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ÖZET 

 

MADDĠ DURAN VARLIKLARIN TÜRKĠYE MUHASEBE 

STANDARTLARI KAPSAMINDA ĠNCELENMESĠ SAMSUN BĠR 

SANAYĠ ĠġLETME ÖRNEĞĠ 

 

 

 

               Bu tez çalıĢmasındaki amacımız, Muhasebe Standartları kapsamında raporlama 

yapmayan iĢletmenin Muhasebe Standartlarının kullanımı sonucu bilançoda meydana 

gelen farklı değerleri ortaya çıkarmak ve elde edilen sonuçları karĢılaĢtırmaktır.  

ÇalıĢma konusuna giren maddi duran varlıklara iliĢkin Türkiye Muhasebe Standartları 

incelemesi gerçekleĢtirilmiĢ, standart kapsamında gerekli muhasebe kayıtları 

yapılmıĢtır. ĠĢletmenin muhasebe kayıtları kullanılarak değer düĢüklüğüne uğrayan 

maddi duran varlıklar tespit edilmiĢtir. Değer düĢüklüğü uygulaması sonucunda maddi 

duran varlıkların amortisman ve vergi tutarlarının toplamının nasıl etkilendiğinin tespit i 

yapılmıĢtır. 

 

             Sonuç olarak değer düĢüklüğüne, uğrayan maddi duran varlıkların amortisman 

ve vergi tutarlarının bilanço karı veya zararını ne kadar etkilendiğinin tespiti yapılmıĢtır.        

          

            Anahtar Kelimeler:  Maddi Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe 

Standartlarına Göre Değerleme ĠĢlemi. 

 

                                                                                                                   

 

                   

vi                                                                                                                       



 

ABSTRACT 

 

 Our aim in this thesis work, the scope of businesses that make reporting 

Accounting Standards Accounting Standards uncover a result of using different values 

occurring in the balance sheet and to compare the results obtained. The study was 

carried out into the subject of Turkey on tangible fixed assets Accounting Standards 

investigation, the necessary accounting entries were made under the standard. tangible 

assets impairment has been determined using the entity's accounting records. As a result 

of the application of impairment of tangible assets and amortization of the total amount 

of tax is made to determine how affected. 

 

             As a result, impaired, suffered depreciation of tangible assets of the balance 

sheet and the tax amount is made to determine how much profit or loss is affected. 

          

            Keywords: Evaluation Process according to Tangible Assets of Turkey 

Accounting Standards. 
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GĠRĠġ      

 

   KüreselleĢmenin nihai bir sonucu olarak dünyada ulusal piyasalar arasındaki 

sınırlar kalkmakta ve ekonomik rekabet uluslararası önem kazanmaktır. Artan 

ekonomik rekabet ile birlikte ülkeler kendi mevzuatlarına göre hazırlamıĢ oldukları mali 

tabloların diğer ülkelerin mali tablolarıyla karĢılaĢtırılmasında ülkeler arasındaki farklı 

uygulamalar problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle mali tabloların ortak dil 

kullanımı konusunda uluslararası muhasebe standartlarının kullanımı zorunlu hale 

gelmektedir. Bu nedenle de sürekli uyum çalıĢmaları yapılarak muhasebe için tek bir dil 

kullanılmaya çalıĢmaktadır.  

 

   Devletlerin değiĢik muhasebe sistemlerini kullanımlarından dolayı uluslararası 

alanda meydana gelen sorunlar için uluslararası muhasebe standartlarıyla bir çözüme 

kavuĢulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu sayede muhasebe standartlarının kullanımıyla firmaların 

faaliyet sonuçlarının  sağlıklı ve daha güvenilir mali tablo bilgilerine eriĢilebilmektedir.   

 

   Günümüzde sermaye piyasalarının geliĢmesiyle uluslararası alanda Ģirket 

birleĢmeleri ve satın almalar gerçekleĢmektedir. Bunun neticesinde ise Ģirketlerin nasıl 

değerlemeye tabi tutulacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. ġirketlerin kendi ülkelerinin 

mevzuatlarına  göre hazırlamıĢ olduğu  mali tabloların  diğer ülkelerin Ģirketlerinin  

mali tablolarıyla karĢılaĢtırılması, duran varlıkların  değerleme kriterlerinde farklılıklara 

neden olmaktadır. Bu farklılıkların gidermek amacıyla Uluslararası muhasebe 

standartlarıyla ortak bir muhasebe dili oluĢturulmaktadır. Böylece bilgi kullanıcıları için 

anlaĢılabilir ve karĢılaĢtırılabilir mali tablolar sunulma olanağı doğmaktadır.  

 

   ĠĢletme    varlıklarının    çoğunluğunu     oluĢturan     maddi    duran    varlıklar    
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konu edilmiĢtir.   Maddi   varlıklar  genel  olarak,  Mal  veya   hizmet  üretimi   veya   

arzında baĢkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere 

elde tutulan, ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki varlıklar olarak 

tanımlanabilir.  (TMS 16, 6) Bu çalıĢmada Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında 

maddi duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesi,  amortismanı, değerlemesi ve bilanço dıĢı 

bırakılması konu edilmiĢtir.  

 

   ÇalıĢmanın son bölümünde ise Samsun ilinde faaliyet gösteren bir üretim 

iĢletmesinin maddi duran varlıklar için standart kapsamında değerleme iĢlemi 

yapılmıĢtır. Muhasebe Standartları kapsamında raporlama yapmayan iĢletmenin 

Muhasebe Standartlarını uygulaması sonucu ortaya çıkan farklı değerler belirlenmiĢ 

olup, bu farklılıklarının bilanço kalemlerine etkileri ortaya çıkarılmıĢtır. 
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BÖLÜM 1  

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARININ 

GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

1.1 Türkiye Muhasebe Standartlarına GiriĢ 

 

      Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi, tasnif edilmesi, kaydedilmesi, 

değerlendirilmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması iĢlevlerini içeren 

muhasebe faaliyetleri; analizlerin yapılması ve bu analizler doğrultusunda 

belirlemelerde bulunulması bağlamında ülkesel farklılıklar gösteren teknik ve 

uygulamalardan oluĢmaktadır. 

