve duran varlığın amortismana konu değerini, bu 

hesap dönemi süresine bölmek suretiyle her hesap dönemindeki değer kaybını 

saptamaya çalışmaktadır. Oysa bu yöntemde gerçekleşen kullanım ile değer kaybı 

ili şkisi esas alınmakta ve dolayısıyla daha gerçekçi davranılmış olmaktadır.41 

 

                                                 
40 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 21 
41 GÜVEMLĐ, a. g. e. , s. 69 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

TÜRK ĐYE MEVZUATI AÇISINDAN AMORT ĐSMANLAR 

Bu bölümde sırası ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Vergi Usul Kanunu (VUK) 

ve Sermaye Piyasası Kanunu’ nu (SPK) kapsamındaki amortismana ilişkin 

düzenlemeler incelenecektir. 

 

2.1. TÜRK T ĐCARET KANUNU’ NDA AMORT ĐSMAN 

TTK’ nda maddi duran varlık kapsamına nelerin girdiği, değerleme işleminin 

nasıl yapıldığı, birleşme ve değer düşüklüğü durumlarına ait açıklamalara yer 

verilecektir.  

2.1.1. Maddi Duran Varlık Kavramı 

Maddi duran varlıklar arsa ve araziler, binalar, makine ve tesisatlar, arazi üstü 

tertipler, tesisler, demirbaşlar, taşıt araçları gibi fiziki değerlerdir. Maddi duran varlıklar 

satın alındıkları maliyet bedelleri ile işletme tarafından imal ettirildiklerinde imal 

bedelleri üzerinden aktifleştirilmektedir. Hizmet ömürleri boyunca da Maliye 

Bakanlığının belirttiği ölçüler çerçevesinde gider kaydedilerek, diğer bir ifade ile 

amortismana tabi tutularak yenilenmeleri için fon yaratılmaktadır. 

 Maddi duran varlıkların değerlemesinde iki husus önem kazanmaktadır. Bu 

hususlardan biri duran varlığın iktisadi değerinin (maliyet bedelinin) tespit edilmesi; 

diğeri ise, duran varlığın aşınma, yıpranma ve değer kaybını ifade eden amortisman 

payının hesaplanmasıdır. TTK amortisman kavramını envanter bilanço bölümünde, 

münferit aktif ve pasifler başlığı altında 459 ve 460. Md. ele almıştır. 42 

“Masraflar” başlıklı 459. Md. işletmelerin kuruluş, teşkilat ve idare giderlerinin 

kar ve zarar hesabında, gider olarak gösterileceği ifade edilerek, ilk tesis veya 

                                                 
42Ali DERAN ve Necdet Sıtkı YAKUPÇEBĐOĞLU, “Türk Vergi Mevzuatında Amortisman 
Muhasebesi”, http://www.mevzuatdergisi.com/2006/08a/01.htm, (15 Nisan 2009) 
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işletmenin sonradan genişletilmesi veya işletmenin değiştirilmesi için esas mukavele 

veya genel kurul kararlarında derpiş olunan teşkilat masrafları ile Damga Resmi 

tutarlarının en çok beş yıllık bir zamana bölünebileceği bir başka ifadeyle bu tutarların 

en fazla beş yıl içinde amorti edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Her yıla ait tutar da 

ilgili yılın kar ve zarar hesabına gider olarak yazılır.  

“Devamlı Tesisat” başlıklı 460. Md. ise devamlı olarak işletmede kullanılan 

gayrimenkuller ile menkullerin şartlara göre uygun indirimler yapıldıktan sonra 

bilançoya yansıtılacağı, bilançoya yansıtılacak üst sınırının maliyet değerleri olacağı 

hükme bağlanmıştır. Maddede ayrıca, maddi olmayan duran varlıkların da bu 

hükümlere tabi olduğu belirtilmektedir. Maddede belirtilen indirimler bilançonun 

pasifinde itfa ve yenileme akçeleri oluşturularak da gerçekleştirilebilir. Söz konusu 

varlıkların sigortalı olması halinde ise sigorta tutarlarının da bilançoda varlığın maliyet 

bedeline eklenir. 

 

2.1.2. Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi 

TTK' na göre şahıs işletmelerinde maddi duran varlıkların değerlemesi 75. Md. 

genel hükümleri çerçevesinde düşünülmektedir. Bu durumda, maddi duran varlıklar 

işletme için haiz oldukları değer üzerinden değerlendirilirler. 

Sermaye şirketlerinde ise, TTK' nun 460. Md. maddi duran varlıkların gereğine 

göre uygun tenzilatlar (amortisman) yapıldıktan sonra en fazla maliyet değerleri 

üzerinden değerlenebileceği belirtildiğinden maliyet bedeli en üst sınır olmaktadır. 

TTK' nda maliyet bedelinin nasıl belirleneceği açıklanmamıştır. Genel muhasebe pren-

sipleri ve VUK çerçevesinde maliyet bedeli belirlenebilir. 43 

Genellikle maddi duran varlıklar işletme tarafından kullanılır hale gelinceye 

kadar yapılan masraflar maliyet bedeline dahil edilir. TTK hükümlerine göre duran 

varlıkların maliyet bedelinden daha düşük bir değerle mali tablolarda gösterilmesi 

                                                 
43Ahmet KIZIL,“Maddi Duran Varlıkların Envanteri” ,http://webmuhasebe.com/Konular/mdvenv.htm, 
(12 Mart 2009) 
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mümkündür. TTK' nda tenzilat olarak tanımlanan amortismanların ne şekilde 

belirleneceği açılanmamıştır. 460. Md. "halin icabına göre münasip olan tenzilatın" 

yapılabileceğinin ifade edilmesi ticari bilançolarda amortisman tutarının mükelleflerce 

istendiği şekilde tespit edileceğini belirtir. Teoride maddi duran varlıkların amortisman 

paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntemler çok çeşitlidir. 44 

 

2.1.3. Birleşmelerde Amortisman 

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 36.  Md. göre yapılan birleşmelerde, 

birleşilen kuruma intikal eden amortismana tabi iktisadi kıymetler, devralan kurum 

tarafından yeni bir iktisap mahiyetindedir. Bu nedenle amortisman ayrılması ve yeniden 

değerleme uygulamalarında bu esasa göre işlem yapılması gerekir. Devrolunan bu 

iktisadi kıymetler, yeni mal alınmış olarak kabul edildiğinden amortismana yeniden 

başlanacaktır, intikal eden şirketten devralınan mallarda yeniden değerleme ise 

birleşmeyi takip eden dönemde yapılabilecektir.45 

 

2.1.4. Değer Düşüklüğü 

Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin TTK’ da yer alan 

hükümlere göre hem sermaye şirketlerinde hem de şahıs işletmelerinde maddi duran 

varlıkların maliyet bedellerinin, bir bedelle değerlenmek suretiyle aşınma, yıpranma ve 

benzeri nedenlerle değerlerinde meydana gelen kayıpları kayıtlara yansıtmak yani 

amortisman ayırmak mümkündür.46
 

Maddi olmayan varlıkların değerlemesinde de TTK’ da en çok maliyet 

değerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Buna göre eğer maliyet bedeli altında bir değerin 

belirlenmesi söz konusu ise herhangi bir ölçü veya usulün kullanılması mümkündür.  

                                                 
44 KIZIL, a. g. m. , http://webmuhasebe.com/Konular/mdvenv.htm 
45 http://www.isletme.biz/vergi-hukuku/turk-ticaret-kanunu-ve-vergi-kanunlari-yonunden-birlesme-devir-
ve-nevi-degistirme-isle.html, (30 Haziran 2009) 
46 Adem ÇABUK, Muhasebede Dönem Sonu Đşlemleri, 3. Baskı, Bursa: Vipaş A.Ş. , 2001, s. 105 
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Daha açık bir ifade ile maddi olmayan varlıklardaki değer düşüklükleri 

muhasebeleştirilebilecektir.47 

 

2.2. VERGĐ USUL KANUNU’ NDA AMORT ĐSMAN 

 Bu bölümde VUK kapsamında amortisman kavramı, amortisman ayırabilme 

koşulları, amortismana tabi değerin tespiti, amortisman yöntemleri gibi konulara 

değinilecektir. 

 

2.2.1. Amortisman Kavramı 

VUK’ nun 313. Md.  göre; “Đşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve 

yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. 

Md. gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, 

demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu 

kanun hükümlerine yok edilmesi.” amortisman konusunu teşkil etmektedir.48 

 Amortismanın konusuna giren iktisadi kıymetler ise aşağıda sayılmıştır:49 

• Gayrimenkuller, 

• Gayrimenkul sayılan gemiler, 

• Demirbaşlar, 

• Gayrimaddi haklar, 

• Alet, edevat ve mefruşatlar, 

• Taşıtlar, 

                                                 
47 ÇABUK, a. g. e. , s. 123 
48 Hakan ERKUŞ, “Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman 
Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:12, Temmuz 2005, s. 192 
49 ATAMAN, Cilt I , a. g. e. , s. 228  
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• Tesisat ve makineler, 

• Sinema filmleri 

 

2.2.2. Amortisman Ayrılabilme Koşulları  

Bir iktisadi kıymete amortisman ayırabilmek için, 

• Envanterde kayıtlı olma, 

• Bir yıldan fazla kullanılıyor olma, 

• Yıpranmaya maruz olma, 

• Değerin belli meblağı aşması kurallarına uyması gereklidir. Maddelerin 

açıklaması ilerleyen bölümlerde yapılacaktır. 

 

2.2.2.1. Envanterde Kayıtlı Olma 

VUK 320. Md. yer alan “Amortisman ayırma süresi, kıymetlerin aktife girdiği 

yıldan başlar.” hükmünden, işletmelerin herhangi bir duran varlık için amortisman 

uygulamasına başlayabilmeleri için ilk şartın, varlığın işletmenin aktifine girmiş olması 

gerektiği anlaşılmaktadır.50 

 Ancak, işletmenin bilançosunda kayıtlı olsa bile boş arazi ve arsalar 

amortismana tabi değildir. Bununla birlikte VUK 314. Md. göre tarım işletmelerindeki 

meyvelik bağ bahçe gibi tarım tesisleri ile işletmede inşa edilmiş olan yollar ve haklar 

amortismana tabidir.      

Amortisman uygulaması için duran varlığın aktifte kayıtlı olmasının yanında 

ayrıca işletmede kullanılabilir durumda olması gerekir.  Örneğin; bir makinenin 

işletmenin deposuna girmiş, dolayısıyla bilançosunda gözükmüş olması, amortisman 
                                                 
50 Salih ÖZEL, “Amortisman Ayırma Süresinin Saptanması”, Yaklaşım Dergisi, 100, Nisan 2001, s.12 
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ayrılması için yeterli değildir. Đnşa halinde olan binalar içinde bilançonun aktifinde 

görülmelerine rağmen, amortisman ayrılmaz. 51 

 

2.2.2.2. Bir Yıldan Fazla Kullanılıyor Olma 

Duran varlıkların amortismana konu olabilmesi için işletmede bir yıldan fazla 

kullanılması gerekmektedir. Duran varlıkların kullanım süresinin bir yıldan fazla olması 

durumunda kullanılacak amortisman yöntemlerine göre ilgili dönemlere ilişkin 

amortisman payları da hesaplanmış olacaktır. Diğer taraftan bir duran varlığın kullanım 

süresi bir yıldan az ise, bu varlığın bir yıl içinde amorti edilmesine, yani değerinin sona 

erdirilmesine yasal engel yoktur. Diğer bir ifade ile bu tür varlıkların değeri tamamen o 

yılın gideri olarak kayıtlara geçirilebilir.52  

Burada bir yıl ile takvim yılı değil on iki aylık bir süre ifade edilmektedir. Yılın 

belli bir tarihinde satın alındığı ve yılsonu itibariyle kendisinden beklenen fonksiyonları 

yitirmediği halde, satın alma tarihinden itibaren on iki aylık zaman dilimi sonrasında bu 

niteliği yitirmi ş bulunan varlıklar amortismana tabi sayılmayacaktır. 53 

Kısaca, bir duran varlığın amortismana tabi olabilmesi için fiilen kullanım şartı 

aranmayacaktır. Kullanılmaya hazır halde bulunmanın genel esasları şöyle 

özetlenebilir;54 

• Alındığı şekli ile kullanılan amortismana tabi duran varlıklarda, 

• Yurt içinden satın alınması halinde, satış akdinin tekemmül edip 

kıymetin teslim alındığı, 

• Đthal edilmesi halinde, gümrükten çekilip işletmeye dahil edildiği dönem 

amortisman ayrılmaya başlar.  

                                                 
51 ATAMAN, Cilt I , a. g. e. , s. 228 
52 GÜVEMLĐ, a. g. e. , s. 147 
53 Harun KAYNAK, Maddi ve Gayri Maddi Duran Varlıklarda Amortismanla r, Yaklaşım Yayınları, 
2001, s. 30  
54 GÜNDÜZ ve PERÇĐN, a. g. e. , s. 42 
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• Alındıktan sonra kullanılması için montajının yapılması gereken 

kıymetlerde ise montaj işleminin tamamlandığı dönem amortisman ayrılmaya başlanır. 

Đnşa ve imal suretiyle iktisap edilen amortismana tabi duran varlıklarda, söz 

konusu varlığın inşaat veya maliyet hesabından çıkarılarak sabit varlık hesabına alındığı 

dönem kullanılmaya hazır halde bulunduğu kabul edilerek amortisman ayrılmaya 

başlanabilir. 

 

2.2.2.3. Yıpranmaya Maruz Olması 

Duran varlıkların amortismana konu olabilmesi için yıpranmaya, aşınmaya 

veya değerden düşmeye maruz kalması gerekir. Kullanılarak yıpranan veya aşınan 

duran varlığın değerinde azalma olabileceği gibi teknolojik gelişmelerin hızlı olması da 

duran varlığın değerinde azalmaya yol açacaktır. Teknolojik gelişmeler, işletmenin 

aktifleri arasındaki duran varlıkların “teknolojik olarak eski” olmasına yol açmaktadır ki 

bu da kıymetten düşmeye maruz kalma olarak ifade edilebilir. Konuya diğer taraftan 

bakarsak, yıpranmaya, aşınmaya veya değerden düşmeye maruz kalan varlıkların 

amortismana konu olmayacağı açıktır. Nitekim VUK 314. Md. boş arazi ve arsaların 

amortismana tabi olmadığı ifade edilmektedir. Maddi olmayan duran varlılar fiziki 

olarak yıpranmaya veya aşınmaya maruz kalmamaktadırlar. Maddi olmayan duran 

varlıkların amortismana tabi olmalarını sağlayıcı bir ifade olarak, değerden düşmeye 

maruz kalma şartı VUK’ nda yer almaktadır.55 

 

2.2.2.4. Değerinin Belli Meblağı Aşması 

20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 388 Sıra Nl. 

VUK Genel Tebliğ gereğince, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, fatura 

düzenleme ile ilgili parasal tutar sınırı 670.-TL olarak belirlenmiştir. Bunun altında 

kalan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri belirlenen bu tutarın altında kalan 

                                                 
55 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 33 
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aleti edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya 

gider yazılabilir. Đktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca 

dikkate alınır.  

Kanun maddesinde yer alan iktisadi bütünlük kavramı, varlıkların beraber 

kullanılması halinde maliyetlerin düşünülerek varlıklardan sağlanan verimin ve 

faydanın arttırılabilmesini, teknik bütünlük kavramı ise, işletme faaliyetinin yerine 

getirilmesi için varlıkların birlikte kullanılmasının zorunluluğunu ifade etmektedir.56 

 Đktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden iktisadi varlıklar için belirlene 

rakamların topluca dikkate alınacağı belirtilmiştir. Đktisadi bütünlük, duran varlıkların 

birlikte kullanımı ile elde edilen verimin tek başına kullanımı sonucunda elde edilen 

verimlilikten daha fazla olması anlamında kullanılmaktadır.  

Duran varlıkların birlikte kullanılmasının sağladığı katma değerin tek olarak 

kullanılmasından sağlanan katma değerden fazla olması ile iktisadi bütünlük farklı bir 

şekilde edilebilir. Đktisadi bütünlük, katma değerdeki artışa bağlı olarak maliyetlerde 

düşüşe neden olmaktadır. Teknik açıdan bütünlük ise, işletmenin amaçları 

doğrultusunda birbirini tamamlamasıdır. Birbirini tamamlayan bu tür varlıklar tek 

başına kullanılsalar dahi işletmenin faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yetersiz 

kalacaktır. Bunun sonucunda da işletme verimsizlik ve değer kaybı ile karşılaşacaktır.57  

 

2.2.3. Amortismana Tabi Değerin Tespiti 

VUK genel esas olarak, iktisadi kıymetlerin amortismanına konu olacak değeri, 

iktisadi kıymetlerin yine aynı kanunun değerleme hükümlerine göre belirlenecek 

değerleri olacağını belirtmiştir. Burada kastedilen değer, maliyet bedelidir. VUK’ nun 

262. Md. maliyet bedelini, iktisadi kıymetin edinilmesi ve değerinin arttırılmasına 

yönelik yapılan harcamaların toplamıdır.  

                                                 
56 GÜVEMLĐ, a.g. e. , s. 158 
57 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 34 
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VUK 270. Md. göre maliyet değeri;58 

• Demirbaş eşya, alet ve edevata satın alma bedelinden, 

• Makine ve tesisatta satın alma bedeli, gümrük, nakliye ve montaj 

giderlerinden, 

• Taşıtlarda satın alma bedeli, taşıt alım vergisi ve sigortadan, 

• Gayrimenkullerde, satın alma bedeli ve alım vergisinden oluşur. 

• Bina, gemi, makine ve tesisatın, imal edilmesi halinde, bunların inşa ve 

imal giderleri satın alma bedeli yerine geçer. 

Binalarda maliyet değeri bilinmiyorsa amortisman binanın vergi değeri 

üzerinden ayrılır. Vergi değeri binanın rayiç bedelidir.  

Đnşa ettirilecek binanın yerinde işletmeye ait eski bir bina olması durumunda, 

eski binanın yıkım masrafları yeni binanın maliyet bedeline dahil edilecektir. Yıktırılan 

eski binanın amorti edilmemiş değeri mevcut ise, bu bakiye net defter değerinde Maliye 

Bakanlığı’ nın görüşüne ve Danıştay kararlarına istinaden yeni gayrimenkulun maliyet 

bedeline dahil edilmelidir. Yıktırılan binanın yıkıntı değerlerinin satılması veya yeni 

binada kullanılması durumunda, elde edilen değer eski binanın amorti edilmemiş net 

defter değerinden fazla ise, aradaki fark mali kazancın belirlenmesi sırasında vergiye 

tabi bir gelir olarak nazara alınır.59  

 

2.2.4. Amortisman Süresinin Başlangıcı 

VUK’ nun 320. Md. yer alan hükme göre, amortisman uygulamasının 

başlangıç süresi varlığın işletmenin aktife girmesiyle başlar. Bu sürenin yıl olarak 

hesaplanması için “bir” sayısı uygulanan amortisman oranına bölünür. Ancak, Kanunda 

                                                 
58 ATAMAN, Cilt I , a. g. e. , s. 229 
59Remzi ÖRTEN ve Aydın KARAPINAR, Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Dönemsonu 
Muhasebe Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s. 144 
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varlığın aktife girmiş olması ifadesinin yeterince açık şekilde ifade edilmediği yönünde 

görüşle mevcuttur. Bir görüşe göre, işletme faaliyetlerinde kullanılabilmesi için 

herhangi bir ek hazırlık gerektirmeyen varlıklar için iktisap edinme tarihi varlığın aktife 

girmiş olması anlamına gelirken, söz konusu varlığın işletmede kullanılması için montaj 

vb. gibi hazırlıkları gerektirmesi halinde ise aktife girme varlığın kullanıma hazır halde 

olması anlamına gelmektedir. 60 

                  

2.2.5. Amortisman Oranları 

Bu hükme göre, 339 Sıra No. lu VUK Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra No. lu 

VUK Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile amortisman 

oranlarında değişiklik yapılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Tebliğ eki listede 

tespit edilen faydalı ömür ve amortisman oranları, bu Tebliğin yayımlandığı hesap 

döneminden itibaren geçerli olacaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki madde hükmünün 

Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 333 ve 339 Sıra No.lu Tebliğler ile ilan edilmiş 

olan faydalı ömür ve amortisman oranları değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin 

amortisman uygulamasının, aşağıda açıklandığı şekilde yapılması uygun görülmüştür.  

339 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra No. lu VUK Genel 

Tebliği ekindeki listede ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranlarına göre 

amortismana tabi tutulmakta iken bu Tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi 

kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin VUK’ nun değerleme hükümlerine 

göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların tenzili yoluyla bulunan değeri), 

ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür 

süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin tenzili suretiyle kalan 

amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi 

kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 yılının birinci, ikinci ve üçüncü 

geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi 

bir düzeltme yapılmayacaktır. 61 

                                                 
60 GÜVEMLĐ, a. g. e. , s. 198 
61 VUK Md. 333 
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VUK’ nun 320. Md. göre her bir iktisadi kıymet için uygulanacak olan 

amortisman oranı, bir rakamının faydalı ömre bölünmesi ile bulunmaktadır. Örneğin, su 

depolarının faydalı ömrü 40 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre amortisman oranı 1 / 40 

= % 2,5 olarak bulunacaktır. 62 

Diğer taraftan, Kanunun 320. Md. amortisman süresinin, kıymetlerin aktife 

girdiği yıldan başlayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, mükellefler tarafından 

iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve 

kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için 

amortisman ayrılabilecektir. Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi 

taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; 

aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün 

bulunmaktadır.  

 

2.2.6. Amortisman Ayırma Yöntemleri 

5024 ve 5228 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerle amortisman 

yöntemlerinde köklü değişiklikler getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle getirilen en 

önemli husus amortisman oranlarının belirlenmesinde mükelleflere tanınan ihtiyariliğin 

ortadan kaldırılması, normal ve azalan bakiyeler yönteminin uygulanmasında 

değişiklikler yapılmış olmasıdır. 63 

 

2.2.6.1. Normal Amortisman Yöntemi 

Bu yöntemde ayrılacak amortisman tutarı her yıl eşittir ve amortisman 

süresinin bitiminde, amortisman tutarı iktisadi kıymetin maliyet bedeline eşit hale 

gelmektedir.  Duran varlığın maliyeti, kullanım ömrü esas alınarak her döneme eşit 

olarak dağıtıldığından, varlığın kullanım amacı göz ardı edilmektedir.                         

                                                 
62 ERKUŞ, a. g. m. , s. 193  
63 ERKUŞ, a. g. m. , s. 192 
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VUK’ da normal amortisman yöntemine ilişkin geçmişten günümüze yapılan 

düzenlemeler şöyledir; 64 

VUK’ nun amortismanla ilgili 315. Md. 2791 sayılı Kanunla değiştirilmeden 

önce amortisman oranları ilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından 

tespit ve ilan olunurdu. Duran varlıkların amortisman oranları tebliğlerde, genel ve özel 

tablolarda yer alırdı. Amortisman oranı bulanacak varlık önce özel tabloda aranır, bu 

tabloda yoksa genel tabloda, orada yoksa yakın branşlardaki varlıklara uygulanan oran 

esas alınırdı. Ancak “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değeri ilgili Bakanlıklarla 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ 

nin mütalaası alınarak Maliye Bakanlığı’ nca tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden 

yok edilir…” şeklindeki 315. Md. 2791 sayılı Kanunla 1.1.1983 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi değiştirilmi ştir.  

“ Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerini % 25 nispetinden 

fazla olmamak üzere serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler. Ancak 

arazi ve binalar ile % 25 nispetinden daha yüksek bir nispetle amortismana tabi 

tutulacak iktisadi kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığı’ nca tespit ve ilan olunan 

nispetler üzerinden yok edilir.”   

    6 Temmuz 1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4008 

sayılı Kanunun 10. Md.’ sinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikli ğe göre mükellefler 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini, % 20 nispetinden fazla olmamak 

üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler. Ancak, arazi ve binalar 

ile % 20 nispetinden daha yüksek bir nispette amortismana tabi tutulacak iktisadi 

kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığı’ nca tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden yok 

edilir. Sonuç olarak VUK’ nun 315. Md.’ sinde yapılan değişiklikle normal amortisman 

yönteminde amortisman oranı % 25’ den % 20’ ye indirilmiştir.  

5024 sayılı Kanun ile değişen şekli ile VUK’ nun 315. Md. ifade edildiği üzere, 

normal amortisman uygulamalarında 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 

mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı’ nın tespit ve ilan 

                                                 
64 ATAMAN, Cilt I , a. g. e. , s. 230- 231 
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edeceği oranlar üzerinden itfa edeceklerdir. Đlan edilecek oranların tespitinde duran 

varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınacaktır. VUK’ nun 333. No. lu genel Tebliği ile 

amortisman uygulamalarında yeniden yapılandırılmaya gidilmiştir. 328. sıra No. lu 

genel tebliği ile birlikte enflasyon düzeltmesinin de dikkate alınarak düzenlenen 33. No. 

lu  tebliğde 1 Ocak 2004 ve sonrası için uygulanacak amortisman oranlarının ve 

amortismana tabi tutulacak değerin genel çerçevesi belirlenmiştir. 333 sıra No. lu VUK 

Genel Tebliği’ nde, 5024 sayılı Kanun 65 ile amortisman uygulaması konusunda yapılan 

değişikliklere ili şkin açıklamalara yer verilmiştir. Đlk olarak tebliğde amortismana tabi 

duran varlıkların işletme aktiflerine girdiği tarihe göre bir açıklama yapılmıştır.  

 

2.2.6.2. Hızlandırılmış Amortisman Yöntemi 

VUK’ nda yer alan diğer bir yöntem azalan bakiyeler yöntemidir. Esas 

itibariyle, azalan bakiyeler yönteminin, sağladığı vergi ertelemesiyle sağlanan fonun 

başka yatırımlar için kullanıldığı ileri sürülmektedir. Zira yöntem, duran varlıklar için 

faydalı ömürlerinin ilk yıllarında, sonraki yıllara göre daha yüksek tutarlarda 

amortisman ayrılabilmesini mümkün kılmaktır. Azalan bakiyeler yöntemi, VUK’ nun 

mükerrer 315. Md. düzenlenmiştir. Kanun bu maddede; bilanço esasına göre defter 

tutan mükelleflerden isteyenlerin, amortismana tabi iktisadi varlıklarını azalan bakiyeler 

yöntemini kullanarak amorti edebileceklerini hüküm altına almıştır. Kanun’ a göre;66 

 

• Her yıl amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Ayrıca, maddeye 5024 sayılı 

Kanun’ la enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde üzerinden amortisman ayrılacak 

değerin iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha önce ayrılmış olan 

amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edileceği 

hükmü eklenmiştir. 

                                                 
65 30 Aralık 2003 tarihli 25332 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
66 Ümit ATAMAN, Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, Đstanbul: Türkmen Kitabevi, 2003, s.  170 
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• Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’ yi geçmemek üzere 

normal amortisman oranının iki katıdır. 5228 sayılı Kanun’ la daha önceden % 40 olan 

oran, % 50 ye çıkarılmıştır. 

• Amortisman süresi, normal amortisman oranlarına göre hesaplanır. Bu 

sürenin son yılına devreden bakiye değer o yıl tamamen yok edilir.           

Kanun azalan bakiyeler yönteminin, sadece bilanço esasına göre defter tutan 

mükelleflerce uygulamasına izin vermektedir. Kanun’ un bu yönüyle amortisman 

hesaplama yöntemlerine getirdiği sınırlamayı bir adım daha ileri götürdüğü söylenebilir. 

Ayrıca, 13/08/2004 tarihli ve 25552 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 337 Sıra No’ 

lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede azalan bakiyeler yöntemi 

de ele alınmış, azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayrılırken her halükarda 

amortisman oranının % 50’ yi geçemeyeceği belirtilmiştir.67 

Azalan bakiyeler yönteminin Kanun’ da ki ve teorideki uygulamaları arasında 

iki önemli fark bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Kanun’un normal amortisman 

oranının iki katını geçemeyecek bir üst sınır koyması, ikincisi ise varlığa ilişkin olarak 

amorti edilmeden kalan tutarın sürenin son yılında tamamen yok edilmesidir. 

Uygulamada ise duran varlığın ekonomik ömrünün sonunda, kalan net değere herhangi 

bir oran uygulanmadan gider yazılmaktadır.68 

 

Örnek 2. 1: 69 

Tekstil imalatı ve ticareti ile uğraşan bir mükellef, 2004 yılında 1.000 TL 

değerle bir adet makine satın almıştır. Yeniden değerleme yapılmadığı varsayımıyla 

normal amortisman yöntemi ile azalan bakiyeler yöntemini karşılaştıralım. 

                                                 
67 ATAMAN, Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, s. 170 
68 S. Hüseyin TOKAY, Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Giderlere ve Yeniden Değerleme 
Đşlemlerine Etkisi – I, Yaklaşım Yayınları, No: 127, Temmuz 2003, s. 28 
69 Veysi YEŞĐLKAYA, “Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırmak Her Zaman 
Vergisel Avantaj Yaratır mı?” , http://www.alomaliye.com/veysi_yesilkaya_amort.htm, (10 Mayıs 
2009) 
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TABLO 2. 1: VUK’ da Azalan Bakiyeler Yöntemi 

Kaynak: YEŞĐLKAYA, a. g. m. , , http://www.alomaliye.com/veysi_yesilkaya_amort.htm 

 

Tablolardan da görüleceği üzere toplamda amortisman giderinde bir fark ortaya 

çıkmamaktadır. Bu durumda dönem faaliyeti kar ile sonuçlanan bir mükellef için azalan 

bakiyeler yöntemini uygulamak daha avantajlı olacaktır. Çünkü normal amortisman 

yöntemine göre ilk yıllarda daha fazla miktarda amortisman ayrılması nedeniyle dönem 

karını azaltıcı bir etki yaratacak ve dolayısıyla da mükellef için daha az vergi ödemek 

söz konusu olacaktır. Ancak dönem faaliyeti zararla sonuçlanan ve bu zararını beş yılda 

mahsup etme imkanı olmayan bir mükellef için normal amortisman yöntemine göre 

amortisman ayırmak daha avantajlı olacaktır. 70 

 

2.2.7. Amortisman Ayırma Yöntemlerinde Geçiş 

Daha öncede belirtildiği gibi VUK’ nda esas itibariyle normal ve azalan 

bakiyeler yöntemine izin verilmektedir. Vergi yükümlüleri bu iki yöntemden herhangi 

birini seçebilirler. Ancak bu serbestliğe bazı sınırlamalar getirilmiştir;71 

                                                 
70 YEŞĐLKAYA, a. g. m. , http://www.alomaliye.com/veysi_yesilkaya_amort.htm 
71  VUK Md. 320 

YIL AKT ĐFE 
GĐRĐŞ 

DEĞERĐ 

BĐRĐKM ĐŞ 
AMORT ĐSMAN 

NET 
DEĞER 

ORAN CARĐ YIL 
AMORT ĐSMANI  

2004 1.000 TL  1.000 TL % 40       400 TL 

2005 1.000 TL 400 TL 600 TL % 40       240 TL 

2006 1.000 TL          640 TL 360 TL % 40       144 TL 

2007 1.000 TL          784 TL 216 TL % 40         86,4 TL 

2008 1.000 TL     870,4 TL 129,6 TL % 40       129,6 TL 
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• Đktisadi ve teknik bakımdan bir bütün oluşturan değerler için normal ve 

azalan bakiyeler yöntemlerinden yalnızca birisi uygulanabilir. 

• Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman yöntemine göre 

amortisman uygulanmasına başlandıktan sonra azalan bakiyeler yöntemine geçilemez. 

 

Đktisadi ve teknik bakımdan bütünlük esas itibariyle bazı duran varlıkların 

üretime katkılarının oluşabilmesi için bir arada çalışmaları gerçeğine ilişkindir. Üretime 

katkı fonksiyonunu yerine getirmek için bir arada çalışması gereken duran varlıklar 

iktisadi ve teknik bakımdan bir bütünlük oluşturmaktadırlar.  

Bir duran varlık üzerinden normal amortisman yöntemine göre amortisman 

ayrılmaya başlandıktan sonra azalan bakiyeler yöntemine geçilemeyecektir. Ancak, bir 

varlık üzerinden azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan 

sonra normal amortisman yönteminin uygulanmasına geçilebilmektedir. Bu değişikli ğin 

vergi beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtilerek bildirilmesi gerekmektedir. 

değişiklik bu bildirimin yapıldığı beyannamenin ilgili olduğu yıldan itibaren geçerli 

olur. Yani, değişiklik yıl içerisinde yapılır ve sonradan beyannamede belirtilir. Henüz 

itfa edilmemiş olan kısmın itfası, normal amortisman uygulanması gereği, eşit şekilde 

yapılır.72 

 

2.2.8. Özel Durumlar 

2.2.8.1. Madenlerde Amortisman 

Bu konu VUK’ muzun 316. Md maddesinde “Đşletme sebebiyle içindeki 

cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının 

imtiyaz ve maliyet bedelleri, ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyüklük ve 

mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden ve taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere 

                                                 
72 YEŞĐLKAYA, a. g. m. , http://www.alomaliye.com/veysi_yesilkaya_amort.htm 
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Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir” şeklinde 

düzenlenmiştir.   

Madenlerde amortisman uygulamasına esas alınacak bedel, işletme hakkının 

nasıl edinildiğine göre farklılık gösterir. Türkiye Cumhuriyeti’ nde Madenlerin 

mülkiyeti de, işletme hakkı da devlete aittir. Devletin dışındaki kişilerin madenleri 

işletmesi izne tabidir.73                            

Amortisman matrahının belirlenmesinde iki yöntem vardır 74; 

• Belli bir sahada, Maden Kanunu’ na göre, yetkili mercilerden alınan 

ruhsat üzerine gerekli arama ve sondajlar yapılır. Maden cevherinin 

tespiti halinde arama ruhsatı sahibi adına, maden işletme imkanını 

veren imtiyaz ruhsatı verilir. 

• Maden yahut taş ocağı sahası imtiyaz ruhsatına sahip önceki sahibinden 

satın alınır. 

1- Đşletme hakkının ruhsat alınması yoluyla kazanılmasında amortisman 

matrahı Đmtiyaz Bedelidir. 

2- Đşletme hakkının satın alma yoluyla kazanılmasında amortisman matrahı 

Maliyet Bedelidir. 

Amortisman matrahı olarak Đmtiyaz Bedelinin esas alındığı ilk yöntemde 

imtiyaz bedelinin içerisine, arama hakkının elde dilmesi için yapılan giderler, topografik 

haritaların hazırlanması için yapılan giderler, arama ve sondaj faaliyetleri ile ilgili her 

türlü giderler vb… girmektedir. Maliyet bedelinin esas alındığı ikinci yöntemde ise, 

işletme hakkının satın alınması için yapılan ödemeler toplamı madenin maliyet bedeli 

olup amortisman matrahı olarak kabul edilmektedir. Burada işletme hakkının 

“devletten” veya “bir kişiden” alınması durumu amortisman matrahının tespitinde 

önemli bir noktadır. Eğer devletten alınmış ise, imtiyaz hakkının alınmasından sonra 
                                                 
73 3213 sayılı Maden Kanunun 4. Md. göre “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde 
bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.” 
74 Mehmet Tahir UFUK, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Amortisman 
Uygulamaları, Ankara: TÜRMOB Yayınları- 108, Sirküler Rapor Serisi, Seri No: 2000-2, 2000, s. 17 
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yapılan ödemeler amortismana tabi tutulamayacaktır. Đmtiyaz hakkının, daha önce 

ruhsatı devletten alan bir kişiden satın alınması söz konusu ise, ruhsatın alınmasından 

sonra eski ruhsat sahibinin yaptığı harcamalar da amortismana konu edilebilecektir. 

 

2.2.8.2. Fevkalade Amortisman 

Fevkalade amortismana esas bedel genel oranlar üzerinden değil, Maliye 

Bakanlığı’ nın belirleyeceği orana göre itfa edilecektir. Ancak her iktisadi kıymetin 

fevkalade amortisman yöntemiyle itfası mümkün değildir.75 

VUK’ nun 317. Md. göre;76 

• Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen 

veya kısmen kaybeden, 

• Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen 

veya kısmen kullanılamaz bir hale gelen, 

• Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve 

yıpranmaya maruz kalan, menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin 

müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye 

Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “fevkalade 

ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır şeklinde düzenlenmiştir. 

Đşletmelerin, maddede belirtilen nedenlerle değerlerini kısmen veya tamamen 

kaybeden varlıkları için fevkalade amortisman oranları uygulamaları halinde, söz 

konusu varlıkları için aynı yıl ayrıca amortisman hesaplamaları mümkün değildir. 

Ancak, fevkalade amortisman uygulamasından sonra, varlığın amorti edilmeden kalan 

kısmı için sonraki yıllarda normal amortisman uygulamasına devam edilir. Diğer 

taraftan, 317. Md. ile fevkalade amortisman uygulaması için Maliye Bakanlığı’ na 

başvuru şart koşulmasına rağmen, söz konusu madde başvuru tarihi konusunda herhangi 

                                                 
75 DURGUN, a. g. e. , s. 32 
76 UFUK, a. g. e. , s. 18 
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bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, doğal afetlerin neden olduğu fevkalade 

amortisman uygulamasının başvuru zamanı ile ilgili farklı görüşler söz konusudur. Bir 

görüşe göre, işletmeler doğal afetin meydan geldiği hesap dönemi kapandıktan sonra 

müracaatta bulunurlarsa, fevkalade amortisman uygulamasından yararlanamazlar. Bir 

başak görüşe göre ise, doğal afetin meydana geldiği hesap dönemi kapandıktan sonra 

müracaata bulunsalar dahi fevkalade amortisman uygulamasından yararlanmaları 

mümkündür. Ancak, VUK’ nun 318. Md. yer alan “Maliye Bakanlığı’ nca ayrı ayrı 

tespit edilen amortisman oranlarının ilgililerin müracaata bulunduğu hesap döneminden 

itibaren geçerli olduğu” hükmü göz önüne alınırsa, Maliye Bakanlığı’ na 

başvurulmadan önceki dönemler için genel hükümlere göre amortisman gerekeceği 

açıktır. 77 

 

Başvuru zamanı cebri çalışma açısından daha açıktır. Zira madde metninde 

varlığın normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalmış olması şartı yer 

almaktadır. Buna göre, fevkalade amortisman başvurusu için hesap döneminin 

kapanmış olması gerekeceği açıktır. Ayrıca, cebri çalışma nedeniyle fevkalade 

amortisman uygulamasına tabi olan varlıkların aşırı kullanım durumundan çıkarılıp, 

tekrar normal kullanım durumuna geçmeleri halinde ise bu varlıklar için normal 

kullanımın başladığı dönemden itibaren fevkalade amortisman uygulamasına son 

verilip, genel hükümlere göre amortisman ayrılması gerekmektedir.78 

               

2.2.8.3. Kıst Amortisman 

VUK’ nun 320. Md. göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 

otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 

kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerin 

aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar 

amortisman ayrılır . Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa 

                                                 
77 Ertan ASLAN, “Fevkalade Amortisman”, Maliye Postası, 549, Haziran 2003, s. 64- 65- 66 
78 ASLAN, a. g. e. , s. 66 
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süresinin son yılında tamamen yok edilir. Bu maddeye göre kıst amortisman sadece 

işletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobilleri için geçerlidir. Yani faaliyetleri kısmen 

veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya diğer şekillerde işletilmesi olan 

yükümlülerin bu amaçla kullandıkları binek otomobillere kıst amortisman 

uygulanmayacaktır. 79 

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 30/b Md. göre, faaliyetleri kısmen veya 

tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu 

amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış 

vesikalarında gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

KDV 'den indirilememektedir. Bu durumda ilke olarak, bir işletmenin faaliyetleri ile 

ilgili olsa dahi iktisap edilen binek otoların doğrudan işletilmesi veya kiralanması olan 

mükelleflerin, bu amaçla satın aldıkları binek otomobillerinin alış vesikalarında 

gösterilen KDV’ ni indirim konusu yapabilmeleri mümkündür. Yukarıda işletmeye ait 

olma kavramı, işletmenin aktifine ve envanterine dahil olmayı ifade eder. Söz konusu 

bent hükmünde ifade edilen, işletmeye ait binek otomobilinden, işletmenin aktifine 

kayıtlı ve envanterine dahil olan ve yalnızca insan taşımaya elverişli motorlu araçları 

anlamak gerekmektedir. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 

kiralanması (rent a car), taksicilik işletmeciliği yapılması, sürücü kursu işletmeciliği 

veya çeşitli şekillerde işletilmesi (çeşitli şekillerde işletilmesinden amaç binek 

otomobilin fiilen iktisadi işletme oluşturması) olanların bu amaçla kullandıkları binek 

otomobillerinin alışlarında ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. 80 

Bu maddenin amacı; özel otomobillerin anlaşmalı olarak işletmeye sokulması 

suretiyle özel tüketimin teşvik edilmesini önlemek ve vergi kaybına sebebiyet 

verilmesini önlemektir. Başka bir anlatımla, işletme sahiplerinin kendi hesaplarına alıp 

kullandıkları otomobillerin alışlarında ödenen katma değer vergilerinin, işletmenin esas 

faaliyetlerine ait hesapladıkları KDV tutarından, mahsubu önlenilmeye çalışılmıştır.  