 

      Bu çerçevede muhasebe faaliyetleri; farklı kullanıcı kitlelerinin farklı amaçlar 

doğrultusunda kullanabilmeleri amacıyla finansal bilgi temin edilmesini sağlamakta ve 

konu ile ilgili iĢleyiĢlerin belirli bir düzenlilik içerisinde gerçekleĢtirilmesine katkı 

sağlamaktadır. 

 

      Bu belirlemeler temelinde muhasebe faaliyetlerinin temel iĢlevleri, aĢağıda 

verilen dört temel görev kapsamında değerlendirilebilmektedir(Çelik, O, 2003, s. 3); 

 

      - Finansal bilgilerin hesaplanması, sınıflandırılması ve kaydedilmesi 

kapsamındaki teknik ve uygulamaların belirlenmesini sağlamak; 

 

                - Finansal bilgilerin yasal ve kurumsal altyapısının oluĢturulabilmesini 

sağlamak; 
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                -  Ekonomik ve yönetsel sorunların aĢılmasında yer verilecek olan finansal 

bilgilerin doğruluğunu mümkün kılmak; 

 

       - Söz konusu edilen tüm bu belirlemeler kapsamında hazırlanmıĢ olan 

finansal raporların değerlendirilmesini ve yorumlanmasını sağlamak. 

 

       Dünyadaki ekonomik büyüme finansal hareketlerin fazlalaĢmasına yol 

açmıĢtır. Bu ekonomik büyüme Muhasebe standartları çerçevesinde muhasebe teorisi ve 

uygulamalarını teĢkil eden unsurların yeniden Ģekillenmesini gerekli kılmıĢtır. Bu 

yöndeki çalıĢmaların temelinde yer alan üç temel unsur, aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilmektedir(ġavlı, T, 2007, s. 121); 

 

 -Muhasebe Teori ve Uygulamalarına Yönelik Ġlkeler ve Temel Kavramlar; 

 

 -Muhasebe Teori ve Uygulamalarına Yönelik Standartlar, 

 

 -Muhasebe Teori ve Uygulamalarına Yönelik Politikalar. 

 

 Söz konusu edilen bu unsurlar, bir piramit gibi değerlendirilmektedir ve bu 

piramitte “Muhasebe Teori ve Uygulamalarına Yönelik Ġlkeler ve Temel Kavramlar” 

piramidin temelini teĢkil etmektedir. “Muhasebe Teori ve Uygulamalarına Yönelik 

Standartlar” bu piramidin orta bölümünde yer almakta ve “Muhasebe Teori ve 

Uygulamalarına Yönelik Politikalar” ise piramidin tepe belirlemelerini ifade etmektedir. 

Neticesinde de piramidin bu üç bölümüne yönelik belirlemeler ne denli anlaĢılır ve 

güvenilir olursa, ortaya konulan finansal tablolar da o denli anlaĢılır ve güvenilir 

olacaktır. 

 

 Muhasebenin önemli düzenleme araçları olan muhasebe standartları; 

yöneticiler, kreditörler ve yatırımcılar bağlamında  iĢletme  katılımcılarına finansal bilgi 

sağlamakta ve muhasebe faaliyetlerinin hangi nitelikteki iĢlem ve olayları hangi 

değerler   üzerinde  kaydetmesi,  hangi   doğrultuda  sınıflandırması   ve   hangi  raporlar  
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 aracılığı ile sunması gerektiğini belirlemektedir(Lazol, Ġ,  2010, s. 101).        

 

               Bununla birlikte finansal tabloların kamuya açıklanması sürecinde ya da bu 

kapsamda yapılacak denetimlerde Ģeffaflığın sağlanabilmesi  için  muhasebe  standartlar 

temel göstergeler olarak kabul edilmekte ve nicelik ve nitelik yönünden yanlıĢ 

düzenlenmiĢ olan finansal tablolar, birçok kararın da bu yanlıĢ temelinde verilmesine 

neden olabilmektedir. 

 

     Ülkemizde muhasebe standartlarının uygulanması ihtiyacı doğmuĢtur. Bu 

ihtiyaç finansal tabloların; Ģeffaf, tutarlı, karĢılaĢtırılabilir, ilgili ve güvenli finansal bilgi 

sunan bir finansal raporlama sistemi oluĢturulmasını da beraberinde getirmiĢtir(Koç-

Yalkın ve Demir, 2006, s. 11-29). Altyapısı muhasebe standartları ile oluĢturulmuĢ olan 

muhasebe faaliyetleri yüksek kalitede finansal raporların hazırlanmasını mümkün 

kılmaktadır. 

 

1.2. Türkiye Muhasebe Standartlarının Amacı 

 

      Türkiye’de muhasebe standartları uzun yıllar devletin desteği ile geliĢme 

göstermiĢtir. Türkiye muhasebe sistemini düzenlerken örnek aldığı ülkeler; yakın siyasi 

ve ekonomik iliĢkiler içinde olduğu ülkeler olarak görülmektedir. Türkiye’de muhasebe 

standartları düzenlenirken öncelikle kurum ve kuruluĢlardan çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

kurumlar ise; Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu, Türkiye 

Bankalar Birliği, Türk Standartları Enstitüsü,  Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye 

Bakanlığı bünyesinde oluĢan kuruluĢlar olarak görülmektedir.  

 

      Muhasebe faaliyetlerinin farklı uygulamaları, değiĢik ülkelerde faaliyet 

gösteren firmaların finansal bilgilerinin karĢılaĢtırmasını zorlaĢtırmıĢtır. Bu değiĢik 

uygulamalar farklı farklı finansal raporlamaların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu 

durumda yatırımcıların sermaye piyasalarında yatırım yapmaktan kaçınmalarına yol 

açmıĢtır.    Muhasebe    faaliyetlerindeki    farklılıklar    uluslar  arası    menkul    kıymet  
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piyasalarının geliĢmesinde büyük engel teĢkil etmektedir. Yatırımcılar için ek maliyetler 

yüklemesi gibi konular; birtakım sorunların çıkmasına ve maliyet artıĢına neden 

olmaktadır.  