 

                                                 
79 Bülent GÖLGELĐ, “Binek Otomobillerde Katma Değer Vergisi ve Amortismanlar” , 
http://www.alomaliye.com/bulent_golgeli_binet_oto.htm, (11 Mayıs 2008) 
80 GÖLGELĐ, a. g. m. , http://www.alomaliye.com/bulent_golgeli_binet_oto.htm 
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Binek otolarına ait KDV tutarının indirilememesi bazı çelişkilere sebep 

olmaktadır. Örneğin, işletmenin almış olduğu binek otoların tekrar satışı durumunda bu 

satış KDV hesaplamasına konu edilecektir. Ayrıca binek otonun tamir bakımına ilişkin 

KDV’ lerin indirilip masraf yazıldığı da bir gerçek olduğuna göre binek otolardan KDV 

indirilememesi soru işaretlerine neden olmaktadır. Uygulamada genel varsayım, binek 

otomobillerinin işletmelere anlaşmalı olarak sokulduğu şeklindedir. Zaten bu 

varsayımdan hareketle bu madde hükmüne gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu 

varsayım doğru ise; söz konusu taşıtlara ait tüm giderlerin de ticari kazançtan 

indirilmemesi gerekir. Oysa Đşletmenin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetin kendisinin 

iktisabına ilişkin alış KDV’ nin indirimi kabul edilmezken bu iktisadi kıymetle ilgili 

daha sonradan yapılan cari giderlerin tamamına ilişkin yüklenilen KDV’ lerin indirimi 

mümkün olabilmektedir. Bu nokta önemli bir çelişki oluşturmaktadır. 81 

 

2.2.8.4. Arsa ve Arazilerde Amortisman 

VUK’ nun 314. Md. , boş arazi ve arsalar üzerinden amortisman ayrılmasının 

mümkün olmadığı belirtilmektedir. Kanun’ un bu hükmü boş arsa ve arazilerin 

yıpranmaya, aşınmaya ve değer kaybına maruz bulunmaması düşüncesine 

dayanmaktadır. Ancak, Kanun yine aynı maddede tarım işletmelerine ilişkin istisnalar 

getirmiştir. Buna göre; 

• Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, 

zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri, 

• Đşletmede inşa edilmiş olan her nev’ i yollar ve haklar; amortismana tabi 

tutulur. 

Uygulamada tarım işletmelerinin, bir arazinin üzerine fidan dikerek ilk defa 

tarım tesisi oluşturmaları halinde, söz konusu arazi için dikilen fidanlardan meyve 

alımına başlanana kadar amortisman ayırmamaları gerekir. Çünkü, fidanların büyüyüp 

meyve veren ağaç durumuna gelene kadar değer kaybetmeye başlamalarından söz 

                                                 
81 GÖLGELĐ, a. g. m. , http://www.alomaliye.com/bulent_golgeli_binet_oto.htm 
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etmek mümkün değildir. Ancak, fidan meyve verecek duruma geldiği andan itibaren 

amortisman ayrılmaya başlanmalıdır. 82  

Uygulamada özellik gösteren bir konu da üzerine bina yapılan arsaların 

durumudur. Üzerine bina inşa edilen arsaların binalarla birlikte amortismana tabi olup, 

olmayacağı konusunda tam bir açıklık bulunmamaktadır. Bir görüşe göre, binanın inşası 

ile artık arsa binanın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu nedenle arsa maliyeti de binanın 

maliyetine eklenecektir. Kanun’ un amortismana tabi değer olarak maliyet bedelini esas 

alması nedeniyle, işletmenin arsa için katlandığı maliyet gecikmeli de olsa amortisman 

uygulamasına dahil edilerek, dönem giderleri ile ilişkilendirilmiş olacaktır.83 

 

2.2.9. Amortismana Tabi Tutulan Varlığın Elden Çıkartılması 

Amortismana tabi duran varlıkların elden çıkarılması ile ilgili olarak VUK’ nda 

yalnızca satış konusu düzenlenmektedir. VUK Md. 328 hükmüne göre amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin satılması halinde satış bedeli ile bunların envanter defterindeki 

kayıtlı değeri arasındaki farkın kar ve zarar hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Gene 

aynı maddede düzenlendiği üzere, işletme hesabı esasında defter tutanlar ile serbest 

meslek kazanç defteri tutmak zorunda olan yükümlüler de fark olumlu ise hasılat, 

olumsuz ise gider kaydı yapmak zorundadırlar. Amortisman ayrılmış olan varlıkların 

değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır, yani satış kar veya 

zararının saptanması sırasında duran varlığın aktifleştirilmi ş değerinden birikmiş 

amortismanlar düşülecek ve net defter değeri dikkate alınacaktır. Eğer duran varlık 

amortisman ayırma koşullarını yerine getirdiği halde amortisman ayrılmamışsa, 

ayrılmamış olan amortismanların satış sırasında gündeme getirilmesi mümkün değildir.  

Yalnızca, fiilen ayrılmış olan amortismanlar nazara alınacaktır. Ayrıca, yangın, 

deprem ve su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen zarar gören 

amortismana tabi duran varlıklar için sigorta tazminatı alınması halinde, yapılacak işlem 

                                                 
82 Hidayet ALTINBAŞ,” Amortisman”, Vergi Dünyası,  No: 208, Aralık 1998, s. 116 
83 KUTLU, a. g. m. ,s. 201 
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söz konusu duran varlığın net (defter) değerine bakmaktır. Alınan tazminat bu değerden 

daha fazla ise kar, daha az ise zarar oluşacaktır. 

 

2.2.10. Yenileme Fonu Đşlemleri 

Vergi mevzuatımızda yer alan çeşitli düzenlemeler ile, işletmelerin 

bilançolarının aktif tarafında maliyet bedeli ile yer alan amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin, özellikle elden çıkarılması esnasında oluşan fiktif kârların vergilenmesinin 

önlenmesine, ertelenmesine ve işletmelerin bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin yenilenmesine çalışılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de VUK 328- 329. 

Md. düzenlenen ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı veya yangın, deprem, 

sel, su basması gibi afetler yüzünden kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayan 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatlarından elde edilen 

kârların madde de yer alan şartlar dahilinde belirli bir süre vergilenmesinin 

ertelenmesine imkan sağlayan ( nihai bir vergi avantajı sağlamayan) “ Yenileme Fonu”  

uygulamasıdır. Yenileme fonu bir vergi erteleme müessesesidir.84 

Đktisadi kıymetin satıldığı veya kısmen veya tamamen ziyaa uğrayıp sigorta 

tazminatı alındığı anda doğan ve beyan edilip üzerinden vergi hesaplanması gereken kâr 

pasifte 3 yıl süre ile bekletilmektedir. Ancak yenileme fonu bazen oldukça etkin iken 

bazen bu etkinlikten uzak olabilmektedir. Şöyle ki o yıl için satılan veya ziyaa uğrayan 

iktisadi kıymetin yenilenmesi zaruri ise ve iktisap edilen iktisadi kıymetin o yıl için 

ayrılan amortismanı yenileme fonuna eşit veya yenileme fonundan fazla ise yenileme 

fonunun teşvik yönü yok demektir. Ancak yine iktisadi kıymetin yenilenmesi zaruri 

değil ise ve 3 yıl içinde bu yenileme yapılamamış ise bu takdirde enflasyonist bir 

ortamda ödenecek vergi 3 yıl ertelenmiş olur ki bu durumun da mükellefleri 

enflasyonist bir ortamda koruduğu açıktır. 

                                                 
84 Halil SÖYLER, “Yenileme Fonu Uygulaması ve Özellik Arz Eden Hususların Đrdelenmesi”, 
http://www.alomaliye.com/halil_soyler_yenileme_fonu.htm /, (12 Mayıs 2008) 
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Anılan maddelere göre yenileme fonu ayırmanın şartları aşağıda 

açıklanmıştır;85 

•  Bilanço esasında defter tutulmalıdır, 

• Satılan veya afetler yüzünden elden çıkan iktisadi kıymetin 

yenilenmesinin zaruri bulunması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilip 

teşebbüse geçilmiş olunması gerekir, 

•  Alınacak iktisadi kıymet yenilenen iktisadi kıymetle aynı neviden 

olmalıdır, 

• Yenileme fonu olarak kayıt edilen kâr üç yıl içinde kullanılmalıdır. Bu 

süre içinde kullanılmayan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir, 

• Satılan veya afetler nedeniyle ziyaa uğrayan kıymet amortismana tabi 

olmalıdır. 

VUK’ nun 328. Md. hükmünde, yenileme fonunun pasifte geçici bir hesapta 

azami üç yıl süre ile tutulabileceği ve her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde 

kullanılmamış olan kârların üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu 

kârların o yılın vergi matrahına ekleneceği öngörülmüştür. Burada bir hususun iyice 

açıklığa kavuşturulması gerekir. Yenileme Fonuna alınan kârın üç yıl bekletilip, bu süre 

içinde kullanılmaması halinde üçüncü yılın vergi matrahına ilave edileceği ifadesi 

uygulamada süre yönünden bazı tereddütler yaratmaktadır. Bu konuda iki ayrı görüş 

mevcuttur;86 

Bunlardan birincisine göre (Maliye Đdaresinin), yenileme fonu ayrılma tarihi ne 

olursa olsun, iki dönem bilançosunda matraha ilave edilmeyecek, üçüncü dönemin 

sonuna kadar kullanılmamışsa, bu dönemin vergi matrahına dahil edilecektir.  

                                                 
85 SÖYLER, a. g. m. ,http://www.alomaliye.com/halil_soyler_yenileme_fonu.htm 
86 SÖYLER, a. g. m. ,http://www.alomaliye.com/halil_soyler_yenileme_fonu.htm 



 59 

Đkinci görüş ise (Danıştay’ın Görüşü), üç yıllık sürenin iktisadi kıymetin satış 

tarihinden değil değerleme gününden itibaren hesaplanması gerektiği şeklindedir. Bu 

görüşe göre üç yıllık süre, bilançonun düzenlenme tarihinden sonraki üç yıllık 

dönemdir. 

Yenileme fonu işlemlerini bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım. 

Örnek 2. 2:87 A sigorta şirketine 1.600 TL değerle sigorta ettirilen makine su 

basması sonucu hasara uğramıştır. Bu makinenin kayıtlı değeri 1.700 TL ve bugüne 

kadar birikmiş amortisman tutarı da 425 TL olmuştur. Sigorta şirketi 1.600 TL 

tutarındaki tazminatı ödenmiştir. Makinenin işletmeye gerekli olması nedeniyle doğan 

farkın yenileme fonuna alınması kararlaştırılmıştır. 

………………………./…………………….… 
255 KASA                                                            1.600 
       100 01 TL Kasa 
257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                    425 
       257 03 Tesis, Makine ve Cihazlar 
                    Birikmiş Amortismanı 
                         253 TESĐS MAKĐNE ve CĐHAZLAR                                             1.700 
                         549 ÖZEL FONLAR                                                                          325 
                                549 01 Yenileme Fonu 
 
Hasara uğrayan makinenin sigorta tazminatının  
alınması ve yenileme fonu ayrılması 
…………………………./……………………. 
 
              3 yıl içinde ayrılan yenileme fonu tahsis edilerek yeni makinenin 2.000 TL 

karşılığı peşin alındığını kabul edelim. KDV oranı % 18’ dir. 

…………………………./……………………. 
253 TESĐS MAKĐNE ve CĐHAZLAR                 2.000 
191 ĐNDĐRĐLECEK KDV                                       360 
       191 03 Maddi Duran Varlıklara  
                   Ait Đndirilecek KDV 
                                       100 KASA                                                                       2.360 
                                              100 01 TL Kasa 
 …… nl. fatura ile makine alımı 
…………………………./……………………. 
 

                                                 
87 ATAMAN, Cilt I , a. g. e. , s. 251 
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               Yeni makine alındığında 549- ÖZEL FONLAR hesabında bir değişiklik 

olmamıştır. Ancak bu dönemin sonundan başlayarak ayrılacak amortismanlar 549 

ÖZEL FONLAR hesabından mahsup edilecektir. Şöyle ki; faydalı ömrü 10 yıl, 

amortisman oranı % 10 ise yeni makinenin alındığı yılın sonunda şu kayıt düşülür. 

…………………………./……………………. 
549 ÖZEL FONLAR                                               200 
       549 01 Yenileme Fonu 
                  257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                              200  
                         257 03 Tesis Makine ve Cihazlar 
                                     Birikmiş Amortismanı  
 
 2.000 TL değerindeki makinenin % 10 amortismanı 
…………………………./……………………. 
 
 
 
             2. yılın sonunda ise amortisman tutarı, fonun kalan kısmını aştığından, bunu 

aşan kısım 770- GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ (796 AMORTĐSMANLAR ve 

TÜKENME PAYLARI) hesabına devredilir. 

…………………………./……………………. 
549 ÖZEL FONLAR                                               125 
       549 01 Yenileme Fonu 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                      75 
(796 AMORTĐSMANLAR ve TÜKENME PAYLARI) 
        770 03 Tesis Makine ve Cihazlar 
                    Amortisman Gideri  
                  257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                              200  
                         257 03 Tesis Makine ve Cihazlar 
                                     Birikmiş Amortismanı  
 
 2.000 TL değerindeki makinenin % 10 amortisman kaydı 
…………………………./……………………. 
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2.3. SERMAYA PĐYASASI KANUNU’ NDA AMORT ĐSMAN 

Amortisman konusu SPK mevzuatında, Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliğ Seri: XI, No: 25 kapsamında ele alınmıştır. Tebliğ, 

amortismanları 7. kısımda, “Maddi Varlıklar” başlığı altında düzenlemiştir. Tebliğ, 7. 

kısmının 1. bölümünde kapsam ve tanımlara, 2. bölümde maddi varlıkların kayıt altına 

alınmasında uygulanacak esaslar, 3. bölümde ise, varlığın amortismana tabi değerinin 

tespiti açısından büyük önem taşıyan maliyet bedeli konuları ele alınmıştır. Ayrıca, 

amortisman konusu bu kısmın “Mali Tablolara Đlk Alınmadan Sonraki Dönemlerde 

Değerleme”  başlığıyla 6. bölümde düzenlenmiştir. 

 

2.3.1. Kapsam ve Tanımlar 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatında amortisman, Seri XI No: 1 

Tebliğin 38. Md. “Amortisman muhasebesinin konusu, duran varlıklarda, kullanımdan, 

belli bir sürenin geçmesinden ve teknolojik gelişmeler nedeniyle varlığın demode 

olmasından dolayı ortaya çıkabilecek eskime, yıpranma ve tükenme şeklindeki değer 

kayıplarını dikkate alarak, duran varlıkların faydalı ömürlerini tahmin etmek ve bu süre 

içerisinde söz konusu varlıkların elde etme maliyetlerini gider olarak 

muhasebeleştirmektir. Đşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve sınırlı bir ömre sahip 

olan duran varlıklar için amortisman ayrılması şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir.88 

 

SPK’ da yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir;89 

• Maddi Varlıklar: Mal ve hizmet üretimi, kiraya verme ve idari amaçlar 

çerçevesinde kullanım için elde bulundurulan ve işletmede bir dönemden daha fazla 

kullanımı öngörülen somut varlıkları, 

 

                                                 
88 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
89 SPK Tebliği Seri: XI No:25  
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• Amortisman: Bir varlığın amorti edilebilir kısmının, faydalı ömür 

süresine sistematik olarak dağıtılmasını, 

• Amorti Edilebilir Tutar:  Bir varlığın maliyeti veya mali tablolarda 

maliyetinin yerine geçen başka bir tutardan hurda değerin indirilmesi suretiyle elde 

edilen tutarı, 

• Faydalı Ömür: Amortismana tabi bir varlığın işletmece kullanılması 

beklenen süre ya da işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklene n üretim 

miktarını, 

• Maliyet: Bir varlığın edinimi veya inşası için işletmenin ödediği nakit ve 

nakit benzerlerinin tutarı veya bunların dışındaki ödemelerde verilen bedelin makul 

değerini, 

• Hurda Değer: Đlgili varlığın tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki 

durum ve yaşına ulaştığı dikkate alınarak, şu anda elden çıkarılması sonucunda elde 

edilmesi beklenen tutardan, beklenen elden çıkarma maliyetleri düşüldükten sonra kalan 

tutarı, 

• Makul Değer: Bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ili şkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyatı veya 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağı, 

• Değer Düşüklüğü: Bir varlığın kayıtlı değerinin geri kazanılabilir 

tutarını aşan kısmını, 

• Geri Kazanılabilir Tutar: Bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım 

değerinden yüksek olanı, 

• Kayıtlı Değer: Bir varlığın, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü 

kayıplarının düşülmesinden sonra bilançoda gösterilen tutarını ifade eder. 
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2.3.2. Duran Varlık Tanımı 

Bir varlığın maddi varlık olarak tanımlanabilmesi için, belirli koşullara ve 

işletme tiplerine göre değerlendirme yapmak şarttır. Buna göre;90 

• Maddi varlık tanımında geçen kriterlerin, kalıplar, bloklar, alet- edevat 

gibi önemsiz kalemlerin bir araya getirilmesiyle oluşan toplam değere 

uygulanmasında fayda vardır. Pek çok yedek parça veya hizmet 

techizatı stok olarak taşınır veya tüketildikçe gider olarak kaydedilir. 

• Ancak, büyük yedek parçalar veya yardımcı malzeme, eğer işletme 

tarafından bir yıldan fazla kullanılacaksa, varlık olarak kabul edilir. 

Buna benzer olarak, eğer yedek parçaların ve hizmet techizatının 

yalnızca maddi varlığa bağlı olarak kullanılması gerekiyorsa ve düzenli 

olarak kullanılacağı öngörülmüyorsa, bunlar maddi varlık gibi dikkate 

alınır ve ilgili olduğu varlığın faydalı ömrünü geçmemek üzere belli bir 

sürede amorti edilir. 

 

2.3.2.1. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

Kapsam olarak, bu Tebliğin diğer kısımlarında farklı bir yöntemin uygulanması 

öngörülmediği sürece, maddi varlıklar 7. Kısım uyarınca muhasebeleştirilir. Maddi 

varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin başlıca hususlar, varlıkların mali tablolara 

alınmasına ilişkin zamanlama, bunların kayıtlı değerlerinin ve ilgili amortismanların 

belirlenmesidir.91 

Bahsi geçen 7. kısım ise şöyledir; 

• Gelecekte yatırım amaçlı kullanılmak üzere inşa edilen veya geliştirilen 

ve bu nedenle “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” başlıklı kısmında düzenlenen 

gayrimenkul tanımını karşılamayan gayrimenkullere uygulanır. 

                                                 
90 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. 109  
91 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
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• Đnşaat veya geliştirme işlemi bittiğinde gayrimenkul bu özelliği kazanır 

ve işletme söz konusu kısmında yer alan hükümleri uygular. Anılan kısım, yeniden 

geliştirilerek gelecekte yatırım amaçlı kullanılmaya devam edecek gayrimenkullere de 

uygulanır. söz konusu kısımda, düzenlenen maliyet modelinin uygulanabilmesi için, bu 

kısımda düzenlenen temel yöntemin uygulanması şarttır. 

 

2.3.2.2. Duran Varlıkların Mali Tablolara Alınması 

7. kısım “Mali Tablolara Đlişkin Genel Đlkeler” başlıklı kısmında yer verilen 

tanımlara ve mali tablolara alma kriterlerine uygun olan varlıkların maddi varlık olarak 

mali tablolara alınmasını düzenlemektedir. Buna göre tebliğin;92 

• “Tarımsal Faaliyetler” başlıklı kısmında düzenlenen canlı varlıklar ile, 

• Maden hakları ve maden, petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yeniden 

yaratılabilir olmayan doğal kaynaklar için uygulanmaz. Ancak, 7. kısım, yukarıda 

belirtilen varlıkların geliştirilmesi ya da korunmasında kullanılan maddi varlıklar için 

uygulanır. 

Maddi varlıkların bileşenlerinin farklı faydalı ömürlere sahip olması veya 

işletmeye farklı şekillerde fayda sağlaması halinde, maddi varlığın mali tablolara ilk 

alındığı tutar bileşenlere tahsis edilir ve her bir bileşen ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Bu 

durumda, farklı amortisman yöntemleri ve oranlarının uygulanması şarttır. Maddi 

varlıklar güvenliğin sağlanması veya çevrenin korunması amacıyla iktisap edilebilir. 