 

                Bu durumda muhasebe standartları; ekonomilerin geliĢmesi doğrultusunda 

yatırımların artmasına yol açmıĢtır. Ticaret ve üretimin çok daha büyük hacimli bir 

yapıda gerçekleĢmeye baĢlaması, iĢletmelerin hem sayısal hem de yapısal olarak çok 

daha fazla büyümeleri ve dünya ticaretinin artmasına neden olmuĢtur. ĠĢletme yapısı ve 

faaliyetleri çok daha karıĢık bir hal almıĢtır. Uluslararası muhasebe standartları;    bu 

alanda söz konusu olabilecek karmaĢıklığın çözümlenmesine amaçlamaktadır. 

 

      Muhasebe standartları; gerek muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesi 

sürecinde ve gerekse de finansal tabloların ortak bir dilde hazırlanmasını 

amaçlamaktadır.  Muhasebe uygulamalarındaki bu farklılıkları en aza indirmeyi 

amaçlayan düzenlemeler esas alınmaktadır. Muhasebe iĢlemlerinin yeterli düzeyde ve 

tarafsız olarak gerçekleĢtirilmesi mümkün kılmaktadır(Pamukçu, F, 2011, s. 79).  Bu 

yönüyle rasyonel belirlemelere dayanan muhasebe standartları; finansal bilgi ve raporlar 

temelinde finansal bilgiyi kullananların isabetli karar vermelerine yardımcı olmaktadır. 

 

      Sermaye piyasalarında finansal yatırım araçları hakkında doğru 

bilgilendirmelerin raporlanması muhasebe standartlarıyla mümkün olmaktadır. Bu 

standartların uygulamaya konulmasıyla tüm ülkelerde ortak bir birlik sağlanmaktadır. 

Bu belirlemeler  muhasebe standartlarının sağladığı avantajlar aĢağıda gibi ifade 

edilmektedir(Durgun, N, 2007, s. 39); 

 

   - Muhasebe standartları; kesin, tarafsız, açık, uygun, karĢılaĢtırılabilir ve doğru 

zamanlı finansal bilgi edinilmesini sağlar. 

 

   -  Muhasebe standartları, daha kaliteli finansal raporlar hazırlanmasını sağlar. 

 

   -  Muhasebe  standartları, uluslararası  muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları  
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en aza indirgemeyi sağlayarak, uluslararası sermaye hareketliliklerinin artmasını 

mümkün kılar       

 

            - Muhasebe standartları, finansal bilgilerin maliyetini azaltarak sermaye 

piyasalarının tüm ülkelerde daha etkin bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlar. 

          

               Muhasebe standartları iĢletmelere finansal kaynakları yönetme becerisi 

kazandırmaktır. Bu durum temelde finansal performansın çeĢitli dönemlerde 

karĢılaĢtırılmasını sağlamaktadır. 

 

1.3. Türkiye Muhasebe Standartlarının Kavramsal Çerçevesi 

 

               Kavramsal Çerçeve Finansal Tablolara ĠliĢkin” firma  dıĢındaki bilgi 

kullanıcıları için hazırlanan ve  kullanıcıların bilgilerine sunulmuĢ olan mali tabloların 

uyacakları usul ve esasları belirtmektedir. 

 

               Kavramsal Çerçeve bir standart değildir. Kavramsal Çerçeve ile 

Standartlardan biri arasında uyuĢmazlık söz konusu olduğunda, söz konusu Standart 

Kavramsal Çerçeve’den önce gelir. Mevcut Kavramsal Çerçevenin yeni standartların 

oluĢturulmasında ve mevcut standartların gözden geçirilmesinde rehber olarak 

alınacağından standartlar ile kavramsal çerçeve arasındaki uyuĢmazlıklar zaman 

içerisinde azalacaktır(TMSK, 2011, 1. Nolu Tebliğ). 

 

 

               Kavramsal Çerçeve’de aĢağıda belirtilen konular ile ilgili düzenlemeler yer 

almaktadır(TMSK, 2011, 1. Nolu Tebliğ,  prf. 5): 

 

 a) Finansal raporlamanın amacı  

 

 b) Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri  
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             c) Finansal tabloları oluĢturan unsurların tanım, tahakkuk ve ölçümleme esasları  

 

             d) Sermaye ve sermayenin devamlılığı (korunması) kavramları.  

 

1.4. Türkiye Muhasebe Standartlarının GeliĢimi 

 

               Ülkemizde muhasebe standartlarının geliĢimi, devlet öncülüğünde 

gerçekleĢtirilen bir süreç kapsamında söz konusu edilmiĢ ve bu süreç, ekonomik ve 

siyasi anlamda yoğun iliĢkiler içerisinde olunan ülke örnekleri temel alınarak 

oluĢturulan yasalar kapsamında ĢekillendirilmiĢtir. 

 

               Ülkemizde muhasebe alanında yapılan değiĢik düzelmemelerle ilgili olarak 

Cumhuriyet tarihi süresince karmaĢa ortamı yaĢanmıĢ, yapılan düzelmemeler ayrı ayrı 

kesimleri kapsadığından uygulamada tam bir birlik sağlanamamıĢtır. Vergi mevzuatı 

içeresinde muhasebe uygulamalarını yürütülmesine yakın bir tarihe kadar Ülkemizde 

devam edilmiĢtir.   

 

               Bu bağlamda Ülkemiz muhasebe standartları mevzuatının oluĢturulmasında 

öncelikli olarak konu kapsamındaki Fransa ülke mevzuatı ve Almanya ülke mevzuatı 

örnek alınmıĢ, 1950 yılı sonrasında Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) ile iliĢkilerin 

ekonomik alanda çok daha geniĢ kapsamlı olmaya baĢlaması ile birlikte ABD muhasebe 

sisteminin etkisinde kalınmıĢ, 1987 yılı sonrasında Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik 

baĢvurusu doğrultusunda AB muhasebe düzenlemelerinin etkisi ile belirlemelerde 

bulunulmuĢ ve son dönemde de UMS etkisi ile hareket edilir hale gelinmiĢtir. 

 

               Türkiye’de muhasebe standartların geliĢim göstermesi süreci, çeĢitli kurum ve 

kuruluĢların kendi bünyelerinde tek düzen sağlamaya yönelik çalıĢmalarda bulunmaları 

ile baĢlamıĢ ve zaman içerisinde de, belirtildiği üzere AB’ye girmek için yapılan 

baĢvuru kapsamında AB uyum yasaları çerçevesinde gerçekleĢtirilen yeni yasal 

düzenlemelerle UMS’lerin zorunlu hale gelmesi istenmektedir.  
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                    Genel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde muhasebe alanındaki 

uygulamalara Ģekil veren kurum ve kuruluĢların en önemlileri olarak addedilenler 

aĢağıda verildiği gibi ifade edilmektedir; 

 

            - Ġktisadi Devlet TeĢekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu (ĠDTYDK); 

 

            - Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD); 

 

            - Türkiye Bankalar Birliği (TBB); 

 

            - Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi; 

 

            - Sigorta Murakabe Kurulu; 

 

            - Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde Kurulan Muhasebe Standartları     

Komisyonu; 

 

            - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); 

 

            - Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK); 

 

            - Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

 

            - Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)  

 

            - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). 
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     ÇalıĢmanın bu aĢamasında; TMUDESK, TMSK ve KGK ile ilgili ayrıntılı 

değerlendirmelerde ve belirlemelerde bulunulacaktır. 

 

1.5. Türkiye Muhasebe Standartlarına ĠliĢkin Kurumlar 

 

1.5.1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

(TMUDESK) 
 

      09.02.1994 tarihinde kurulan ve aynı tarihte ilk toplantısı yapılmıĢ olan 

TMUDESK; 1994 yılında uygulamaya konulmuĢ olan, ancak buna karĢın konu ile ilgili 

çok sesliliği önlemek için yeterli olmayan “Muhasebe Sistemi Uygulama genel 

Tebliği”nin ardından, Ülkemiz muhasebe sisteminin uluslararası platformda geçerli 

uygulamaları içermemesinden kaynaklanan açığın kapatılabilmesi için, muhasebe 

meslek üst birliği olan “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali 

MüĢavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)” tarafından yayımlanmıĢ olan TMUDESK 

Yönergesi oluĢumu sağlanmıĢ bir kuruluĢtur(Koç-Yalkın ve Demir,  2006, s. 14). 

 

      Belirtildiği üzere TÜRMOB tarafından TMUDESK Yönergesi’nin 

hazırlanmasının ardından söz konusu edilen diğer düzenlemeler de Ģu kapsamda 

gerçekleĢtirilmiĢtir(Gençoğlu, Ü, 2007, s. 26).                                                                                                                    

 

   -  SPK tarafından Seri: XI ve No: 25 Tebliği’nin yayınlanması ve uygulamaya 

konulması; 

 

   - TMSK tarafından UMS ve UFRS ile tam uyumlu TMS ve TFRS’nin 

yayınlaması; 

 

   - BDDK tarafından artık muhasebe uygulamalarının TMS kapsamında 

yapılacağını açıklaması. 

 

      TMUDESK,   öncelikli   olarak   kurul   üyelerinden   oluĢan   otuz   komisyon  
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oluĢturulması adına hareket etmiĢ ve komisyonlar, yürürlükteki UMS’leri temel alarak 

standart belirleme çalıĢmalarında bulunmuĢtur. Komisyonların çalıĢmaları neticesinde 

11 TMS belirlenmiĢ ve yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

 

      TMUDESK 17.06.1999 tarihli Kurul toplantısında da;  önceki dönemlerde 

yapılmıĢ olan Muhasebe Standart Taslak metinleri incelenmiĢ olup, Birinci Standart 

olan TMS – 1’in yerine  5 yeni TMS oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TMS  01.01.2000 

tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuĢtur. 2001 yılı itibariyle 4 TMS daha yayımlanmıĢ ve 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu doğrultuda standart sayısı 19’a yükselmiĢtir. Sonrasında 

TMS’de yapılan değiĢiklikler sonrası standart sayısı 40’a çıkmıĢtır. ġu an kullanılan 40 

standart bulunmaktadır. 

 

      Ancak TMUDESK’in belirlenmiĢ olan bu standartların uygulanması 

noktasında herhangi bir yasal yaptırım gücüne sahip olmaması ya da bir anlamda konu 

ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olması, baĢlangıç itibariyle beklenen sonuçların 

elde edilmesini sağlayamamıĢtır. 

 

1.5.2. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

 

      Muhasebe faaliyetleri ile ilgili Ülkemizdeki yasal boĢluğun giderilebilmesi 

amacıyla, kamu tüzel kiĢiliğine haiz ve idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olarak 

kurulan TMSK’ya üye veren kurum ve kuruluĢların baĢında Maliye Bakanlığı, SPK, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığı gelmektedir. Diğer kurum ve 

kuruluĢlar arasında da Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), TÜRMOB ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) yer almaktadır(Koç - Yalkın ve Demir, 2006, s.17). 

 

               Ġlgili Kanun’da öngörülen kapsamda TMSK; denetlenmiĢ finansal tabloların 

sunumunda ve finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, 

karĢılaĢtırılabilir ve anlaĢılabilir nitelikte olmasını sağlayabilmek için ulusal muhasebe 

ilkeleri geliĢtirilmesi ve bu ilkelerin benimsetilmesine yönelik çalıĢmaların yürütülmesi 

ile  görevlendirilmiĢ  ve  tüm   bu  görevlerini  de   kamu   yararını   gözetmek   suretiyle  
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gerçekleĢtirecek bir Kurul olarak ĢekillendirilmiĢtir(ġavlı,T, 2008, s. 56). 

 

      Bu yetki çerçevesinde TMSK; AB mevzuatına uyumlu ve uluslararası birliği  

sağlayabilmek amacıyla UMS’yi benimsemiĢtir. Bu bağlamda lisans ve telif anlaĢması  

Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı  ile  imzalamıĢtır. Bu kapsamda TMSK 

tarafından çevrilen Uluslararası Muhasebe Standartları “Türkiye Muhasebe Standartları 

/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS)” adı altında 25702 sayılı 

Resmi Gazetede 16/05/2005 tarihinde yayımlanmıĢtır. 