Bunların iktisabı, mevcut maddi varlıklardan elde edilecek ekonomik faydayı doğrudan 

arttırmamasına rağmen, işletmenin diğer varlıklarından gelecekte ekonomik fayda temin 

etmesi açısından gerekli olabilir. Böyle bir durumda, bu gibi varlıklar maddi varlık 

olarak mali tablolara alınır, bunların elde edilmesi, işletmenin diğer ilgili varlıklarından 

türeteceği ekonomik faydaların, bunların elde edilmemiş olmaları halinde türetmiş 

olacağı faydaları aşmasını mümkün kılar. Maddi varlık olarak mali tablolara alınan 

varlıklar, ilk olarak maliyetleri ile kaydedilirler.                 

                                                 
92 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
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Elde etme maliyetinin unsurları aşağıdaki gibidir;93 

• Maddi varlıkları elde etme maliyeti; 

- Satış iskontoları ve indirimler düşüldükten sonraki, ithalat vergileri ile 

iade alınamayacak satın alma vergilerini de içeren iktisap fiyatını, 

- Varlığı, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi 

amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için katlanılan, o pozisyona ve 

duruma getirirken üretilen varlıkların satışından elde edilen net hasılatlar düşüldükten 

sonra kalan, varlığın düzgün çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri de dahil, 

kendisiyle doğrudan ilişkilendirilebilen her türlü maliyeti, kapsar. 

 

• Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler; 

- Doğrudan maddi varlığın inşasından veya devralınmasından kaynaklanan 

ve bu Tebliğin “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” başlıklı kısmında tanımlanan 

çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin maliyetler, 

- Varlığın yerleştirileceği yerin ve arsanın hazırlanmasına ilişkin 

maliyetler, 

- Đlk teslimat ve ilgili maliyetler, 

- Kurulum ve montaj maliyeti, 

- Mesleki ücretler. 

Maliyetlerin aktifleştirilmesi, varlığın, yönetimin amaçları doğrultusunda 

faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirilmesiyle sona 

erdiğinden, bu varlıkların kullanımına veya yeniden düzenlenmesinde katlanılan ve 

                                                 
93 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
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varlığın performans standardını arttırmayan maliyetler bunların maliyetlerine dahil 

edilmez. Buna göre;94 

• Yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilir durumda olup, 

henüz kullanıma sokulmamış veya tam kapasitenin altında çalışan 

varlıklar için katlanılan maliyetler, 

• Varlığın üreteceği mal veya hizmete talep oluşurken katlanılan 

maliyetler gibi başlangıç faaliyet zararları, 

• Đşletmenin kısmen veya tamamen yeniden organizasyonu veya yeniden 

yerleşimine ilişkin harcamalar, maddi varlığın maliyetine dahil edilmez. 

 

2.3.2.3. Duran Varlıkların Değerlemesi 

SPK, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu 

muhasebe standartlarını hazırlamış ve “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları 

Hakkında Tebliği” yayınlamıştır. Tebliğ, 01.01.2005 tarihinden sonraki ilk ara mali 

tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Hisse senetleri borsada işlem gören 

şirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklığı ve iştiraki 

konumunda olan şirketler tebliğ kapsamına alınarak, söz konusu tebliğ hükümlerine 

göre raporlama yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, bankalar ve sigorta şirketleri 

Sermaye Piyasası Kanununun 50/a maddesi kapsamında muhasebe, mali tablo ve rapor 

standartları konularında kendi özel mevzuatlarındaki hükümlere tabi bırakılmıştır.95   

Değerleme, mali tablo kalemlerinin, belirli değerleme esaslarının seçilerek mali 

tablolarda izlenecek parasal tutarlarının belirlenmesi süreci olarak tanımlanmıştır. Bu 

süreçte, kullanılacak değerleme esasları da; Tarihi Maliyet, Cari Maliyet, 

                                                 
94 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
95 Cemal ĐBĐŞ ve Serdar ÖZKAN, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış”, Mali 
Çözüm, Sayı:74, 2006, s. 25  
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Gerçekleşebilir Değer (Đtfa Değeri), Bugünkü Değer olarak belirlenmiştir. Bu esaslar 

tebliğde aşağıdaki gibi açıklanmıştır:96 

• Tarihi Maliyet; varlıklar ödenen nakit ve nakit benzeri tutarlarıyla veya 

elde etme tarihi itibarıyla, onları elde etmek için verilen diğer varlıkların makul değeri 

ile kaydedilir. Yükümlülükler, bu yükümlülüğün doğması karşılığında elde edilen 

tutarla, vergi gibi bazı durumlarda ise bu yükümlülüğün ifası için iş hayatının normal 

akışı içerisinde ödenmesi gerekli nakit ve nakit benzeri tutarıyla kaydedilir. 

• Cari Maliyet; varlıklar, cari durum itibarıyla, aynı veya benzeri bir 

varlığın elde edilmesi durumunda ödenmesi gereken nakit ve nakit benzerleri tutarı 

üzerinden izlenir. Yükümlülükler, ifa edilmesi için cari durumda gerekli olan nakit ve 

nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarı üzerinden izlenir. 

• Gerçekleşebilir Değer (Đtfa Değeri); varlıklar, varlığın normal şartlarda 

satışı halinde elde edilebilecek nakit ve nakit benzerleri tutarı üzerinden izlenir. 

Yükümlülükler, ifa değeri üzerinden, diğer bir deyişle, iş hayatının normal akışı içinde 

söz konusu yükümlülüğü ifa etmek için ödenmesi beklenen nakit ve nakit benzerlerinin 

iskonto edilmemiş tutarıyla mali tablolarda izlenir. 

• Bugünkü Değer; varlıklar, iş hayatının normal akışı içerisinde gelecekte 

üretmesi beklenen net nakit akımlarının iskonto edilerek cari değere getirilmiş değeri 

üzerinden izlenir. Yükümlülükler, iş hayatının normal akışı içerisinde, bunların ifası için 

ödenmesi beklenen nakdi tutarın iskonto edilmiş cari değeri üzerinden izlenir.  

 

Tebliğde bu esaslar sayılmakla beraber işletmelerin, aksi belirtilmedikçe, mali 

tablolarını hazırlarken değerleme esası olarak tarihi maliyet esasını kullanmak zorunda 

oldukları belirtilmiştir.  

 

 
                                                 
96 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
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2.3.2.4. Duran Varlıkların Elden Çıkarılması 

Bir maddi varlık elden çıkarıldığı veya kullanımından ya da elden 

çıkarılmasından ekonomik fayda elde dilmesinin beklenmediği durumlarda mali 

tablolardan çıkarılır. Elden çıkarma neticesinde elde edilen net tutar ile kayıtlı değeri 

arasındaki fark, kar veya zarar olarak ortaya çıkar. Bu tutarlar, elden çıkarılmanın 

meydana geldiği dönemin gelir tablosuna alınır. Bir maddi varlık satışla ya da finansal 

kiralama yoluyla elden çıkarılabilir.  

Elden çıkarma tarihi belirlenirken, “hasılat” başlıklı kısmında varlıkların 

satışından elde dilen hasılatın mali tablolara alınmasına ilişkin hükümlere uyulur. Sat ve 

geri kirala yoluyla elden çıkarma için ise bu Tebliğin “Kiralama Đşlemleri” başlıklı 

kısmı uygulanır. Bir maddi varlığın elden çıkarılmasında ele geçen kıymetler mali 

tablolara ilk olarak makul değeri üzerinden alınır. Ödeme işlemi ertelenirse, ele geçen 

kıymet peşin fiyatı üzerinden mali tablolara yansıtılır. Kıymetin nominal değeri ile 

peşin fiyatı arasındaki fark bu Tebliğin “hasılat” başlıklı kısmında yer alan hükümler 

çerçevesinde efektif getiri dikkate alınarak faiz geliri olarak mali tablolara yansıtılır.97 

Bir maddi varlığın amortismanı, varlığın amorti edilebilir tutarı tamamen tahsis 

edilmemişse, geçici olarak atıl hale gelmesi durumunda veya aktif kullanımdan 

çekildiğinde ve elden çıkarma amacıyla elde tutulduğunda sona ermez. Her yıl sonunda 

işletme, varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını bu Tebliğin “Varlıklarda 

Değer Düşüklüğü” kısmı incelemek ve değer düşüklüğü oluşması halinde bunu mali 

tablolara almak zorundadır.98 

 

2.3.3. Amortisman ve Đtfa Kavramları 

Amortisma, SPK’ nda bir varlığın amorti edilebilir kısmının, faydalı ömrü 

süresince sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder.  Maddi olmayan bir varlığın itfa 

edilebilir tutarı, söz konusu varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik olarak itfa edilir.  

                                                 
97 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
98 SPK Tebliği Seri: XI No:25 
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2.3.3.1. Faydalı Ömür 

Amortismana tabi bir varlığın işletme tarafından kullanılması beklenen süreyi 

ifade etmektedir. Bu sürenin tespitinde şunlar dikkate alınır;99 

• Varlığın işletme tarafından beklenen kullanımı ve varlığın başka bir 

yönetim ekibi tarafından etkili bir şekilde yönetilip yönetilemeyeceği, 

• Varlığın bilinen ömrü ve benzer şekilde kullanıma sahip varlıkların 

faydalı ömürlerinin tahminine ilişkin bilgiler, 

• Teknik teknolojik, ticari veya diğer sebeplerden kaynaklanan eskime, 

• Varlığın faaliyet gösterdiği endüstrinin istikrarı ve o varlığın kullanımı 

yoluyla elde edilen ürün ve hizmetlere olan talep değişiklikleri, 

• Rakiplerden veya potansiyel rakiplerden beklenen hareketler, 

• Maddi olmayan bir varlığın makul değeri başlangıçta belirlenen vade 

tarihine yaklaşıldığında azalmadıysa veya makul değer ilgili hakkın 

yenilenme maliyetinden daha fazla azalmadıysa, 

• Yasal hakların yenileneceğine ilişkin kanıtın varlığı, 

• Yasal hakların yenilenmesini sağlamak için gereken gösteren kanıtın 

varlığı. 

 

Maddi olmayan bir varlığın faydalı ömrünün, aksi kanıtlanmadıkça, söz konusu 

varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren yirmi yılı geçmeyeceği kabul 

edilir.    

 

 
                                                 
99 SPK Tebliği Seri: XI No:25  
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2.3.3.2. Hurda Değer 

Maddi olmayan bir varlığın hurda değerinin, aşağıdaki durumlar dışında sıfır 

olacağı varsayılır;100 

• Varlığın faydalı ömrü sonunda üçüncü bir tarafça alınacağına ilişkin 

taahhüt varsa, 

• Varlığın aktif bir piyasası varsa bu piyasanın varlığın ekonomik ömrü 

sonunda mevcut olması muhtemelse ve hurda değer bu piyasa esas 

alınarak belirlenebiliyorsa. 

 

Bir varlığın itfa edilebilir tutarı hurda değeri düşüldükten sonra belirlenir. 

Hurda değerinin sıfırdan farklı olması işletmenin söz konusu maddi olmayan varlığı 

onun ekonomik ömrünü tamamlamadan önce elden çıkarmayı beklediğini gösterir. 

Hurda değer,  faydalı ömrünü tamamlamış ve hurda değeri tahmin edilecek 

varlıklarda benzer koşullarda kullanılmış benzer varlıkların tahmin tarihi itibarıyla 

geçerli olan satış fiyatları esas alınarak belirlenir. Hurda değer her mali tablo hazırlanma 

döneminde gözden geçirilir. Tebliğin “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” kısmı uyarınca 

değer düşüklüğü olarak hesaplara yansıtılan değişikliklerden ayrı olarak hurda 

değerdeki değişiklikler gelecek itfa tutarlarında düzeltme yapılmak suretiyle 

muhasebeleştirilir.    

 

 

Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi varlıkların 

üçüncü taraflarca tazmini, elde edildiği dönemin kar/zararına yansıtılır ve gelir tablosu 

dipnotlarında açıklanır. Maddi varlıkların değer düşüklüğüne uğraması ya da 

kaybolması, bunlarla ilgili üçüncü taraflardan talep edilen ya da bu taraflarca ödenen 

                                                 
100 SPK Tebliğ Seri: XI  No:25 Md. 200 
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tazminatlar ve yenilenen varlıklar için sonradan yapılan tüm alımlar veya inşaatlar 

birbirlerinden yarı ekonomik olaylardır ve aşağıdaki şekilde farklı muhasebeleştirilir: 101 

• Maddi varlıkların değer düşüklüğüne uğraması “Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü” başlıklı Kısmı uyarınca mali tablolara alınır; maddi 

varlıkların elden çıkarılması ya da kullanımdan çekilmesi bu kısmın 

“Maddi Varlıkların Çıkarılması” başlıklı Maddesinde belirtildiği 

şekilde mali tablolara yansıtılır. 

• Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi 

varlıkların üçüncü taraflarca tazmini, ele geçtiği dönemin karının veya 

zararının tespitinde kullanılır. 

• Yenileme amacıyla restore edilen, satın alınan veya inşa edilen 

varlıkların maliyeti bu kısmın “Maddi varlıkların ilk değerleme işlemi” 

ve “Bir parçanın yenilenmesi ya da ikamesi” başlıklı Maddeleri 

uyarınca belirlenir.  

 

2.3.3.3. Amortisman Yöntemleri 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda, işletmeler normal amortisman yöntemi, 

hızlandırılmış amortisman yöntemi ve diğer amortisman yöntemlerinden herhangi birini 

istedikleri gibi seçebilirler. Ancak, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin, araştırma ve 

geliştirme giderlerinin, yararlanma süreleri belli olmayan hakların ve şerefiyelerin 5 

yılda eşit taksitlerle itfa edileceği belirtilmektedir. Buradan bu itfa paylarının 

hesaplanmasında normal amortisman yönteminin kullanılacağı anlaşılmaktadır. SPK’ da 

seçilen amortisman yönteminin sürekliliği genel olarak kabul edilmekle birlikte makul 

gerekçelerle amortisman yönteminin değiştirilebileceği de hüküm altına alınmıştır.102 

 

                                                 
101 DOKUR ve KAYGUSUZ, a. g. e. , s. ? 
102 Erkan KARAARSLAN, “Türkiye’ de Amortisman Muhasebesi 
Uygulamaları,” http://www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/16.pdf, (3 Mayıs 2009) 
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Kullanılacak yöntemin güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumlarda, azalan 

bakiyeler veya toplam çıktıyı esas alan yöntemler yerine normal amortisman yöntemi 

kullanılmalıdır. Her dönemin itfa tutarı, diğer kısımlarda bu tutarın başka bir varlığın 

kayıtlı değerine dahil edilmesine izin vermemiş veya zorunlu tutulmamışsa gider olarak 

mali tablolara alınmalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK ĐYE MUHASEBE STANDARTLARI’ NDA AMORT ĐSMAN 

Amortisman kavramı Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS), “16- Maddi 

Duran Varlıklar” ve “38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümleri dikkate alınarak 

açıklanacaktır. 

 

3.1. TMS- 16 MADDĐ DURAN VARLIKLAR 

3.1.1. Genel Bilgiler 

Bu standart, 1 Temmuz 1999 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan dönemler 

için hazırlanan mali tablolar için geçerlidir. Standardın amacı, maddi duran varlıklar ile 

ilgili muhasebe uygulamalarının belirlenmesi ve maddi duran varlıkların kayda alınma 

zamanlarını ve müteakip muhasebe kayıtları ile ilgili ilkeleri belirler ve yol gösterir.103 

Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir;104 

• Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer 

düşüklüğü zararları indirildikten sonra  finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

• Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit 

veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli 

durumlarda, ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.  

• Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın  maliyetinden veya maliyet 

yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder.  

• Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür 

süresince sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

                                                 
103 Ümit GÖKDENĐZ, Muhasebe Uygulamalarındaki Uluslar arası Farklılıklar ve Çözüm Önerisi, 
Đstanbul: Avcıol Basım Yayın 2006, s. 47 
104Gürbüz GÖKÇEN, Başak ATAMAN AKGÜL ve Cemal ÇAKICI, Türkiye Muhasebe Standartları 
Uygulamaları, 1. Baskı, Đstanbul: Beta Basım Yayın, 2006, s. 145 
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• Đşletmeye Özgü Değer : Bir işletmenin  bir varlığın devamlı 

kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenen 

veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü 

değerini ifade eder 

• Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.  

• Değer Düşüklüğü Zararı: Bir varlığın defter değerinin geri 

kazanabilir tutarını aşan kısmını ifade eder.  

• Maddi Duran Varlıklar: Mal veya hizmet üretimi veya arzında 

kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak 

üzere elde tutulan, bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir. 

• Geri Kazanılabilir Tutar: Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım 

değerinden büyük olanıdır. 

• Bir Varlığın Kalıntı Değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün 

sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen 

tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. 

• Yararlı Ömür: Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi  

beklenen süreyi veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim 

sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder.  

 

3.1.2.  Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, sadece şu koşulların oluşması 

durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır; 
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• Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye 

aktarılmasının muhtemel olması ve 

• Đlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.105 

 

Bu Standart muhasebeleştirmede nelerin maddi duran varlık kalemini 

oluşturduğu gibi, bir ölçü birimi öngörmemiştir. Muhasebeleştirme ilkelerinin bir 

işletmeye özgü koşullara uygulanmasında muhakeme yapılması gerekir. Kalıplar, araç 

ve gereçler gibi tek başına önemsiz kalemlerin toplanarak, muhasebeleştirilme 

ilkelerinin toplam değere uygulanması uygun olabilir. Bir işletme bu ilke çerçevesinde, 

maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluştuğu tarihteki değerleriyle 

muhasebeleştirir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya 

inşa edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için 

katlanılan maliyetleri içerir. 106 

 

3.1.3. Maddi Duran Varlıkların Maliyeti 

 Maddi duran varlıkların maliyeti iki ayrı kalemde incelenir. Bunlardan ilki 

başlangıç maliyeti diğeri ise sonraki maliyetlerdir. 

Bazı maddi duran varlıkların iktisabı, var olan herhangi bir maddi duran varlık 

kaleminden elde edilmesi beklenen gelecekteki ekonomik yararları doğrudan arttırmasa 

da, bir işletmenin diğer varlıklarından gelecekte ekonomik yarar elde etmesi için gerekli 

olabilir. Bu maddi duran varlık kalemlerinin elde edilmeleri sonucu, ilişkili varlıkların 

işletmeye gelecekte sağlayacakları ekonomik yararın, bu kalemlerin elde edilmemiş 

olması durumunda ilişkili varlıkların işletmeye gelecekte sağlayacakları ekonomik 

                                                 
105 Ercan BAYAZITLI, Orhan ÇELĐK ve Saim ÜSTÜNDAĞ, Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel 
Bakış, Ankara: TESMER, 2006, s.154 
106 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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yarardan fazla olması nedeniyle, bu kalemler maddi duran varlık olarak 

muhasebeleştirilir. 107 

Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri oluştukları tarihte 

gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının 

düzenli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir. Bu durumda yenileme kapsamındaki bir 

parçanın maliyeti oluştuğu zaman ilgili maddi duran varlık kaleminin defter değerine 

dahil edilerek muhasebeleştirilir. Bir maddi duran varlık kaleminin kullanımının devamı 

için (örnek olarak bir uçak), parçaların yenilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, 

düzenli arıza kontrolleri yapılması gerekebilir. Yapılan her büyük çaplı kontrolün 

maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık kalemlerinin defter değerine dahil edilerek 

muhasebeleştirilir. 108 

 
3.1.4. Ölçümleme 

3.1.4.1. Muhasebeleştirmede Ölçüm 

Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık 

kalemi, maliyet bedeli ile ölçülür.  

            Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir:109 

• Đndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve 

iade edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma fiyatı, 

• Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan 

koşullarda çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her 

türlü maliyet, 

• Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildi ği alanın 

restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde 

                                                 
107 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 147 
108 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 147 
109 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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edilmesi ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı 

sonucunda katlandığı yükümlülük.  

 

      Maddi duran varlığa doğrudan atfedilebilir maliyetler aşağıda belirtilmiştir: 110 

• Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya 

inşaatıyla  ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan 

maliyetler, 

• Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler, 

• Đlk teslimata ilişkin maliyetler, 

• Kurulum ve montaj maliyetleri, 

• Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test 

maliyetlerinden, varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen 

kalemlerin satışından elde edilen net hasılat düşüldükten sonra kalan 

tutar (teçhizatın denenmesi sırasında üretilen örnekler gibi)  ve 

• Mesleki ücretler.  

 

      Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine girmeyen maliyet unsuru örneklerine    

aşağıda yer verilmiştir;111 

• Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri, 

• Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve 

tanıtım harcamaları dahil), 

• Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla 

                                                 
110 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
111 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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katlanılan maliyetler (personel eğitim masrafları dahil) ve 

• Yönetim giderleri ve diğer genel giderler.  