  

      Kanun kapsamında bahsi edilen edilen bu belirlemelerle, muhasebe 

standartlarının belirlenmesi ve yayımlanması yetkisi TMSK’ya verilmiĢ ve ilgili 

kesimlerin gerçekleĢtirecekleri detay düzenlemeler de, TMSK tarafından belirlenmiĢ 

olan muhasebe standartları ile uyumlu olarak gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu 

bağlamda TMSK; Ülkemizde uygulanacak muhasebe standartlarını oluĢturulmasında 

standartların uygulanabilir olması güvenilir ve ihtiyaca cevap verebilir kalitede 

olmasında ve uluslararası standartların temel alınması noktasında çalıĢmalarını devam 

ettirmiĢtir.  

 

      TMSK’nın faaliyetleri arasında, aĢağıda verilen alanlara iliĢkin Taslak Metin 

oluĢturulması yer almaktadır(ġavlı, T, 2008, s. 57); 

 

     - Finansal Tabloların SunuluĢu; 

 

   -Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama; 

 

     -Nakit AkıĢ Tabloları; 

 

     -SatıĢlar ve Diğer Olağan Gelirler; 

 

               -Stoklar; 

     

                  -Borçlanma Maliyetlerinin MuhasebeleĢtirilmesi ve 
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               -KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Aktifler. 

 

1.5.3. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGMDSK)  

 

                Muhasebe faaliyetleri ile ilgili Ülkemizdeki yasal boĢluğun giderilebilmesi 

amacıyla 28.07.1981 Tarih ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na, 18.12.1999 

Tarih ve 4487 Kanun’la eklenmiĢ olan Ek – 1 Maddesi uyarınca idari ve mali özerkliğe 

sahip bir kurum olan Türkiye Muhasebe standartları Kurulu (TMSK) kurulmuĢ ve 

Kurul, 07.03.2002 tarihinde faaliyetlerine baĢlayarak, TMUDESK’in görevlerini, o 

dönemde gerçekleĢtirilen tüm çalıĢmalar kapsamında devralmıĢtır. (Sağlam, ġengel ve  

Öztürk, 2007: 66).) Sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2499 Sayılı 

Kanunda yapılan değiĢiklikle TMSK kaldırılmıĢtır.  Yerine ise 02.11.2011 Tarih ve 660 

Sayılı Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK)” 

kurulmuĢtur. 

 

               Kurum, KHK  (660 Sayılı) ile belirlenen asli görev ve iĢlevlerini yürütürken 

bazı temel değerleri dikkate almakta ve aĢağıda verilen bu hususların yapılan iĢ ve 

iĢlemlere direkt  olarak yansıtılmasına önem göstermektedir.  

 

a) Tarafsızlık ve Nesnellik 

 

               Kurum yapmıĢ olduğu iĢlem ve aldığı kararlarda ayrım yapmadan bilgi 

kullanıcılarına eĢit mesafede durur ve kararlarını yapmıĢ olduğu araĢtırmalarda elde 

ettiği delil ve tespitlerine dayandırır.  

 

b) Hukukilik ve Öngörülebilirlik 

 

 

               Kurum, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kendine verilmiĢ olan görevlerini 

usul ve esaslar açısından tutarlı olmaya gayret göstererek yerine getirmeye çalıĢır. 

Yasalara uygun olarak; Uluslararası piyasalardaki geliĢmeler paralelinde serbest piyasa 
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verilerini analiz edebilir uygulama düzeni oluĢturmayı öngörebilir. 

 
 

c)  Saydamlık ve Hesap Verebilirlik 

 
 

               Kurum vermiĢ olduğu bütün kararlarını ve sahip olduğu bilgi ve elde etmiĢ 

olduğu birikimlerini belli bir plan içerisinde kamuoyu ile paylaĢır. Kurulun kararları 

yetkili mahkemelerde dava konusu yapılabilir.  

 

d) Hızlı ve Doğru Karar Alma 

 

               Kurum, bilgi ve belgeler doğrultusunda aldığı kararlarının doğru olabilmesi ve 

etkili olması amacıyla karar alma süresini gözden geçirir. Kurum, almıĢ olduğu 

kararların hızlı ve doğru bir Ģekilde uygulanması için azami ölçüde dikkat eder. 

 

e)  ĠĢbirliği ve Katılımcılık 

 
 

               Kurum, yapmıĢ olduğu faaliyetlerle ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

yaparak ve bu kuruluĢlardan aldığı görüĢleri karar alma süreçlerinde değerlendirerek 

kararlarına yansıtır.  

 

 

f) Uzmanlık ve Liyakat Esası 
 
 

                    KGMDSK, 660 Sayılı KHK’da belirtilen görevleri yerine getirmekle görevli 

ve yetkili, kamu tüzel kiĢiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir kurumdur. Bu 

çerçevede, Kurumun kuruluĢ amacı özetle aĢağıda verildiği Ģekilde ifade edilmektedir; 

(660 sayılı kanun) 

 

              -Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı 

oluĢturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde  uygulama  birliğini, gerekli güveni  ve 

kaliteyi sağlamak 
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                -Denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 

kuruluĢlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve 

 

                -Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak. 

 

                660 Sayılı KHK’nın 9. Maddesi’nde KGMDSK’nın görev ve yetkileri 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır; 

 

                -Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal 

tabloların ihtiyaca uygunluğunu, Ģeffaflığını, güvenilirliğini, anlaĢılabilirliğini, 

karĢılaĢtırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı oluĢturmak ve yayımlamak; 

 

                -Türkiye Muhasebe Standartları’nın uygulamasına yönelik ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla 

düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluĢların yapacakları düzenlemeler hakkında 

onay vermek; 

 

                -Finansal tabloların; iĢletmelerin finansal durumunun, performansının ve nakit 

akıĢlarının Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak 

sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, Ģeffaflığını, 

karĢılaĢtırılabilirliğini ve anlaĢılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da 

gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dâhil uluslararası standartlarla uyumlu 

ulusal denetim standartlarını oluĢturmak ve yayımlamak; 

 

               -Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢlarının kuruluĢ Ģartlarını ve 

çalıĢma esaslarını belirlemek, bu Ģartları taĢıyan kuruluĢları ve bağımsız denetim 

yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek, bunları 

oluĢturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun eriĢimine 

sürekli olarak açık tutmak; 
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      -Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢlarının faaliyetleri ile 

denetim çalıĢmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu 

gözetlemek ve denetlemek; 

 

      -Ġnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler 

ve bağımsız denetim kuruluĢlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek; 

 

      -Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme 

ve tescil yapmak, disiplin ve soruĢturma iĢlemlerini yürütmek, sürekli eğitim 

standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence 

sistemini oluĢturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak; 

 

      -Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle 

iĢbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına 

yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluĢları ve denetçilerini listeler halinde ilan 

etmek ve bunları oluĢturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 

kamuoyunun eriĢimine sürekli olarak açık tutmak;  

 

      -Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan 

güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli 

tedbirleri almak; 

 

      -Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak; 

 

      -Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence 

Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalıĢmalar yapan diğer 

uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, lisans ve telif anlaĢmaları akdetmek ve 

gerektiğinde bu kuruluĢlara üye olmak; 
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     -Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve 

uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleĢtirilmesine yönelik 

olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak; 

 

     -Kurum’un ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet 

kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalıĢma politikalarını oluĢturmak, 

Kurum’un hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak; 

 

     -Kurum’un performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak; 

 

     -TaĢınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüĢüp karara 

bağlamak; 

 

     -Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 

 

      Kurul KHK (660 Sayılı) uyarınca aldığı kararları resmi gazetede yayınlanması 

için BaĢbakanlığı gönderir ve 7 gün içerisinde yayınlanmasını sağlar. Alınan kararlar 

çeĢitli vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.   

 

               Türkiye Muhasebe Standartları’nın uluslararası piyasada önem kazanması için 

UMS’na uyumlu olması gerekmektedir.  Buda ancak UMS setindeki standartların 

tamamı uyumlu hale gelmesi ile sağlanacaktır.. UMS tarafından oluĢturulan Uluslararası 

Muhasebe Standartları, ekonomik ve mali alanda yaĢanan geliĢmelere çerçevesinde ya 

da gerekli görüldüğünde yenilenmektedir. 

    

   Bu amaçla Ülkemizde UMS’na uyum sağlanabilmesi için yayınlanan 

standartların ve standartlarda yapılmıĢ olan değiĢiklerin aynı esnada bizim 

mevzuatımıza da  sokulması amaçlanmıĢtır.  
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BÖLÜM 2 

 

MADDĠ DURAN VARLIKLAR STANDARDI 

 

2.1. Maddi Duran Varlıklar Kavramı ve Kapsamı 

 

      Maddi Duran Varlıklar ile ilgili veriler, TMS – 16 sayılı standart kapsamına 

girmektedir. TMS Uluslararası Muhasebe Standartlarını tam çevirisi olarak Kamu 

Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanıp yürürlüğe girmiĢtir. 

 

2.1.1 Maddi Duran Varlık Tanımı 

 

      ĠĢletmelerin faaliyetlerini gerçekleĢtirme sürecinde bir yıldan daha fazla süre 

kullandıkları ve aĢınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi olan 

kıymetler, “duran varlıklar” olarak adlandırılmaktadır. Muhasebe literatürü bağlamında 

duran varlıklar, “sabit aktifler” ya da “uzun süreli aktifler” olarak da tanımlanmaktadır 

(Sarıay, Ġ. 2012: s. 110).  

 

      Duran varlıklar; fiziki yapıya sahip olan duran varlıklar anlamında “Maddi 

Duran Varlıklar” ve fiziki yapıya sahip olmayan duran varlıklar anlamında da “Maddi 

Olmayan ya da Gayri Maddi Duran Varlıklar” olarak iki bölümde değerlendirilmektedir 

(Fırat, H, 2008, s. 103). 

 

      Daha geniĢ bir belirleme çerçevesinde değerlendirildiğinde “Maddi Duran 

Varlıklar”; iĢletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilmiĢ olan ve tahmini 

yararlanma süresi bir yıldan daha fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bu varlık 

kalemleri ile birikmiĢ amortismanların izlendiği  hesap  grubu  olarak  tanımlanmaktadır  
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(KüçüksavaĢ, N, 2006, s. 399). 

 

               Bu tanımdan hareketle, bir maddi duran varlığın bu bölümdeki hesaplarda yer 

alması için taĢıması gereken özellikler aĢağıdaki gibi sıralanabilmektedir(Tokay, H, S, 

2012, s. 12). 

 

                -Fiziki bir yapıya sahip olması,  

 

  -ĠĢletmenin mülkiyetinde olması,  

 

  -ĠĢletmenin mal ve hizmet üretim ilerinde sürekli kullanılmak ya da  kiraya 

verilmek üzere alınması olması,   

 

  -ĠĢletme normal faaliyetlerini sürdürdüğü sürece satılmasının düĢünülmemesi, 

 

  -Özel durumlar dıĢında 1 yıl olarak belirlenen etkinlik döneminden daha uzun 

bir ömre sahip olması 

 

2.1.2. Maddi Duran Varlıklar Standardının Tanımı 

 

      Maddi Duran Varlıklar Standardı, iĢletmeleri ilgilendirmektedir. Standart 

resmi Gazetede 31.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemizde, 

Uluslararası  Standartlarda söz konusu edilen  değiĢikliklere paralellik sağlamak 

amacıyla yayınlandığı günden sonra birkaç kez değiĢiklik yapılmıĢtır. 

 

                Maddi duran varlıklar tanımı, mal veya hizmet üretimi veya arzında 

kullanılmak (yatırım amaçlı gayrimenkul olmadığı sürece) baĢkalarına kiraya verilmek 

veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan fiziki varlıklardır. 

Ayrıca bu fiziki varlıkların birden fazla dönemde kullanımı da gereklidir(Akbulut, A, 

2013, s. 77). 
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 2.1.3. Maddi Duran Varlıklar Standardının Amacı 

 

      Maddi Duran Varlıklar Standardı’nın amacı; mali tablo kullanan firmaların 

duran varlıklardaki aĢınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi değiĢimleri 

ortaya koymalarını düzenleyen maddi duran varlıklarla alakalı muhasebe iĢlemlerini 

yapmaktır. Varlıkların muhasebeleĢtirilmesi defter değerinin tespit edilmesi ve bunlarla 

alakalı olarak mali tablolarda gösterilmesi gereken aĢınma payı tutarları ve değer 

düĢüklüğü ile ilgili zararları maddi duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesi ile temel 

konular içerisindedir. 