 

Bir maddi duran varlık kalemi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet 

gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirildiği andan itibaren maliyetlerinin 

defter değerinde muhasebeleştirilmesine son verilir. Bu sebeple, bir kalemin kullanımı 

veya daha verimli şekilde düzenlenmesi kapsamında katlanılan maliyetler defter 

değerine dahil edilmez. Örneğin aşağıda belirtilen maliyetler bir maddi duran varlık 

kaleminin defter değerine dahil edilmez;112 

• Yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilir durumda olup, 

henüz kullanıma sokulmamış veya tam kapasitenin altında çalışan 

kalemler için katlanılan maliyetler, 

• Bir kalemin üreteceği mal veya hizmete henüz talebin oluşması 

aşamasında katlanılan maliyetler gibi başlangıç zararları ve  

• Đşletme faaliyetlerinin kısmen veya tamamen yeniden organizasyonu 

veya yeniden yerleşimine ilişkin harcamalar.  

 

3.1.4.2. Maliyetin Ölçümü 

Satın alınan maddi duran varlıkların aktifte hangi değerle yer alacağına ilişkin 

düzenleme bu başlık altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre genel yaklaşım, alım 

tarihindeki peşin bedelin esas alınmasıdır. Bunun dışındaki yapay maliyet artırıcı (vade 

farkı, kredi faiz v.b.) kalemlerin maddi duran varğın bedeline eklenmesi sorunudur. 

Standart da konuya ilişkin şu açıklmalara yer verilmiştir. Bir maddi duran varlık 

kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. Eğer 

ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peşin fiyat eşdeğeri ile toplam 

                                                 
112 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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ödeme arasındaki fark, TMS 23 (Borçlanma Maliyetleri)’de izin verilen alternatif 

yöntem çerçevesinde defter değerinde taşınmadığı sürece, kredi dönemi boyunca faiz 

olarak finansal tablolara yansıtılır. Örneğin, Pres makinesinin peşin değeri 10.000 

TL’dir. Üç yıl vadeli olarak alınan makine için 13.000 TL ödenecektir. Bu örnekte 

10.000 TL makine maliyeti, 3.000 TL ise finansman gideri oarak dikkate alınmalıdır.113 

 
 

Bu kapsamdaki bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki 

durumlardan bir veya daha fazlası söz konusu olmadığı sürece gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülür:114 

• Takas işleminin ticari içerikten yoksun olması, 

• Elde edilen varlığın veya elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun 

değerinin güvenilebilir bir şekilde ölçülememesi, 

• Elde edilen kalemin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmemesi durumunda, 

elde edilenn kalemin maliyeti elden çıkarılan varlığın defter değeri ile ölçülür.  

Bir takas işleminin ticari içeriğe sahip olup olmadığının belirlenmesinde, 

işletmenin işlemden etkilenen faaliyetlerinin işletmeye özgü değerine ilişkin olarak 

vergi sonrası nakit akışları dikkate alınır. Bu analizlerin sonuçları, işletmenin ayrıntılı 

hesaplamalar yapmasını gerektirmeyecek ölçüde açık olabilir.  

 

3.1.4.3. Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinden sonra bilançoda izlerken iki 

politikaya göre muhasebeleştirme işlemini sürdürebilir. Ancak seçilen model sadece bir 

maddi duran varlık kalemine değil, o sınıfın tamamına uygulanmalıdır. Örneğin, satın 

alınan bir kamyon için yeniden değerleme yapılması düşünülürse, sadece o kamyon 

                                                 
113 Süleyman YÜKÇÜ ve Yılmaz ĐÇERLĐ, “TMS- 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına Đlişkin 
Uygulama Önerileri” , http://www.tmsk.org.tr, (27 Mayıs 2009) 
114 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 149 
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değil tüm taşıt araçları grubu yeniden değerlemeye tabi tutulmalıdır.  

Modeller aşağıdaki gibi incelenebilir;115 

 

a) Maliyet Modeli; Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak 

muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş 

amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki 

değeri ile gösterilir. 

 

Birikmiş değer düşüklüğü zararı ise maddi duran varlığın zaman içerisindeki 

maliyet bedeline göre ortaya çıkan değer azalmasını ifade etmektedir. 

b) Yeniden Değerleme Modeli; Bu modelle ilgili olarak en önemli kavram 

yeniden değerlenmiş tutar kavramıdır. Bu kavram standartta aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır; 

 

Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık 

kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden 

gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun 

değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü 

zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. 

Yeniden değerleme modelinde üstesinden gelinmesi gereken sorun maddi 

duran varlığın gerçeğe uygun değerinin, defter değerinden farklı olmasında yatmaktadır. 

Bu sorunun üstesinden gelmek için, yeniden değerlenen varlığın gerçeğe uygun 

değerinin defter değerinden önemli ölçüde farklılaşması durumunda, varlığın tekrar 

yeniden değerlenmesi gerekir. Bazı maddi duran varlık kalemlerinin gerçeğe uygun 

değerleri önemli değişiklikler göstermesi nedeni ile yıllık olarak yeniden değerlenmeyi 

gerektirir. Gerçeğe uygun değerlerinde önemli değişiklikler olmayan maddi duran varlık 

                                                 
115 Ümit GÜCENME ve Aylin POROY AKSOY, “Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran 
Varlıklarda Değer Artı ş ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı” , www.tmsk.org.tr, (20 Haziran 2009) 
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kalemleri için bu sıklıkta yeniden değerleme yapılmasına gerek yoktur. Bu kalemler için 

sadece üç veya beş yılda bir yeniden değerleme yapılması gerekli olabilir.116 

  

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme 

tarihindeki birikmiş amortisman aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi 

tutulur:117 

•  Varlığın brüt defter değerindeki değişiklikle orantılı olarak düzeltilir ve 

böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden 

değerlenmiş tutarına eşit olur. Bu yöntem genellikle bir varlığın, itfa 

edilen yenileme maliyetinin bir endeks uygulanarak yeniden 

değerlendiği durumlarda kullanılır. 

• Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net tutar yeniden 

değerleme sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar 

için kullanılır. 

Birikmiş amortismanın düzeltilmesi veya elimine edilmesinden kaynaklanan 

düzeltmeler, varlıkların muhasebeleştiriliren defter değerlerinde meydana gelen artış 

veya azalışların bir parçasını oluşturur. Bir maddi duran varlık kalemi yeniden 

değerlendiğinde, o varlığın ait olduğu tüm maddi duran varlık sınıfı da yeniden 

değerlenir.Bir işletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanıma sahip varlıkların 

gruplandırılması bir maddi duran varlık sınıfını oluşturur.  

        

      3.1.5. Amortisman  Kavramı 

       Bir maddi duran varlık kaleminin, toplam maliyetine göre önemli bir 

maliyeti olan herbir parçası ayrı ayrı amortismana tabi tutulur. Bir maddi duran varlık 

kaleminin önemli bir parçasının sahip olduğu yararlı ömür ve amortisman yöntemi ile 

                                                 
116 YÜKÇÜ ve ĐÇERLĐ, a. g. m. 
117 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ve ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s.155 
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aynı kalemin bir başka önemli parçasının sahip olduğu yararlı ömür ve amortisman 

yöntemi aynı olabilir. Böyle parçalar amortisman giderinin belirlenmesinde 

gruplandırılabilir. 118 

Đşletme maddi duran varlık kaleminin bazı parçalarını ayrı olarak amortismana 

tabi tuttuğu kapsamda, kalemin kalan kısmını da amortismana tabi tutar. Kalan kısım, 

kalemin tek başına önemli olmayan parçalarından oluşur. Đşletmenin bu parçalar için 

değişen beklentileri olması durumunda, kalan kısma ilişkin  amortismanın ilgili tüketim 

alışkanlıkları ve/veya yararlı ömrü doğru olarak yansıtacak şekilde  gerçekleştirilmesi 

için tahmin teknikleri kullanılabilir. Bir Đşletme, bir kalemin, maliyeti ilgili kalemin 

toplam maliyetine göre önemli olmayan parçalarını ayrı olarak amortismana tabi 

tutabilir. Her bir döneme ilişkin amortisman gideri, başka bir varlığın defter değerine 

dahil edilmediği sürece, gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 119 

Amacı maddi olan demirbaşların varlıktan alınan faydalara göre periyodlar 

halinde masraflarına bölünmesidir. Kısaca amortismanın temel amacı, verilen 

hizmetlerle ve ürünlerin değerleriyle amortisman sürecindeki gelir- gideri 

dengelemektir. Yani bir demirbaşın amortisman yapılan dönemdeki kaybı ile firmaya 

kazandırdığı geliri dengelemektir. 120 

 

3.1.6. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  

Bir varlıktan yalnızca tek bir muhasebe döneminde yararlanılırsa o maliyet, o 

dönemin gideri olarak tanınır. Birden fazla dönemi yararlandıran bir duran varlığın 

maliyeti ise, varlığın dönemleri yararlandırırken uğrayacağı tükenmelerin dağıtımıyla 

orantılı olarak o dönemlere dağıtılır. Maliyetlerin muhasebe dönemlerine dağıtılması 

bazı varsayımlara dayandırıldığından, bir varlığın maliyetinin belli bir kısmı her 

muhasebe döneminde amortisman gideri adı altında giderleştirilir. Amortismanlar, 

gerçekte sabit varlıkların gelecekte gelir yaratma veya gelir yaratılmasında yararlı olma 

                                                 
118 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
119 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
120 MEIGS ve Diğerleri, a. g. e. , s. 341 
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yolunda uğrayacağı tükenmelerin dönemler arasındaki dağılımı konusunda yapılmış bazı 

varsayımlardır.121 

Amortismana tabi tutar, bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen 

diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. Bir varlığın 

kalıntı değeri ise, bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına 

ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın 

tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır.122 

TMS- 16’ ya göre “yararlı ömür”, bir varlığın işletme tarafından 

kullanılabilmesi için beklenen süreyi veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde 

edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder.  

  

Bir varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik yararlar, işletme tarafından esas olarak 

kullanım süresince tüketilir. Ancak, teknik ya da ticari değer yitirme ve bir varlığın boş 

kaldığı durumlardaki aşınma ve yıpranma çoğunlukla varlıktan elde edilecek ekonomik 

yararların düşmesine yol açar. Sonuç olarak, bir varlığın yararlı ömrünün 

belirlenmesinde aşağıdaki tüm faktörler dikkate alınır:  

• Varlığın beklenen kullanımı. Kullanım varlığın beklenen kapasitesine 

ya da  fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir.  

• Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma. Beklenen fiziksel aşınma ve 

yıpranma, varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı 

ve varlığın atıl kaldığı zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel 

faktörlere bağlıdır.  

• Üretimdeki değişiklikler veya gelişmeler veya varlığın ürettiği ürün 

veya hizmetin pazar talebindeki değişiklikler nedeniyle teknik ya da 

ticari değer yitirme.  

                                                 
121 Remzi ÖRTEN ve Rıdvan BAYIRLI, “TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardına Göre 
Amortisman Ayırma ve Muhasebe Uygulamaları- I”, http://www.tmsk.org.tr, (27 Nisan 2009) 
122 ÖRTEN, a. g. m. , http://www.tmsk.org.tr 
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• Đlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın 

kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar. 

 

Arsa ve binalar birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir maddi duran varlıklardır 

ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Taş ocakları ve toprak doldurmak için kullanılan 

alanlar gibi bazı istisnalar hariç olmak üzere, arsaların sınırsız yararlı ömrü vardır ve bu 

nedenle amortismana tabi tutulmazlar. Binaların sınırlı yararlı ömrü vardır ve bu 

nedenle amortismana tabi varlıktırlar. Bir binanın üzerinde bulunduğu arsanın 

değerindeki artış binanın amortismana tabi tutarını etkilemez. Arsanın maliyetinin, 

alanın sökülme, kaldırma ve restorasyon maliyetini içermesi durumunda, arsanın 

sözkonusu maliyetlere ilişkin bölümü, bu maliyetlere katlanılmasından elde edilen 

faydalardan yararlanma süresi boyunca amortismana tabi tutulur. Bazı durumlarda,  

arsanın kendisinin kısıtlı bir yararlı ömrü olabilir, bu durumda, arsanın kullanımından 

sağlanacak faydaları yansıtacak şekilde amortisman ayrılır. 123 

 

3.1.7. Amortisman Yöntemi  

Firma tarafından kullanılan varlığın ekonomik faydası kullanılan amortisman 

metodu tarafından uyumlu olarak yansıtılmalıdır. Her finansal yılın sonunda 

amortisman periyotları ve izlenen metot gözden geçirilmelidir. Eğer varlığın beklenen 

kullanım süresi önceki tahminlere göre farklılık gösteriyorsa amortisman periyodunun 

buna uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Eğer varlığın ekonomik faydasının 

beklenenden farklı olması durumunda amortisman metodunun mevcut örneğe göre 

değiştirilmesi gerekir. Bu değişiklikler “IAS- 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” standardına uygun olarak, o andaki ve 

gelecekteki amortisman periyotlarına göre düzeltilerek muhasebeleştirilmelidir.124 

 

                                                 
123 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI,  a. g. e. , s. 152 
124 International Accounting Standards, IASCF, London: 2002, s. 33 
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Bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtmak için çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler doğrusal 

amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı yöntemlerini içerir.  

Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, 

amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir. Azalan bakiyeler yönteminde, 

amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır. Üretim miktarı yönteminde beklenen 

kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. Đşletme, varlığın 

gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok yansıtan yöntemi 

seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir 

değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır. 125 

UMS’ da kıst amortisman yöntemi faydalı ömür ilkesi uyarınca 

uygulanmaktadır. UMS’ nın 16 Nl. bölümünde açıklanmasına rağmen, yıllık varlık 

edinimi  yada elden çıkarılması söz konusu ise dönemsellik ilkesi gereği, bütün yılın 

amortismanı eşit olarak paylaştırılır ve ilgili döneme isabet eden tutar giderleştirilir.  

Ancak, aynı cinsten bir varlık, sürekli alınıp satılıyorsa, aşağıdaki uygulamalardan biri 

tercih edilmelidir;126 

 
• Varlığın edinildiği yılın tamamı için amortisman ayrılır, elden çıkarıldığı 

yıl amortisman ayrılmaz 

• Varlığın edinildiği yılın yarısı için amortisman ayrılır, elden çıkarıldığı 

yılında yarısı için amortisman ayrılır. 

 
 

3.1.8. Değer Düşüklüğü  ve Bilanço Dışı Bırakma 

Bir maddi duran varlık kaleminde değer düşüklüğü olup olmadığının 

belirlenmesinde, “TMS- 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardı hükümleri 

uygulanır. Bu standart bir işletmenin varlığın defter değerinin nasıl gözden 

                                                 
125 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
126 Baryy J. EPSTEĐN ve Abbas Ali MĐRZA, Interpretation and Application: International 
Accounting Standardss, John Wiley&Sons, 2000, s. 295 
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geçirileceğini, bir varlığın geri kazanılabilir tutarının nasıl belirleneceğini, ve değer 

düşüklüğü zararının ne zaman muhasebeleştirileceği ya da iptal edileceğini belirler.  

Değer düşüklüğü olan, kayıp ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemleri 

için üçünçü kişilerden alınan tazminatlar, tazminat tahsil edilebilir olduğunda gelir 

tablosu ile ilişkilendirilir. Maddi duran varlık kalemlerinin değer düşüklüğü ya da 

kayıpları, ve bunlara ilişkin üçünçü kişilerden talep edilen veya tahsil edilen tazminatlar 

ve yenilenen varlıklar için sonradan yapılan satınalma veya inşa faaliyetleri farklı 

ekonomik olaylardır ve aşağıdaki şekilde farklı esaslarla muhasebeleştirilir; 127 

• Maddi duran varlık kalemlerinin değer düşüklüğü TMS 36’ya göre 

muhasebeleştirilir.  

• Kullanım dışı kalan ya da elden çıkarılan maddi duran varlık 

kalemlerinin bilanço dışı bırakılması bu Standart uyarınca  belirlenir.  

• Değer düşüklüğü olan, kayıp ya da vazgeçilen maddi duran varlık 

kalemi için üçüncü kişilerden alınan tazminatlar tahsil edilebilir 

olduğunda kâr veya zararın belirlenmesinde dikkate alınır. 

• Yenilenen, satın alınan ya da yenileme amacıyla inşa edilen maddi 

duran varlık kalemlerinin maliyeti bu Standarda göre belirlenir.  

 
 
 

Bir maddi duran varlık kaleminin defter değeri aşağıdaki durumlarda bilanço 

dışı bırakılır:;128 

• Elden çıkarıldığında, 

• Kullanımından ya da elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar 

beklenmediği durumlarda.  

                                                 
127 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. S, 153 
128 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ve ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s. 156 



 87 

Bir maddi duran varlık kaleminin bilanço dışı bırakılmasından doğan kazanç ya 

da kayıp; varsa varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın 

defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir.  

 

3.2.9. Açıklamalar  

Maddi duran varlıkları Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt altına 

alınmasında dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;129 

• Maddi duran varlıkların defter değeri önemlidir, peşin değer dikkate 

alınmalıdır. 

• Yeniden değerlemede değer artışı kadar değer düşüklüğü de söz konusu 

olabilir, değer düşüklüğü gider yazılacaktır. 

• Yeniden değerleme değer artışı varsa bu değer artışı önce değer 

düşüklüğü gideri kadar olan kısmından düşülür, kalan özvarlık arasına 

kaydedilir. 

• Değer artışı değer düşüklüğü olmadan ortaya çıkmış ise doğrudan 

özvarlık arasına kaydedilir. 

• Faydalı ömür amortisman oranı açısından ve amortisman yöntemi 

açısından önemlidir. Kanımızca aynı maddi duran varlık farklı 

işletmelerde farklı kullanım açısından farklı faydalı ömür belirlenebilir. 

• Elden çıkarmada geçmiş yıl gider veya gelirleri hesaplarının 

çalıştırılmasına dikkat etmek gerekir.   

 

 

                                                 
129 YÜKÇÜ ve ĐÇERLĐ, a.g. m. , http://www.tmsk.org.tr, (27 Mayıs 2009)  
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3.1.10. Uygulama 

Đşletme 1 Haziran 2004 tarihinde 40.000 TL bedelli bir makine satın almıştır. 

Bu makinenin tahmini kullanım ömrü 4 yıl olup, 2.500 TL hurda değere sahiptir.130 

Yıllık amortisman giderleri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

 Normal Amortisman Yöntemi Hızlandırılmı ş Amortisman Yöntemi 
1 (40.000- 2.500)/4 = 9375 40.000 x (0,25 x 2) = 20.000 
2 (40.000- 2.500)/4 = 9375 20.000 x (0,25 x 2) = 10.000 
3 (40.000- 2.500)/4 = 9375 10.000 x (0,25 x 2) = 50.000 
4 (40.000- 2.500)/4 = 9375   5.000 x (0,25 x 2) =   2.500 

 

Đlk yılda makinenin tam yıl kullanılmaması nedeniyle, kıst amortisman hesaplanması 

durumunda yıllar itibariyle amortisman giderlerini hesaplayınız. 

Yıllar  Normal Amortisman Yöntemi Hızlandırılmı ş Amortisman Yöntemi 
2004 (7/12) x 9.375 = 5.469 (7/12) x 20.000 = 11.667 
2005 (40.000- 2.500)/4 = 9.375 (5/12) x 20.000 = 8.333 

(7/12) x 10.000 = 5.833 
                          14.166 

2006 (40.000- 2.500)/4 = 9.375 (5/12) x 10.000 = 4.167 
(7/12) x   5.000 = 2.917 
                            7.084 

2007 (40.000- 2.500)/4 = 9.375 (5/12) x 5.000 = 2.083 
(7/12) x 2.500 = 1.458 
                           3.541 

2008 (5/12) x 9.375  = 3.906 (5/12) x 2.500 = 1.042 
 

 

3.1.11. Leasing Đşlemlerinde Amortisman 

24 Nisan 2003 tarih ve 25088 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4842 sayılı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. Md. ile 213 Sayılı 

VUK’na Mükerrer 290. Md. eklenmiştir. Söz konusu madde başlığı “Finansal Kiralama 

Đşlemlerinde Değerleme” olarak yer alırken yürürlük tarihinin 01 Temmuz 2003 olması 

                                                 
130 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 160 
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hüküm altına alınmıştır. Yapılan bu düzenleme neticesinde 01 Temmuz 2003 tarihinden 

başlamak üzere Finansal Kiralama (Leasing) işlemlerinde, kiralamaya konu olan ikisadi 

kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi ilgili madde 

hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 01/07/2003 tarihinden önce yapılmış olan 

Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmeleri doğrultusunda yapılan kira ödemelerin 

tamamının gider yazılması uygulamasına devam edilecektir. 131 

Leasing işlemlerinde kullanılacak hesaplar şunlardır; 

• 120- Alıcılar 

• 121- Alacak Senetleri 

• 124- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 

• 224- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 

• 301- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 

• 302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

• 401- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 

• 402- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

 

             Leasing işlemlerinde amortisman ayrılması 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği doğrultusunda belirlenen faydalı ömür doğrultusunda ana para tutarı 

olarak 26 Grubuna kayıtlanan tutar üzerinden amortisman ayrılacaktır.  

 

            Örnek 3. 1: Finansal Kiralama Şirketi alış değeri 50.000.000 TL olan bir 

makineyi satın almıştır. Katma Değer Vergisi Đlave Edildiğinde Toplam Değer 

                                                 
131 Mehmet Ali AKTAŞ, “Finansal Kiralama (Leasing) Đşlemleri ve Muhasebe Uygulaması”, 
http://www.alomaliye.com/mehmetali_aktas_leasing.htm, (02 Ağustos 2009) 
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50.500.000 TL’ dir. Makine 4 yıl sonra mülkiyeti 5.000 TL. karşılığı olmak üzere 

müşteriye devredilecektir.  Finansal Kiralama şirketince uygulanacak faiz oranı % 30’ 

dur.132 

………………………/…………………… 
770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ                  5.050.000 
                268 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR                                        5.050.000 
 
10 yıllık faydalı ömür varsayımıyla yapılan kayıt 
………………………/…………………… 
 

            Mali tablolarda finansal kiralama verilerinin genel kabul görmüş muhasebe 

standartları doğrultusunda yer alması, elbette ki yapılacak analizlerde daha objektif 

sonuçlar verecektir ve bunun neticesinde tablolara olan güven artacaktır. 

 

3.2. TMS- 38 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 3.2.1. Genel Bilgiler 

 Bu standardın amacı, maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi 

uygulamalarını ile ilgili ilkeleri, aktifleştirme ve doğrudan gider yazma esaslarının, itfa 

paylarının belirlenmesi, finansal tablolardaki sunumu ve dipnotlarda verilmesi gereken 

açıklamaların belirlenmesidir.133 

 

Bu standart, sayılanlar haricinde, maddi olmayan duran varlıkların muhasebe 

uygulamalarında kullanılır;134 

• Başka standart kapsamında bulunanlar, 

                                                 
132 AKTAŞ, a. g. m. , http://www.alomaliye.com/mehmetali_aktas_leasing.htm 
133 GÖKDENĐZ, a. g. e. , s. 52 
134 Abbas Ali MĐRZA, Graham J. HOLT. ve Magnus ORRELL, IFRS Internationsl Financial 
Reporting Standards, John Wıley&Sons, 2006, s. 287 



 91 

• Finansal varlık gibi IAS- 39 içinde tanımlı, Finansal Araçlar: ölçme ve 

tanınma, 

• Maden hakları ya da petrol, doğalgaz ve benzer kaynaklar için yapılan 

araştırma geliştirme masrafları. 

 

Standart, diğer standartlar kapsamındaki maddi olmayan duran varlıklara 

uygulanmaz. Örneğin;135 

• Satış için elde tutulan maddi olmayan duran varlıklar (IAS- 2), 

• Ertelenmiş vergiler (IAS- 12), 

• Leasing kapsamı içerisindekiler (IAS- 17), 

• Sigortalı finansal varlıklar (IAS- 39, IAS- 27, IAS- 28 ya da IAS- 31), 

• Đşletme birleşmeleri ile elde edilmiş şerefiye (IFRS- 3), 

• Ertelenmiş giderler ve sigorta kontratlarından dolayı ortaya çıkan maddi 

olmayan duran varlıklar (IFRS- 4), 

• IFRS- 5 ile uyumlu, vadesi 1 yıldan az olan maddi olmayan duran varlıklar. 

 

 Şerefiye ve gayri maddi kazançların kapsama alınmasında; cari durumu, tarihi 

gelişimi düşünmeliyiz, gayri maddi şerefiye değerini ve muhasebede ele alınışlarını 

incelemeliyiz, şerefiyenin muhasebeleştirilmesinin ekonomik sonuçlarını 

tartışmalıyız.136 

 

                                                 
135 HOLT, MĐRZA ve ORRELL, a. g. e. , s. 287 
136 ELLĐOTT Barry ve ELLĐOTT Jamie; Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, 10. Baskı, 
s. 455 
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Bu standartta geçen tanımlar aşağıdaki gibidir:137 

• Aktif Piyasa: Aşağıdaki tüm koşulların mevcut olduğu piyasadır; 

- Piyasada ticareti yapılan kalemler homojendir, 

- Normal koşullar altında her zaman için istekli alıcı ve satıcılar bulunur, 

- Fiyatlar kamuoyuna açıktır. 

• Bir Đşletme Birleşmesine Đlişkin Anlaşma Tarihi: Birleşen taraflar 

arasında nihai anlaşmaya varıldığı, halka açık işletmeler açısından ise kamuoyuna 

açıklandığı tarihtir. Zorla ele geçirme durumunda, birleşen taraflar arasında esas 

itibariyle anlaşmaya varılan ilk tarih, yeterli sayıda devralınan işletme hissedarının, 

devralanın işletme üzerindeki kontrolü ele geçirme teklifini kabul ettiği tarihtir.  

• Đtfa: Maddi olmayan duran varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı 

ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

• Varlık:  Geçmişteki bazı olayların sonucu olarak işletme tarafından 

kontrol edilen ve işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması beklenilen bir 

kaynaktır. 

• Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer 

düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

• Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşasında ödenen nakit veya 

nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli 

durumlarda, (diğer TFRS’ lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme 

sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (örnek "TFRS 2 Hisse Bazlı 

Ödemeler" Standardı) 

• Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine 

geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder.  

                                                 
137 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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• Geliştirme: Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya 

önemli ölçüde geliştirilmi ş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim 

planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır. 

• Đşletmeye Özgü Değer: Đşletmenin varlığın devamlı kullanımı ve yararlı 

ömrünün sonunda elden çıkarılması veya bir yükümlülüğün ödenmesi sırasında 

oluşması beklenilen nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder. 

• Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

• Değer Düşüklüğü Zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir 

tutarını aşan kısmını ifade eder. 

• Maddi Olmayan Duran Varlık: Fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir 

parasal olmayan varlıktır. 

• Parasal Varlıklar: Elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir tutarda 

bir para cinsinden elde edilecek varlıklardır. 

• Araştırma: Yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlayış kazanma 

amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir. 

• Bir Maddi Olmayan Duran Varlığın Kalıntı Değeri: Đşletmenin, varlığın 

halihazırda beklenilen yararlı ömrünün ve yaşının sonuna gelmiş olması durumunda, bu 

varlığı elden çıkarmasından elde edeceği tahmin edilen tutardan tahmini elden çıkarma 

maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutardır. 

• Yararlı Ömür: Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenilen 

süreyi veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenilen üretim sayısı 

veya benzeri üretim birimini ifade eder. 
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3.2.2. Belirlenebilirlik ve Kontrol 

Maddi olmayan duran varlığın şerefiyeden ayrı olarak belirlenmesi gerekir. Bir 

işletme birleşmesinde elde edilen şerefiye, devralınan tek başına belirlenemeyen ve ayrı 

olarak muhasebeleştirilemeyen varlıklardan gelecekte beklediği ekonomik yararlar için 

yaptığı ödemedir. Bir varlık, maddi olmayan duran varlık tanımındaki belirlenebilirlik 

kriterini aşağıdaki durumlarda sağlamaktadır;138 

 

• Ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işletmeden ayrılabilme ya da 

bölünebilme özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da ilgili sözleşme, varlık ya da borçla 

beraber satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas 

edilebilir olması veya 

• Đlgili hakların işletmeden ya da diğer haklar ve yükümlülüklerden 

ayrılabilmesi veya devredilebilmesine bakılmaksızın, sözleşmede yer alan haklardan ya 

da diğer yasal haklardan kaynaklanması. 

 

3.2.3. Muhasebeleştirme ve Ölçme 

Bir maddi olmayan varlık, sadece aşağıdaki kriterlerin varlığı halinde aktif 

olarak kaydedilerek mali tablolara alınır. Bu kriterler; 139 

• Đşletmenin gelecekte varlıktan ekonomik fayda elde etmesinin muhtemel 

olması ve 

• Bu varlığın işletmeye maliyetinin güvenilir olarak ölçülebilmesi. 

  

                                                 
138 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ve ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s. 283 
139 Serpil BOSTANCI, “Türkiye Muhasebe Standardı- 8,Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar”, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum, ( 14 Ekim 2009) 
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 Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların gerçekleşme 

olasılığını; ilgili varlığın yararlı ömrü boyunca mevcut olacak ekonomik koşullarla ilgili 

yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve desteklenebilir varsayımları kullanmak 

suretiyle değerlendirir. Bir işletme, varlığın kullanımıyla ilişkilendirilebilen gelecekteki 

ekonomik faydaların kesinlik derecesini, harici kanıtlara daha fazla ağırlık vermek 

suretiyle, ilk muhasebeleştirme tarihinde mevcut olan kanıtları esas alarak yargıda 

bulunmak suretiyle değerlendirir. Bir maddi olmayan duran varlık ilk 

muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. 

 

     Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti, 

genellikle güvenilir bir şekilde ölçülebilir. Bu, özellikle, satın alma bedelinin nakit veya 

diğer parasal varlıklarla ödenmiş olması durumunda geçerlidir. Ayrı olarak elde edilen 

bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti aşağıdakilerden oluşur;140 

• Đthalat vergileri ve iade edilmeleri mümkün olmayan satın alma vergileri 

de dahil, ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonraki satın alma fiyatı ve 

• Varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik, doğrudan 

varlıkla ilişkilendirilebilen herhangi bir maliyet. 

 

Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere; doğrudan, varlığın çalışabilir 

duruma getirilmesi sırasında oluşan çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri ve varlığın 

düzgün çalışıp çalışmadığının testine yönelik maliyetler örnek verilebilir. Yeni bir ürün 

veya hizmetin tanıtımına ilişkin maliyetler (reklam ve promosyon maliyetleri dahil) ile 

yönetim maliyetleri ve diğer genel giderler gibi harcamalar ise maddi olmayan duran 

varlığın maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmez. 

   

 
                                                 
140 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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Maddi olmayan duran varlıkları anlayabilmemiz için, öncelikle burada 

tartışılması gereken, şerefiyenin altında yatan IAS- 3 ve IAS- 38 kombinasyonudur. 

Bununla birlikte, ortaya çıkan temel gelir / gider hareketlerini sorgulanmalıdır. Eğer 

birleşme ilkelerine uygun değilse, biz burada uygun şartları oluşturmalıyız. Şerefiye 

IFRS- 3’ de ayrıca işlenmiştir. Gelecekte şerefiyeden doğacak haklar radikal bir 

biçimde olmalı ve bağımsız, açık bir şekilde tanımlanmalıdır.141 

Standart ve TFRS- 3’e uygun olarak, işletme birleşmesinden önce varlığın 

devralınan tarafından muhasebeleştirilmi ş olup olmamasına bakılmaksızın, ilgili 

varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda 

devralan, birleşme tarihinde, devralınanın maddi olmayan duran varlığını şerefiyeden 

ayrı olarak muhasebeleştirir. Bunun anlamı, eğer proje maddi olmayan duran varlık 

tanımına uyuyorsa ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa, 

devralanın devralınanın devam eden araştırma ve geliştirme projesini şerefiyeden ayrı 

olarak bir varlık olarak muhasebeleştireceğidir.  

        

Aşağıdaki durumlarda devralınanın devam eden araştırma ve geliştirme projesi 

maddi olmayan duran varlık tanımına uyar; 

• Varlık tanımına uyması ve 

• Belirlenebilir olması yani ayrılabilir olması veya sözleşmeden ya da diğer 

yasal haklardan kaynaklanması. 

Aktif bir piyasadaki kayıtlı piyasa fiyatları, bir maddi olmayan duran varlık 

için en güvenilir gerçeğe uygun değer tahminini sağlar. Uygun piyasa fiyatı, genellikle, 

güncel fiyat teklifidir. Güncel fiyat tekliflerinin mevcut olmaması durumunda, işlem 

tarihi ile varlığın gerçeğe uygun değerinin tahmin edildiği tarih arasında ekonomik 

koşullarda önemli bir değişiklik olmaması koşuluyla, gerçeğe uygun değeri tahmin 

etmek için en son benzeri işlemin fiyatı esas alınabilir. Bir maddi olmayan duran 

                                                 
141 David ALEXANDER, Anne BRĐTTEN ve Ann JARĐSSEN, International Financial Reporting and 
Analysis, Thomson: 2005, s. 235 
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varlığın aktif bir piyasasının bulunmaması durumunda, gerçeğe uygun değeri; 

işletmenin mevcut en iyi bilgi esas alınarak, elde etme tarihinde, bilinçli ve istekli 

taraflar arasında piyasa koşullarında yapılan muvazaasız bir işlemde ilgili varlık için 

ödeyeceği tutardır. Đşletme, söz konusu tutarın belirlenmesinde, benzer varlıklar için 

yakın zamanda yapılmış işlemlerin sonuçlarını dikkate alır. 142 

 

3.2.4. Özel Durumlar 

UMS- 38’ in hükümlerine göre de tüm araştırma harcamaları gider olarak 

muhasebeleştirilmelidir. Aynı uygulama, işletme, eğitim ve reklam harcamaları içinde 

geçerlidir.  Benzer şekilde UMS- 9’un 9. paragrafında AR-GE maliyetlerinin genellikle 

katlanıldıkları dönemde giderlere kayıt  yapılacağını belirtmektedir. UMS- 9 un 9. 

paragraf hükmü şöyledir; “Araştırma ve geliştirme faaliyetleri maliyetlerinin muhasebe 

dönemlerine dağıtımı, maliyetlerin gelecekte bu faaliyetlerden sağlanacak yararlarla 

olan ilişkisine bağlı olarak düzenlenir. Birçok durumda cari araştırma ve geliştirme 

maliyetleri ile gelecekte beklenilen yararlar arasında, doğrudan ilişki kurmak çok 

güçtür, çünkü gelecekte beklenilen yararların tutarları ve ele geçecekleri dönem 

genellikle çok belirsizdir. Bu nedenle araştırma ve geliştirme maliyetleri için genellikle 

katlanıldıkları dönemde giderlere borç girişi yapılır.”143 

Geliştirme maliyetleri oluştuğu dönemde gider olarak muhasebeleştirilmelidir. 

Ancak aşağıda belirtilen unsurların oluşması durumunda aktifleştirilirler; 144 

• Proje veya ürün açıkça tanımlanmış ve proje ve ürünle ilgili giderler 

gerçeğe uygun olarak ölçülebildiği durumlarda, 

• Proje veya ürünün teknik bakımından yapılabilirliğinin mümkün olduğu 

durumlarda,  

                                                 
142 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ve ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , ss. 342 
143 Feriştah SÖNMEZ, “Türkiye Muhasebe Standardı- Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri” , 
http://www.tmsk.org.tr, (20 Mayıs 2009) 
144 SÖNMEZ, a. g. m. ,http://www.tmsk.org.tr 
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• Đşletmenin proje veya ürünle ilgili üretim yapmayı ve hedeflendiği 

piyasada pazarlamayı amaçladığı veya işletme içi faaliyetlerde 

kullanmayı düşündüğü durumlarda,  

• Geliştirilen ürün için pazarın bulunduğu veya işletme içi faaliyetlerde 

kullanılmasının yararlı olduğu durumlarda, 

• Proje ve ürünü tamamlamak için yeterli kaynakların varolduğu veya 

sağlanabildiği durumlarda. 

 

Bazı durumlarda, bir maddi olmayan duran varlık, devlet teşviği yoluyla 

ücretsiz olarak veya çok düşük bir bedelle elde edilebilir. Bu durum, devletin bir 

işletmeye havaalanı iniş hakları, radyo veya televizyon istasyonu işletme lisansları, 

ithalat lisansları veya kotalar ya da diğer sınırlı kaynaklara erişim hakları gibi maddi 

olmayan duran varlıkları devrettiğinde veya dağıttığında söz konusu olur.145 

 

3.2.5. Đşletme Đçi Yaratılan Değerler 

Đşletme içi yaratılan şerefiye, güvenilir bir şekilde maliyetten ölçülebilen, 

işletme tarafından kontrol edilen tanımlanabilir bir kaynak olmadığından, (yani ne 

ayrılabilir bir durumdadır ne de sözleşme veya diğer yasal haklardan 

kaynaklanmaktadır) bir varlık olarak muhasebeleştirilmez. Araştırma safhasında, 

herhangi bir maddi olmayan varlık aktifleştirilerek finansal tablolara alınmaz. Yapılan 

araştırmaya ilişkin harcamalar gerçekleştirildi ği anda gider olarak kaydedilir. Araştırma 

safhasında yürütülen faaliyetlere ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.146 

• Yeni bilgi elde edilmesine yönelik faaliyetler, 

                                                 
145 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
146 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 343 
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• Araştırma bulguları ve diğer bilgilerin uygulanmasına yönelik olarak 

değerlendirme ve nihai seçim araştırması, 

• Malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için alternatif araştırması 

ve 

• Yeni veya geliştirilmi ş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem veya 

hizmetlerin olası alternatiflerinin oluşturulması, tasarlanması, değerlendirilmesi ve nihai 

seçimi. 

 

Aşağıdaki koşulların tümünün varlığı halinde geliştirmeden kaynaklanan 

maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilerek finansal tablolara alınmaktadır;147 

• Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale 

gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması. 

• Đşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı 

kullanma veya satma niyetinin bulunması. 

• Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması. 

• Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl 

sağlayacağının belirli olması. Ayrıca, maddi olmayan duran varlığın ürününün veya 

kendisinin bir piyasasının olması ya da işletme bünyesinde kullanılacak olması 

durumunda buna elverişli olması. 

• Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı 

kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması. 

• Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan 

harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. 

                                                 
147 Akın AKBULUT, “AR- GE” , http://www.tmsk.org.tr/makaleler/tms%2038/AR-GE.doc, (15 Nisan 
2009) 
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Geliştirme faaliyetleri ile ilgili örnekler şunlardır:148 

• Üretim ve kullanım öncesi prototip ve modellerin tasarımı, yapımı ve test 

edilmesi, 

• Yeni teknoloji içeren alet, model ve kalıpların tasarımı, 

• Ticari üretim açısından ekonomik olmayan bir ölçekteki pilot tesisin 

tasarlanması, inşası ve çalıştırılması ve  

• Yeni veya geliştirilmi ş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem veya 

hizmetler için karar verilmiş bir alternatifin tasarımı, inşası ve denenmesi. 

 

Đşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlığın maliyeti, yönetim tarafından 

amaçlanan şekilde çalışabilmesi için ilgili varlığın yaratılması, üretilmesi ve 

hazırlanmasında gerekli olan ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin 

tümünü içerir.  

 

3.2.6. Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti 

    Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere ilişkin örnekler şöyle 

sıralanabilir;149 

• Maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasında kullanılan veya tüketilen 

malzeme ve hizmet maliyetleri, 

• Maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasından kaynaklanan 

çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin maliyetler, 

• Yasal hakkın tesciline yönelik ödemeler ve 

                                                 
148 AKBULUT, a. g. m. ,  http://www.tmsk.org.tr/makaleler/tms%2038/AR-GE.doc 
149 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
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• Maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasında kullanılan patent ve 

lisansların itfa payları. 

Aşağıda belirtilenler işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık 

maliyetinin bir parçası değildir: 150 

• Varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan satış 

ve yönetim giderleri ile diğer genel giderler, 

• Varlığın amaçlanan performansına ulaşmasından önce meydana gelen 

verimsizlikler ve ilk faaliyet zararları ve  

• Varlığın kullanımı için personele verilen eğitim harcamaları. 

 

3.2.7. Giderin Muhasebeleştirilmesi 

Bir maddi olmayan kalem için yapılan harcamalar, belirtilen durumlar 

haricinde gider olarak muhasebeleştirilir; 151 

• Muhasebeleştirme kriterlerini taşıyan maddi olmayan duran varlığın 

maliyetinin bir parçasını oluşturan harcamalar veya 

• Đşletme birleşmeleri yolu ile elde edilen ve maddi olmayan duran varlık 

olarak muhasebeleştirilmesi mümkün olmayan kalemler. Bu durumda, söz konusu 

harcamalar (işletme birleşmelerinin maliyetinde yer alan) elde etme tarihi itibariyle 

şerefiye ile ilişkilendirilen tutarın bir parçasını oluşturur. 