     

2.1.4. Maddi Duran Varlıklar Standardının Kapsamı       

 

               Standart, firmaların mal ve hizmet üretimi, pazarlama, satıĢ, dağıtım ve 

yönetim faaliyetlerinde uzun vadeli kullanmak için elde edilen maddi duran varlıkların 

muhasebeleĢtirme ve finansal tablolarda açıklanma kurallarını kapsamaktadır. Maddi 

duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde baĢka bir standart farklı muhasebe iĢlemlerini 

gerektirmediği veya izin vermediği sürece, söz konusu varlıklar TMS 16’da belirtilen 

esaslara göre mııhasebeleĢtirilmekte ve finansal tablolarda raporlanmaktadırlar(TMS 

16,  prf. 2). 

 

               TMS 16’da yer alan hükümler bazı varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde 

uygulanmaz.  

 

                Söz konusu varlıklara ve bu varlıkların muhasebeleĢtirilme ilkelerini 

açıklayan standartlara aĢağıda maddeler halinde yer verilmiĢtir(TMS 16, prf. 3): 

 

    (a) “TFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan  

Faaliyetler” Standardı uyarınca satıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıĢ 

olan maddi duran varlıklar; 
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                (b) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar  

 

                (c) Madenlere iliĢkin arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme 

harcamalarının/varlıklarının muhasebeleĢtirilmesi ve ölçülmesi veya 

 

                (d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar 

gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar; 

   

                Diğer Standartlar, bir maddi duran varlık kaleminin bu Standartta yazılandan 

farklı bir yöntem ile muhasebeleĢtirilmesini gerektirebilir. Örneğin, “TMS 17 Kiralama 

ĠĢlemleri” Standardı bir iĢletmenin kiralanan maddi duran varlık kalemlerinin 

muhasebeleĢtirilmesinin, risk ve kazanımların transferi kapsamında değerlendirilmesini 

gerektirir. Ancak bu durumlarda, bu varlıklara iliĢkin, amortisman dahil, uygulanacak 

diğer muhasebe iĢlemleri bu Standart ile düzenlenmiĢtir(TMS 16, prf. 3). 

 

               Yatırım amaçlı gayrimenkuller, TMS 16 kapsamında değil, TMS 40 Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller Standardı kapsamında muhasebeleĢtirilmelidir. Ancak yatırım 

amaçlı gayrimenkuller ile ilgili aĢağıda belirtilen özellikli iki durum gerçekleĢtiğinde, 

söz konusu varlıklar TMS 16’da belirtilen muhasebeleĢtirme esasları göz önünde 

bulundurularak finansal tablolarda raporlanmalıdır. Örneğin yatırım amaçlı gayrimenkul 

iĢletme tarafından inĢa ediliyorsa, bu varlık kullanılabilir duruma gelinceye kadar 

katlanılan tüm maliyetlerin TMS 16 kapsamında muhasebeleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca iĢletmenin amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere normal iĢ akıĢı içerisinde kullanılan 

gayrimenkuller de, TMS 16 kapsamında muhasebeleĢtirilmektedir (Deren, SavaĢ ve  

Sürer, 2013, s.275). TMS 40 Standardı kapsamında yer alan yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin muhasebeleĢtirilmesinde maliyet modelini kullanan iĢletme, söz 

konusu modelin uygulanmasında TMS 16’da belirtilen esasları uygulamak zorundadır 

(TMS 16, prf. 5). 
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2.1.5. Standartta Yer Alan Tanımlamalar 

 

      Standart’ın 6. Maddesi’nde, kullanılan tanımlar aĢağıda verildiği gibi 

açıklanmıĢtır; 

 

               Defter Değeri: Bir varlığın birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü 

zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutardır. 

 

 Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inĢaatında ödenen nakit veya 

nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli 

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

 

 Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine 

geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düĢülmesiyle bulunan bedeli ifade eder. 

 

 Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince 

sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

 

 ĠĢletmeye Özgü Değer: Bir iĢletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve 

yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında, elde edilmesi beklenen veya bir 

yükümlülüğün karĢılanmasında oluĢması beklenen nakit akıĢlarının bugünkü değerini 

ifade eder. 

 

 Gerçeğe Uygun Değer: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiĢtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 

çıkması gereken tutardır. 

 

               Değer DüĢüklüğü Zararı: Bir varlığın defter değerinin, geri kazanabilir 

tutarını aĢan kısmını ifade eder. 
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Maddi duran varlıklar:  

             

 (a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baĢkalarına kiraya 

verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve  

 

                (b) Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir.                  

 

 Geri Kazanılabilir Tutar: Bir varlığın gerçeğe uygun değerinden, satıĢ 

giderleri çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük olanıdır. 

 

 Bir Varlığın Kalıntı Değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün 

sonundaki durum ve yaĢına ulaĢtığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen 

tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düĢülerek ulaĢılan tahmini tutardır. 

 

 Yararlı Ömür: Bir varlığın iĢletme tarafından kullanılabilmesi beklenilen 

süreyi veya iĢletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenilen üretim sayısı 

veya benzeri üretim birimini ifade eder. 