 

Bazı durumlarda, işletmeye gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla 

birtakım harcamalar yapılır, ancak söz konusu harcamalar sonucunda 

muhasebeleştirilebilecek herhangi bir maddi olmayan duran varlık veya diğer bir varlık 

                                                 
150 http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TFRS2008DIZGI/TMS'ler/TMS%2016/TMS%2016.pdf 
151 www.tmsk.org.tr / 07. 03. 2007 
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elde edilmez veya oluşturulmaz. Bu gibi durumlarda, anılan harcamalar gerçekleştiği 

anda gider olarak muhasebeleştirilir.  

 

3.2.8. Faydalı Ömür ve Hurda Değer 

Bir varlığın faydalı ömrü, varlığın belirli bir zaman diliminde, iş için beklenen 

kullanım süresidir. Faydalı ömre karar verilirken fiziksel ve ekonomik etkenlere 

bakılarak karar verilir. Bir varlığın fiziksel kullanım süresinin 50 yılda bitebileceği 

beklenebilir ancak bu varlığın iş için ekonomik değeri 25 yıl devam edecekse bu 

varlığın amortismanı 25 yıl üzerinden hesaplanır. Faydalı ömrün belirlenme süreci 

firmaya özel yöntemlerin uygulanabildiği bir aşamadır ve amortisman hesaplamasında 

önemli etkileri vardır.152 

Bir maddi olmayan duran varlık, faydalı ömrünün, belirli veya belirsiz olup 

olmamasına göre ve eğer belirli ise, uzunluğuna, ürün sayısına veya benzer birimlere 

göre belirlenmesi gerekir. Bir maddi olmayan duran varlığın muhasebesi faydalı ömrüne 

bağlı olmaktadır. Buna göre, ilgili varlık belirsiz bir faydalı ömre sahipse itfa 

edilmemekte ve sadece belirli bir faydalı ömre sahipse itfa edilmektedir.153 

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın kalıntı değeri, 

aşağıdaki durumlar söz konusu olmadıkça sıfır kabul edilir; 154 

• Üçüncü bir şahıs, ilgili varlığı yararlı ömrünün sonunda satın alacağını 

taahhüt etmiştir veya 

• Varlığın aktif bir piyasası mevcuttur ve: 

- Kalıntı değer bu piyasa aracılığıyla belirlenebilir ve  

                                                 
152 Charles H. Meyar, Accounting and Finance For Lowyers,2.Baskı, America,West Group,2002, s. 147 
153 Başak ATAMAN AKGÜL, “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Đtfasına Đli şkin IAS 38 ile IFRS 3 
Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması”, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, , Sayı: 25,  Ocak 2005, s. 42 
154 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ve ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s. 286 
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- Böyle bir piyasanın varlığın yararlı ömrünün sonunda mevcut olması 

muhtemeldir. 

Bir varlığın kalıntı değerinin tahmini; elden çıkarılması durumunda, yararlı 

ömrünün sonuna gelmiş ve aynı koşullar altında kullanılmış benzer bir varlığın satışı 

için tahmin tarihinde geçerli fiyatları kullanarak hesaplanan geri kazanılabilir tutarını 

esas alır. Kalıntı değer en azından her finansal yılsonunda tekrar gözden geçirilir. 

 

3.2.9. Đtfa Süresi ve Yöntemi 

Sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfa edilmez.“TMS 

36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" standardı uyarınca bir işletme, sınırsız yararlı ömre 

sahip bir maddi olmayan duran varlığını,  ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını defter 

değeri ile yıllık olarak, ve maddi olmayan duran varlığın değer düşüklüğüne uğramış 

olabileceğine ilişkin ne zaman bir belirti olduğunda, karşılaştırmak suretiyle değer 

düşüklüğü açısından test eder. 

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı 

yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. Đtfa ancak, ilgili varlığın, IFRS 5 ile 

uyumlu olarak “satış için elde tutulan varlık” olarak sınıflandırılması durumunda, bu 

tarihten önce sona erdirilmelidir. Bir varlığın itfaya tabi tutarının yararlı ömrüne 

sistematik olarak dağıtılması için birçok itfa yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemler 

arasında; doğrusal itfa yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimi yöntemleri 

sayılabilir. 155 

Kullanılacak yöntem, varlıktan elde edilmesi beklenilen gelecekteki ekonomik 

yararların tahmin edilen kullanım şekillerine göre belirlenir ve söz konusu gelecekteki 

ekonomik yararların tahmin edilen kullanım şekillerinde bir değişiklik olmadıkça, ilgili 

yöntem dönemden döneme tutarlı bir şekilde uygulanır. Sınırlı yararlı ömre sahip maddi 

olmayan duran varlıklar açısından, doğrusal itfa yönteminden daha düşük birikmiş itfa 

payları ile sonuçlanan bir itfa yöntemini destekleyen bir kanıt nadiren bulunur.  

                                                 
155 AKGÜL, a. g. m. ,s. 42 
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Standartta her maddi olmayan duran varlık itfasına ili şkin şu açıklamaların 

yapılması gerekmektedir;156 

• Faydalı ömrün belirli veya belirsiz olduğu ve eğer belirli ile kullanılan              

itfa oranları, 

• Belirli faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan 

itfa yöntemi, 

• Dönemin başı ve sonunda kayıtlı değer ve birikmiş itfa tutarı, 

• Gelir tablosunda, her bir itfanın gösterildiği hesap, 

• Dönem başı ve dönem sonundaki kayıtlı değer. 

 

Ayrıca, işletme belirsiz faydalı ömre sahip olarak tayin ettiği varlıkların kayıtlı 

değerini ve belirsiz faydalı ömür tayininin gerekçelerini açıklamalıdır. Bu açıklamaları 

yaparken, tayini yapmada rol oynayan önemli faktörleri de belirtmelidir. Standartta, itfa 

tutarının gider olarak kaydedilmesi gerektiği, ancak işletmede varlığın gelecekteki 

ekonomik faydalarının diğer varlıkların üretilmesinde kullanılması durumunda, itfa 

tutarının diğer varlığın maliyetine dahil edilerek, varlığın kayıtlı tutarının içerisinde yer 

alması gerektiği belirlenmiştir.  157 

 

3.2.10. Yeniden Değerleme 

Maddi olmayan duran varlıklarda, maddi olan varlıklar gibi temel yöntem ya 

da alternatif yönteme göre değerlemeye tabi tutulabilirler.158 

 

                                                 
156 AKGÜL, a. g. m. ,s. 44 
157 AKGÜL, a. g. m. ,s. 42 
158 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. ,s. 345  
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Temel yönteme göre, mali tablolara alınma sonrasında, maddi olmayan bir 

varlık, mali tablolarda maliyetinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklüğü 

zararları indirildikten sonraki değeri üzerinden gösterilir. 

Alternatif yöntemde ise, ilk mali tablolara alınma sonrasında, maddi olmayan 

bir varlık, mali tablolarda yeniden değerlenmiş tutarı (yeniden değerleme tarihindeki 

makul değeri) üzerinden gösterilir. 

 

Yeniden değerlenen maddi olmayan duran varlık sınıfında yer alan bir maddi 

olmayan duran varlığı, aktif bir piyasasının olmaması sebebiyle yeniden değerlenmeye 

tabi tutulamaması durumunda, maliyetinden birikmiş itfa payları ve değer düşüklüğü 

zararları düşülerek izlenir. Yeniden değerlenmiş bir maddi olmayan duran varlığın 

gerçeğe uygun değerinin bundan böyle aktif bir piyasa referans alınmak suretiyle tespit 

edilemiyor olması durumunda, ilgili varlığın defter değeri en son yeniden değerleme 

tarihindeki aktif piyasa referans alınarak hesaplanmış yeniden değerlenmiş tutarından 

daha sonra ayrılan tüm birikmiş itfa payları ve değer düşüklüğü zararları düşülmek 

suretiyle hesaplanır.159 

Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi 

sonucunda artması durumunda, söz konusu artış doğrudan, yeniden değerleme fazlası 

adı altında özkaynağa alacak kaydedilir. Ancak, anılan yeniden değerleme artışının, 

varsa daha önce aynı varlık için kar veya zararda muhasebeleştirilen yeniden değerleme 

azalışını ortadan kaldıran kısmı, kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bir maddi olmayan 

duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi sonucunda azalmış 

durumunda, söz konusu azalan tutar, kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ancak, anılan 

varlık için yeniden değerleme fazlasında mevcut bakiye ölçüsünde bir azalış olduğu 

sürece, söz konusu azalış yeniden değerleme fazlası adı altında doğrudan özkaynağa 

borç kaydedilir. 160 

 

                                                 
159 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s. 286 
160 BAYAZITLI, ÇEL ĐK ÜSTÜNDAĞ, a. g. e. , s. 286 
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3.2.11. Açıklamalar 

Đşletme içerisinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklar ve diğer maddi 

olmayan duran varlıkların ayrımı yapılmak suretiyle, her bir maddi olmayan duran 

varlık sınıfı için aşağıdaki hususlarda kamuoyuna açıklama yapılır:161 

• Yararlı ömrün sınırlı mı yoksa sınırsız mı olduğu; sınırlı ise yararlı 

ömür miktarı veya kullanılan itfa oranı, 

• Sınırlı yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıkların itfa yöntemi, 

• Dönem başı ve dönem sonu itibariyle brüt defter değeri ve birikmiş itfa 

payları, 

• Đtfa paylarının dahil edildiği gelir tablosu kalemleri, 

• Dönem başı ve dönem sonu defter değerinin detayları içeren 

mutabakatı, 

• Değer düşüklüğüne uğramış maddi olmayan duran varlıklara ilişkin 

açıklamalar, 

• Cari dönemde önemli bir etkisi olan veya takip eden dönemlerde 

önemli etkisi olacak muhasebe tahminindeki bir değişikli ğin niteliği ve 

tutarı, 

• Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarları ile 

muhasebeleştirilmeleri durumunda, yeniden değerleme tarihi, ilgili 

varlığın defter değeri gibi bilgiler, 

• Varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde kullanılan yöntemler 

ve önemli varsayımlar, 

• Araştırma ve geliştirme harcamalarına ilişkin açıklamalar. 

                                                 
161 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 347 
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3.2.12. Uygulama 

C işletmesi, satın alma maliyeti 30.000 TL, birikmiş itfa payı 18.000 TL olan 

bir maddi olmayan duran varlığa sahiptir. 31.12.2005 tarihinde söz konusu maddi 

olmayan duran varlığın gerçeğe uygun (makul) değeri 16.000 TL olarak saptanmıştır.162 

 

Kayıtlı Değer = 30.000 – 18.000 = 12.000 TL 

 

 

Yeniden Değerleme Oranı = Gerçeğe Uygun Değer (Makul Değer) 

                                                                Kayıtlı Değer                                     

                                      

                                           =  16.000    = 1. 3 

                                               12.000 

 

Yeniden Değerlenmiş Satın Alma Maliyeti = 30.000 x 1. 3 = 39.000 TL 

 

Yeniden Değerlenmiş Đtfa Payı Muhasebeleştirilmesi = 18.000 x 1. 3 = 23.000 TL 

 

 

 

 

                                                 
162 GÖKÇEN, AKGÜL ve ÇAKICI, a. g. e. , s. 350 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK ĐYE MEVZUATINDA VE MUHASEBE 

STANDARTLARINDA YER ALAN AMORT ĐSMANA ĐLĐŞKĐN 

DÜZENLEMELER ĐN KARŞILA ŞTIRILMASI 

Bu bölümde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından amortisman düzenlemelerine genel 

hatlar itibari ile değinilecek ve bir tablo yardımı ile özetlenecektir. 

 

4.1. UYGULAMA SÜRECĐ 

Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişim, fırsat ve tehditler Türkiye’ nin dışa 

açılma sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizin de sosyal, 

ekonomik ve hukuksal yapısını derinden etkilemiştir. Para, sermaye piyasaları başta 

olmak üzere mal ve hizmet piyasaları bölgesel ve küresel boyut kazanmıştır. Bu 

açılımın neticesinde de ülkemizin bazı alanlarda kendini yenilemesi, rekabet ve ilişki 

içerisindeki ülkeler ve topluluklara kendisini uyarlamak zorunluluğu hâsıl olmuştur. Hiç 

kuşkusuz bu süreç tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi de ticaret hukuku 

alanında reform yapmaya zorlamıştır. Bu bağlamda ticaret kanunu değişimini zorunlu 

kılan faktörler; 163 

• AB süreci, 

• Muhasebe mesleğindeki problemler, 

• Teknolojik gelişim, 

• Đç dinamiklerdir. 

                                                 
163 Ali ÇELEBĐ ve Fırat Coşkun GÜÇLÜ,“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve TMSK” , 
http://www.tmsk.org.tr, (20 Haziran 2009) 
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 Küresel etkili muhasebe ve denetim skandalları, yatırımcıların şirketlere, 

finansal bilgilere ve bu şirketlerin denetimini yapan bağımsız denetim şirketlerine olan 

güveni sarsmış, denetim ve kamusal yönetişimin tekrar gözden geçirilmesini 

gerektirmiştir. TTK Tasarısı ile Sarbanes Oxley Yasası baz alınarak yatırımcıların, bilgi 

kullanıcıların doğruyu bilgiyi, daha şeffaf bir şekilde alması, muhasebe ve denetim 

mekanizmalarının etkinliğinin arttırılması, mali yapıların gizlilik ilkesinden çıkarılması 

planlanmıştır.    

Tasarının genel gerekçesinde belirtildiği gibi, bir ülkenin sermaye ve kredi 

piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi, ülkenin yabancı sermayeyi 

çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için tam şeffaflığa dayalı, 

Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış finansal tablolara ve Uluslararası 

Denetim Standartlarına göre hazırlanmış denetim raporlarına ihtiyacı vardır. Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı’nda da bu husus ekseninde Türkiye Muhasebe Standartları ve 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu müteaddit defalar zikredilmiştir. Özellikle 

belirtilmesi edilmesi gereken hususlar Avrupa ve dünyada uygulana gelen UFRS ya da 

UMS’ lerin ülkemiz uyarlaması olan Türkiye Muhasebe Standartlarından (TMS) söz 

edilmesi ve artık Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun muhasebe standart ve 

politikalarının belirlenmesinde bir otorite olarak kabul edilmesidir. 164 

Tasarının 88. Md. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yetkisi vuzuha 

kavuşturulmuş olup; “Gerçek ve tüzel kişilerin gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek 

münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede 

yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak 

ve bunları uygulamak zorunda olduğu, yapılan düzenlemelerin, uygulamada birliği 

sağlamak ve finansal tablolara uluslararası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenip, yayımlanacağı, Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin 

                                                 
164 ÇELEBĐ ve GÜÇLÜ, a. g. m. , http://www.tmsk.org.tr 
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verildiği hâllerde özel ve istisnaî standartların konulabileceği ve bunları uygulayanların 

da söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklayacakları, kanunlarla, belirli 

alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurulların, 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili 

olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilecekleri, uygulamada, Türkiye 

Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alanlar itibarıyla 

belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenlemelere, anılan düzenlemelerde de hüküm bulunmadığı 

hâllerde dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin 

uygulanacağı şeklinde ifade edilmiştir.165 

Avrupa Birliği’nin 2005 yılı itibariyle Muhasebe Standartları olarak 

Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını 

benimsemesi ve AB’ye üye olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin de bu karara uyumu 

sürecinde Türkiye Muhasebe Standartları yeniden düzenlenmektedir. 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), 09/02/1994 yılında kurulan Türkiye 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)’ na dayanmaktadır. 

TMUDESK’ in amacı, tüm ülkede faaliyette bulunan işletmelerin ve diğer kuruluşların 

finansal tablolarının düzenlenmesini esas almak, muhasebe ilkelerinde tekdüzeni 

gerçekleştirmektir. Ayrıca, TMUDESK’ in diğer önemli görevi ise meslek 

mensuplarının, finansal tabloların bağımsız denetiminde esas alacakları denetim 

standartlarını saptamaktır. Kurul 14.04.1996 tarihli toplantısında 11 adet standart 

taslağının “Türkiye Muhasebe Standardı” olarak kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. 

Bu standartlar 01.01.1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek- 1.  Md. 

uyarınca kurulan ve idari ve mali özerkliği bulunan Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu (TMSK) 07/03/2002 tarihinde faaliyete geçmiş olup, bundan böyle TMUDESK’ 

in görevlerini bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla birlikte devralmıştır.166 

                                                 
165 ÇELEBĐ ve GÜÇLÜ, a. g. m. , http://www.tmsk.org.tr 
166 Nihat K. ANIL, B. Bahadır AYCAN ve Ayşe ANIL, “Türkiye Muhasebe Standartlarının 
Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumlaştırılmasında Gelinen Son Nokta”, www.tmsk.org.tr, 
(15 Haziran 2009) 
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Muhasebe dünyasındaki gelişmeler tek muhasebe dilinin kullanımını 

yaygınlaştırmaktadır. Türkiye bu gelişmelerin içerisinde olup Avrupa Birliği ve 

Uluslararası muhasebe standartlarındaki gelişmeleri yakından izlemekte ve 

Türkiye’deki uygulamaları bu normlara yaklaştırmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 5024 sayılı Kanun ile değişik 315. maddesi uyarınca 

mükelleflerin 01.01.2004 tarihinden itibaren amortismana tabi iktisadi kıymetlerini 

Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan ettiği oranlar üzerinden itfa etmeleri gerekmektedir. 

Mükelleflerin amortisman giderlerini doğru olarak hesaplamaları ticari kazancın 

tespitinde önem arz etmektedir. Öncelikle, amortismana tabi kıymetlerin maliyetlerinin 

doğru şekilde oluşturulması ve ilgili amortisman oranının VUK’ un 333, 339 ve 365 sıra 

nolu Genel Tebliğleri ile belirlenen listelere göre doğru olarak tespit edilmesi gerekir. 

Ayrıca, VUK’ nda üzerinde hiçbir yapı bulunmayan boş arazi ve arsalara, UMS’ nda ise 

faydalı ömrü tespit edilemeyen varlıklara amortisman uygulanamayacağı belirtilmiştir. 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi, farklı mevzuatların mali tabloların tekliği ilkesini 

değiştirmeyeceğini belirtmiştir. Artık vergi dairelerine mali bilançolar değil ticari 

bilançolar verilmektedir. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı’ na tabi işletmeler, bu 

mevzuata uygun mali tabloları neşretmek zorundadırlar. Konuyu Sermaye Piyasası 

mevzuatı açısından ele aldığımızda burada da Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ ne göre 

oluşturulmuş mali tabloların esas olması gerekir. Sermaye Piyasası Mevzuatı’ na uygun 

olarak hazırlanacak mali tablolar sırf bu mevzuat gereği ortaya çıkacak farklılıkları  

yansıtmalıdır.167 

 

4.2. AMORTĐSMANA TAB Đ VARLIKLAR 

Duran varlıklardan amortismana tabi olanlar VUK’ nun 313. Md. genel bir 

çerçeve çizilerek belirtilmiş, 269. Md. ise amortismana tabi diğer varlıklar sıralanmıştır. 

Bu nedenle amortisman konusuna giren duran varlıkları detaylandırmakta fayda vardır.  

                                                 
167 Yunus KĐSHALI, “SPK VE TMS Hedeflerindeki Farklıklar ve Bunun Finansal Tablolara Yansıması”, 
Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 10, Nisan 2001, s.48 
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VUK’ un 313. ve 269. Md. hükümlerine giren amortismana tabi iktisadi 

kıymetler şunlardır;168 

• Gayrimenkuller, 

• Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, 

• Tesisat ve makineler, 

• Gemiler ve diğer taşıtlar, 

• Gayrimaddi haklar, 

• Alet, edevat ve mefruşat, 

• Demirbaş eşya, 

• Sinema filmleri 

 

Bununla birlikte, VUK’ un 314. maddesinde “Boş arazi ve boş arsalar 

amortismana tabi değildir. Ancak; “Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, 

dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri, 

işletmede inşa edilmiş olan her nev' i yollar ve arklar; amortismana tabi tutulur.” 

denilmektedir.  

 

VUK’ nda maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklarında 

amortismana tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, bu varlıklar için amortisman 

yerine itfa payı ve tükenme payı kavramları kullanılmaktadır. 169 

 

                                                 
168 VUK Md. 313- 269 
169 KARAARSLAN, a. g. m. ,http://www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/16.pdf,  
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TABLO 4. 1: Amortisman Düzenlemelerinin Karşılaştırması 

 TTK VUK SPK TMS- 16 TMS- 38 

UYGULAMA Duran 
Varlıklar 

Duran Varlıklar Duran 
Varlıklar 

Maddi 
Duran 
Varlıklar 

Maddi 
Olmayan 
Duran 
Varlıklar 

ĐTFA SÜRESĐ En Çok 5 
Yıl 

Faydalı Ömür  

(Kira Süresi Belli 
Olan Özel 
Maliyetler Hariç) 

Faydalı 
Ömür 

Faydalı 
Ömür 

Faydalı Ömür  

(Belirli Faydalı 
Ömre Sahip 
Varlıklarda) 

ĐTFA YÖNTEM Đ Yok -Doğrusal 

-Azalan Bakiyeler 

-Fevkalede 
(Olağandışı 
Durumlarda) 

- Doğrusal 

-Azalan 
Bakiyeler 

-Doğrusal 

-Azalan 
Bakiyeler 

-Üretim 
Miktarını 
Esas Alan 
Yöntem 

-Doğrusal 

-Azalan 
Bakiyeler 

-Üretim 
Miktarını Esas 
Alan Yöntem 

HURDA DEĞER Yok Var  Var  Var 

 

Var 

 

ĐTFA 
EDĐLEMEYECEK 
VARLIKLAR 

Yok Boş Arazi ve 
Arsalar (Üstünde 
Hiçbir Yapı 
Bulunmayan) 

 

Yok Belirsiz 
Faydalı 
Ömre Sahip 
Varlıklar 

Belirsiz 
Faydalı Ömre 
Sahip Varlıklar 

AMORT ĐSMANA 
TAB Đ TUTAR 

Maliyet 
Bedeli 

Maliyet Bedeli Maliyet 
Bedeli - 
Hurda 
Değer 

Defter 
Değeri -  
Hurda Değer 

Defter Değeri -
Hurda Değer 

 

SPK’ da ise; amortismana tabi varlıklar ismen tek tek belirtilmemiştir. Bununla 

birlikte maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların amortismana tabi 

olduğu belirtilmiştir. SPK’ da duran varlığın, amortismana tabi olabilmesi için, 

işletmelerde bir yıldan fazla kullanılması ve sınırlı bir ömre sahip olması gerekmektedir. 

Bunun dışında amortismana tabi olmayla ilgili herhangi bir şart bulunmamaktadır. SPK’ 

da boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamaktadır. Ancak tarım işletmelerindeki 
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meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım 

tesisleri; işletmede inşa edilmiş olan her nev' i yollar ve arklar; amortismana tabi 

tutulmaktadır. 

VUK’ da “boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir” SPK’ da ise “boş 

arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamaktadır.” Burada boş kelimesinin özellikle 

kullanılmasından şu sonuç çıkmaktadır; ileride bu arsa veya arazilerin üzerine bina veya 

tesis kurulduğunda arsaların maliyeti bu bina veya tesislere ilave edilerek toplam değer 

üzerinden amortisman uygulanabilir. Üzerine bina inşa edilen bir arsanın maliyeti, 

inşaatın bitimiyle beraber Binalar hesabına eklenmelidir. Bu her şeyden önce muhasebe 

tekniği bakımından gereklidir. Nitekim bu işlemin yapılmaması durumunda hesaplarda 

boş bir arsa varmış görüntüsü verecektir.170 

 

4.3. ĐTFA SÜRESĐ ve YÖNTEMĐ  

Duran varlıkların değerlerinde fiziksel aşınma, yıpranma ve teknolojik 

değişmeden dolayı her yıl azalma meydana gelmektedir. VUK, bir yıldan fazla 

kullanılacak olan duran varlıklardan 2009 yılı için değeri 670 TL’ yi geçmeyenlerin 

doğrudan gider yazılabileceğini belirtmiş, bu miktarın üzerinde değere sahip varlıkların 

ise amortisman ayrılması yoluyla itfa edilmesini zorunlu tutmuştur. Muhasebenin temel 

kavramlarından dönemsellik ilkesi, amortismanların yıllık olarak hesaplanıp ilgili 

dönemin giderlerine eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu giderler ya üretim 

maliyetlerine ya da dönem giderlerine dahil edilmektedir. Aynı zamanda ilgili varlığın 

maliyetinden, o ana kadar olan birikmiş amortismanlar çıkarıldığında varlığın net defter 

değeri bulunmaktadır. 171 

Resmi Gazetenin 28.04.2004 tarihli sayısında yayınlanan 333 sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği, duran varlıklara uygulanacak amortisman oranlarını belirlemiştir. Buna 

göre işletmeler, tebliğde verilen amortisman oranlarını esas almak suretiyle amortisman 

                                                 
170 KARAARSLAN, a.g. m. , http://www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/16.pdf 
171 Osman KILIÇ, “Duran Varlıklarda Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Kar şılaştırılması”, 
http://www.mevbank.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=6, (15 Mayıs 2009) 
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ayıracaklardır. Tebliğe göre, amortisman oranları tespit edilirken, öncelikle sektörel 

bazda verilen amortisman oranları dikkate alınacak, bu ayrımda bulunmayan 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları da, genel sınıflamada 

verilen oranlara göre tespit edilecektir.  

Duran varlıklar için amortisman ayrılması konusunda çeşitli yöntemler vardır. 

VUK, kullanılabilecek amortisman yöntemlerini, normal ve azalan bakiyeler yöntemi 

olarak belirlemiştir. Đşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler normal 

amortisman yöntemini kullanırken, bilanço esasına göre defter tutan işletmeler iki 

yöntemden birisini serbestçe seçebilirler. Amortisman masrafları, işletme giderleri 

içerisinde önemli bir yer teşkil ettiğinden, bilanço esasına göre defter tutan işletmeler 

açısından hangi yöntemin kullanılacağı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada normal 

ya da azalan bakiyeler yönteminden hangisini tercih etmenin, işletmeler açısından daha 

avantajlı olduğu bir örnekle ortaya konulmuştur. Bu amaçla 20.000 TL ’ye satın alınan 

bir makinenin, her iki yöntemle yıllık amortisman miktarları hesaplanmıştır. 

Amortisman hesabında, paranın zaman içindeki değerindeki değişmeden dolayı reel faiz 

oranı dikkate alınarak, her iki yöntemi aynı bazda karşılaştırma imkanı sağlanmıştır. 

Çalışmada reel faiz oranı % 5 olarak kabul edilmiştir. Makinenin amortisman oranı; 

normal yöntemde % 20, azalan bakiyeler yönteminde ise normal yöntemin iki katı 

olarak dikkate alınmıştır.172 

Standartlarında ilgili maddede konu edilen amortisman yöntemleri muhasebe 

yazını ve uygulamasında çok önceden beri var olan yöntemlerdir. Bu konuda UMS yeni 

bir yöntem getirmemiştir. Bir varlığın amortismana tabi tutulmasında değişik 

amortisman yöntemleri uygulanabilir. Bu yöntemler eşit tutarlar yöntemi, hızlandırılmış 

amortisman yöntemi ve üretim miktarını baz alan yöntemleri kapsar. Eşit tutarlar 

amortisman yönteminde, varlığın hizmet süresi boyunca, her yıl sabit bir tutar 

amortisman olarak ayrılır. Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden azalan bakiyeler 

yönteminde varlığın hizmet süresi boyunca her yıl azalan tutarlarda amortisman ayrılır. 

Üretim miktarını baz alan yöntemlerde varlığın beklenen kullanımı ya da çıktısı esas 

alınarak amortisman ayrılır. Uygulanacak yöntem varlığın ekonomik yararlarının 

                                                 
172 KILIÇ, a. g. e. , http://www.mevbank.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=6 
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kullanılma biçimine göre seçilir ve bir dönemden diğerine ekonomik yararlarının 

kullanılma biçimlerinde bir değişiklik olmadığı sürece, tutarlı olarak uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda, işletmeler normal amortisman yöntemi, azalan 

bakiyeler yöntemi ve diğer amortisman yöntemlerinden herhangi birini istedikleri gibi 

seçebilirler. Ancak, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin, araştırma ve geliştirme 

giderlerinin, yararlanma süreleri belli olmayan hakların ve şerefiyelerin 5 yılda eşit 

taksitlerle itfa edileceği belirtilmektedir. Buradan bu itfa paylarının hesaplanmasında 

normal amortisman yönteminin kullanılacağı anlaşılmaktadır. SPK’da seçilen 

amortisman yönteminin sürekliliği genel olarak kabul edilmekle birlikte makul 

gerekçelerle amortisman yönteminin değiştirilebileceği de hüküm altına alınmıştır. 173 

VUK’ nda, normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, fevkalade 

amortisman yöntemi seçeneklerinden biri uygulanabilir. Mükellefler, bu üç yöntemden 

herhangi birini amortisman ayırmada serbestçe seçme ve kullanma hakkına sahip 

değildir. Vergi Usul Kanununa göre azalan bakiyeler yöntemini kullanma hakkına 

sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler sahiptir. Mükelleflerin fevkalade 

amortisman yönteminden yararlanmasında ise VUK 317. Md. belirtilen şartlar 

aranmaktadır.174 

Đtfa sürelerine ilişkin düzenlemeler incelendiğinde ise; UMS, VUK ve SPK’ 

nda, varlıkların faydalı ömürlerine göre işletmeler tarafından gerçekçi bir şekilde 

serbestçe belirlenebileceği hükmü yer alırken, TTK’ nda ise, itfa süresinin en çok 5 yıl 

olabileceği belirtilmiştir. 

 

 

4.4. AMORTĐSMANA TAB Đ TUTAR 

TTK amortisman kavramını envanter bilanço bölümünde, münferit aktif ve 

pasifler başlığı altında 459 ve 460. Md. ele almıştır.“Masraflar” başlıklı 459.Md. 

işletmelerin kuruluş, teşkilat ve idare giderlerinin kar ve zarar hesabında, gider olarak 

gösterileceği ifade edilerek, ilk tesis veya işletmenin sonradan genişletilmesi veya 
                                                 
173 KARAARSLAN, a. g. m. , http://www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/16.pdf,  
174 KARAARSLAN, a. g. m. , http://www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/16.pdf  
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işletmenin değiştirilmesi için esas mukavele veya genel kurul kararlarında derpiş olunan 

teşkilat masrafları ile Damga Resmi tutarlarının en çok beş yıllık bir zamana 

bölünebileceği bir başka ifadeyle bu tutarların en fazla beş yıl içinde amorti 

edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Her yıla ait tutar da ilgili yılın kar ve zarar 

hesabına gider olarak yazılır. 175 

“Devamlı Tesisat” başlıklı 460. madde ise devamlı olarak işletmede kullanılan 

gayrimenkuller ile menkullerin şartlara göre uygun indirimler yapıldıktan sonra 

bilançoya yansıtılacağı, bilançoya yansıtılacak üst sınırının maliyet değerleri olacağı 

hükme bağlanmıştır. Maddede ayrıca, maddi olmayan duran varlıkların da bu 

hükümlere tabi olduğu belirtilmektedir. Maddede belirtilen indirimler bilançonun 

pasifinde itfa ve yenileme akçeleri oluşturularak da gerçekleştirilebilir. Söz konusu 

varlıkların sigortalı olması halinde ise sigorta tutarlarının da bilançoda varlığın maliyet 

bedeline eklenir. 

VUK açısından ise;  bir varlıktan yalnızca tek bir muhasebe döneminde 

yararlanılırsa o maliyet, o dönemin gideri olarak tanınır. Birden fazla dönemi 

yararlandıran bir varlığın maliyeti ise, varlığın dönemleri yararlandırırken uğrayacağı 

tükenmelerin dağıtımıyla orantılı olarak o dönemlere dağıtılır. Maliyetlerin muhasebe 

dönemlerine dağıtılması bazı varsayımlara dayandırıldığından, bir varlığın maliyetinin 

belli bir kısmı her muhasebe döneminde amortisman gideri adı altında giderleştirilir. 

Amortismanlar, gerçekte sabit varlıkların gelecekte gelir yaratma veya gelir 

yaratılmasında yararlı olma yolunda uğrayacağı tükenmelerin dönemler arasındaki 

dağılımı konusunda yapılmış bazı varsayımlardır.176 

SPK’ nda, amortismana tabi değer olarak duran varlıkların elde etme maliyeti 

kabul edilmiştir. Elde etme maliyeti, varlıkların satın alma üretim veya inşa maliyetini 

ifade etmektedir. 

UMS kurallarına göre sabit kıymetler faydalı ömürlerine göre amortismana tabi 

tutulurlar. Faydalı ömür ise bir aktif varlığın beklenen verimli hayat süresidir. Faydalı 

ömür zaman olarak tesis edilebileceği gibi aktivite ölçüsü (makine saat) olarak ya da 
                                                 
175 DERAN ve YAKUPÇEBĐOĞLU, a. g. m. , http://www.mevzuatdergisi.com/2006/08a/01.htm 
176 ÖRTEN ve BAYIRLI, a. g. m. ,  http://www.tmsk.org.tr 
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üretim miktarı olarak da tesis edilebilir. Bunu saptarken yönetimin, o aktif kıymetten 

beklenen kullanılabilir zaman süresini, aktif kıymetin tamir ve bakım politikalarını ve 

teknolojik değişme karşısında değerini koruyabilmesini tespit etmesi gerekir.177 

 

4.5. DEĞERLEME  

  TTK' na göre şahıs işletmelerinde maddi duran varlıkların değerlemesi 75. 

Md. genel hükümleri çerçevesinde düşünülmektedir. Bu durumda, maddi duran 

varlıklar işletme için haiz oldukları değer üzerinden değerlendirilirler. Sermaye 

şirketlerinde ise, TTK' nun 460. Md. maddi duran varlıkların gereğine göre uygun 

tenzilatlar (amortisman) yapıldıktan sonra en fazla maliyet değerleri üzerinden 

değerlenebileceği belirtildiğinden maliyet bedeli en üst sınır olmaktadır. TTK' nda 

maliyet bedelinin nasıl belirleneceği açıklanmamıştır. Genel muhasebe prensipleri ve 

VUK çerçevesinde maliyet bedeli belirlenebilir. Genellikle maddi duran varlıklar 

işletme tarafından kullanılır hale gelinceye kadar yapılan masraflar maliyet bedeline 

dahil edilir. TTK hükümlerine göre duran varlıkların maliyet bedelinden daha düşük bir 

değerle mali tablolarda gösterilmesi mümkündür. TTK' nda tenzilat olarak tanımlanan 

amortismanların ne şekilde belirleneceği açılanmamıştır. 460. Md."halin icabına göre 

münasip olan tenzilatın" yapılabileceğinin ifade edilmesi ticari bilançolarda 178 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değişik tarihlerde 

yayınlanan maddi duran varlıklar ve varlıklarda değer düşüklüğü konulu 

standartlar bulunmaktadır. Bu standartlarda varlıklarda değer artış ve azalışlarının 

muhasebeleştirilmesi uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak 

düzenlenmiştir. Standartlara göre alternatif yöntem kullanıldığında, makul değeri 

güvenilir olarak ölçülebilen maddi duran varlıklar yeniden değerlenmiş tutarları 

üzerinden mali tablolarda gösterilir. Eğer varlıkların makul değerleri güvenilir 

                                                 
177 Murat ERDOĞAN ve Cenap ĐLTER, “ Enflasyon Muhasebesinde Amortisman Konusu”, Muhasebe 
ve Finansman Dergisi, Sayı: 23, Temmuz 2004, s. 114 
178KIZIL, a.g. m.,http://www.webmuhasebe.com/Konular/mdvenv.htm 
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olarak ölçülemiyorsa gelir yaklaşımı veya itfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı 

kullanılarak makul değer saptanır. 179 

Maddi varlıkların değer artışlarının muhasebeleştirilmesinde maddi varlık 

yeniden değerlendiğinde değer artışı oransal olarak varlığın maliyet bedeline ve 

birikmiş amortismanına yansıtılır ve aradaki fark yeniden değerleme artışı olarak 

kayda alınır. Varlığın yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden hesaplanan amortisman 

ile elde etme maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki fark birikmiş 

karlara aktarılır. Eğer maddi varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutarından 

büyükse, varlık değer düşüklüğüne uğramıştır ve değer düşüklüğünün 

muhasebeleştirilmesi gerekir. Değer azalışı oransal olarak varlığın maliyet bedeline 

ve birikmiş amortismanına yansıtılır. Eğer varlıkla ilgili bir yeniden değerleme 

fonu mevcutsa azalış ilk olarak bu hesaptan düşülür, kalan tutar ise gider 

kaydedilir. Değer düşüklüğü için tahmin edilen tutar, varlığın kayıtlı değerinden 

büyükse işletme bunu bir yükümlülük olarak mali tablolara alır. 180 

Standartlarda ayrıca nakit üreten birimler için değer düşüklüğünün 

muhasebeleştirilmesi de yer almaktadır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir 

tutarı, kayıtlı değerinden düşükse, fark değer düşüklüğü olarak kayda alınır. Değer 

düşüklüğü birim varlıklarının kayıtlı değerini azaltmak amacıyla oransal olarak 

varlıklara tahsis edilir.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
179 GÜCENME ve AKSOY, a. g. m. , www.tmsk.org.tr 
180 GÜCENME ve AKSOY, a. g. m. , www.tmsk.org.tr 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada ilk olarak amortisman kavramı ele alınmış ve amortisman 

kavramının firmalar açısından önemi ve uygulama süreci açıklanmıştır. Daha sonra, 

Türkiye’ de ki mevzuatlar ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından amortisman 

kavramı irdelenmiş; son bölümde ise tüm bu düzenlemeler karşılaştırılmıştır. 

Günümüzde firmaların finansal yapısı incelendiğinde, özelliklede bazı endüstri 

işletmelerinde, duran varlıkların önemli bir orana sahip olduğu gözlenmektedir. 

Değerlerin tespit edilmesi açısından maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan 

hangilerinin itfaya tabi tutulacağı, hangi yönteme göre değerleneceği, kaç yıl boyunca 

itfa edilebileceği gibi konular büyük önem taşımaktadır.  

Ülkemizde yer alan tüm uygulamalar arasında bir takım ortak noktalar 

olmasına rağmen bazı farklılıklar da göze çarpmaktadır. Ayrıca, yapılan tüm 

çalışmalara rağmen uygulamalar açısından gerek TTK, gerekse VUK ve SPK’ da tam 

bir ortak dil oluşturulamamıştır Örneğin, itfa süresi TTK’ nda en çok 5 yıl olarak 

açıklamışken, diğer düzenlemelerde varlığın faydalı ömrü boyunca itfa edilebileceği 

hükmü bulunmaktadır. Bu gibi farklılıkların varlığı, firmaların finansal tablolarına 

yansımakta ve firmaları karşılaştırmada ya da yorumlamada güçlükler oluşturmaktadır. 

Bir başka açıdan ise bilanço esasına göre defter tutan işletmeler kullanacakları 

amortisman yöntemini belirlerken, hangi yöntemin ne gibi avantajlar sağladığını iyi 

değerlendirmek zorundadırlar.  

Đşletmelerin muhasebe ve finansman departmanları, gerek ulusal gerekse de 

uluslararası kullanıcılar için veri toplamak, finansal tablolar oluşturmak ve bunları 

anlaşılabilir kılmak gibi sorumluluklar içindedirler. Düzenlenmesi gereken bu 

raporlamalarda, genel anlamda o ülkenin düşünceleri, yerel hükümetlerinin 

gereksinimleri kreditörlere, işverenlere, ortaklara ve potansiyel yatırımcılara temel 

oluşturacak şekilde olmalıdır. Bu bağlamda, farklı muhasebe politikaları uygulayan 

ülkelerin karlılık ve risk seviyelerini güvenilir ve objektif değerlendirebilmeleri için 

ortak uygulamaların oluşturulması şarttır. 
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Bütün işletmelerin aynı yöntemi kullanmaları, işletmeleri ekonomik yönden 

aynı bazda karşılaştırma imkanı sağlayacaktır. Örneğin, aynı makineyi kullanan iki 

işletmenin farklı yöntemlere göre hesaplanan amortisman tutarı dolayısıyla masrafları 

farklı olacağından, bu işletmelerin yıllık maliyetleri yönünden karşılaştırılması çok 

sağlıklı olmayacaktır. 

Temelini uluslararası muhasebe standartlarının oluşturduğu Türkiye Muhasebe 

Standartları’nın, Uluslararası Muhasebe Standartları’na tam uygun hale getirilmesi için 

bir takım değişiklikler yapılmış olup bir kısmı ise taslak halinde görüşülmektedir. Bu 

kapsam dahilinde TMS- 4 “Amortisman Muhasebesi” 1999 yılında yürürlükten 

kaldırılmıştır. TMS- 16 TMS- 22 ve TMS- 38 kapsamına alınmıştır. 

Đçinde bulunduğumuz dönemde küreselleşme vb. nedenlerden dolayı TMS’ nın 

benimsenmesi daha faydalı olacaktır. Çünkü, UMS’ nın ülkemizde ki çevirisi olan 

TMS’ nda hem maddi hem de maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maddeler 

açıklayıcı ve bire bir biçimde bulunmaktadır ve uluslararası piyasalarda ortak tabanı 

sağlayacak olan yine UMS’ dır. 
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