 

Maddi duran varlıklar, aĢağıda verildiği Ģekilde sınıflandırılabilmektedir 

(TimeĢenko, V,  2007,  s. 71); 

 

 -Arazi ve Arsalar; 

 

              -Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri; 

 

 -Binalar; 

 

 -Tesis, Makine ve Cihazlar; 

 

 -TaĢıtlar; 
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               -DemirbaĢlar; 

 

               -Diğer Maddi Duran Varlıklar; 

 

 -BirikmiĢ Amortismanlar; 

 

 -Yapılmakta Olan Yatırımlar; 

  

 

2.2. Maddi Duran Varlıkların Finansal Durum Tablosuna 

Alınma KoĢulu 

 

                Maddi Duran Varlıklar; ömürleri sürelerince mal ve/veya hizmet üretiminde 

kullanıldıklarından ve aĢınma–yıpranma dolayısıyla faydalı ömürleri sonunda 

tükendiklerinden, faydalı ömürleri içerisinde amortisman ayrılmak suretiyle bedelleri 

tamamen itfa edilir. Duran varlıklara yapılan harcamalar, zamanla amortisman yoluyla 

iĢletme sermayesi ya da dönen varlık haline dönüĢmüĢ olmaktadır. Maddi duran varlık 

kalemlerinin maliyeti, sadece aĢağıdaki koĢulların oluĢması durumunda varlık olarak 

finansal tablolara aktarılabilmektedir(Öztürk, B, 2006, s. 101); 

 

                    -Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların iĢletmeye aktarılmasının 

muhtemel olması ve 

 

               -Ġlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi. 

 

                Bir iĢletme mali tablolara alma kriteri çerçevesinde, maddi duran varlıklarla 

alakalı tüm maliyetlerin oluĢtuğu zamandaki değerleriyle muhasebeleĢtirmektedir. 

 

2.3.Maddi Duran Varlıkların Ġlk Ölçümü 
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               Maddi duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesi Ģartlarını sağlayan bir maddi 

duran varlık kalemi maliyet bedeli ile ölçülmektedir. Finansal tablolarda maliyetinden 

birikmiĢ amortisman ve varsa birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları düĢürüldükten sonraki 

değeri ile gösterilmektedir. Amortisman gideri dıĢında ayrıca maddi duran varlıklar 

değerinde doğabilecek düĢüĢler, doğrudan zarar olarak Gelir Tablosu’na aktarılacaktır. 

Bu model içerisinde değer artıĢları, Maddi Duran Varlıklar’ın aktif değerine 

eklenmeyecektir. Burada dikkat çeken asıl önemli husus değer düĢüklüğü zararlarının 

ne anlama geldiğidir. Varlıklarda Değer DüĢüklüğü TMS 36 nolu standarttır. Bu baĢlık 

altında Ģunlar söylenebilmektedir. Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını 

aĢmıĢ olması durumunda ilgili varlık değer düĢüklüğüne uğramıĢtır. Burada varlığın 

defter değeri, amortisman düĢüldükten sonra kalan net değerdir(Öztürk, 2013, s.67-68).  

 

 ĠĢletmelerin duran varlıklarla alakalı bütün maliyetleri oluĢtuğu zamanki 

değerleriyle muhasebeleĢtirmeleri gerekir. Bu maliyetler maddi duran varlık kaleminin 

ilk elde edilmesi, sonradan ekleme yapılması yada kısmi yenileme ve onarım için 

kullanılan maliyetleri içerir. 

 

2.3.1. Maliyet Bedelinin Unsurları 

 

 TMS 16 uyarınca maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile ölçülür. Maddi 

duran varlık kalemlerinin maliyeti, sadece bu kalem ile ilgili gelecekteki ekonomik 

yararların iĢletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetini 

güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi koĢulu ile finansal durum tablolarına aktarılmaktadır. 

Bu temelde maliyet koĢullarının sağlanmasının ardından maddi duran varlık kaleminin 

maliyeti aĢağıda verilen unsurlar doğrultusunda oluĢmaktadır(Ayçiçek,  F, 2011, s. 

124); 

 

 a) Ġndirimler ve ticari iskontolar düĢüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade 

edilmeyen alıĢ vergileri dâhil, satın alma fiyatı; 

 

 b) Varlığın yerleĢtirileceği yere ve yönetim  tarafından  amaçlanan  koĢullarda  
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çalıĢabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine iliĢkin her türlü maliyet; 

 

 c) Maddi duran varlığın sökülmesi ve taĢınması ile yerleĢtirildiği alanın 

restorasyonuna iliĢkin tahmini maliyeti, iĢletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da 

stok üretimi dıĢında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı 

yükümlülük.  

 

 Doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler ise aĢağıda belirtilmiĢtir 

(Ayçiçek, F, 2011, s. 125); 

  

               -Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inĢaatıyla ilgili 

çalıĢanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler (TMS – 19:   ÇalıĢanlara 

Sağlanan Faydalar Standardı); 

 

 -Yerin hazırlanmasına iliĢkin maliyetler; 

 

               -Ġlk teslimata iliĢkin maliyetler; 

 

               -Kurulum ve montaj maliyetleri; 

 

 -Varlığın uygun Ģekilde çalıĢıp çalıĢmadığına dair yapılan test   

maliyetlerinden, varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen    kalemlerin satıĢından 

elde edilen net hâsılat düĢüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında 

üretilen örnekler gibi) ve 

 

 -Mesleki ücretler (TMS – 16). 

 

 AĢağıdaki maliyetler, maddi duran varlık maliyetleri değildir ve bunlar 

gerçekleĢtiklerinde gider olarak muhasebeleĢtirilir(Ayçiçek, F, 2011, s. 126); 

 

 -Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri; 
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  -Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına iliĢkin maliyetler (reklam ve 

tanıtım harcamaları dâhil); 

 

 -Yeni bir yerde veya yeni bir müĢteri kitlesiyle iĢ yapmak amacıyla katlanılan 

maliyetler (personel eğitim masrafları dâhil); 

 

 -Yönetim giderleri ve diğer genel giderler; 

 

 -Borçlanma maliyetleri. 

 

2.3.2. Maliyet Ölçümünde Vade Farkları  

 

 

               Satın alınan maddi duran varlığın ödemesinin normal kredi vadelerinin ötesine 

ertelenmesi durumunda maddi duran varlığın aktifleĢtirilmesinde dikkate alınacak 

maliyetle ilgili iki alternatif söz konusudur. Bunlardan ilki TMS – 23’te temel yöntem 

olarak kabul edilen peĢin değeri ile maddi duran varlığın aktifleĢtirilmesi ve oluĢan vade 

farkının dönem gideri olarak değerlendirilmesidir. TMS – 23’ün izin verdiği alternatif 

yöntemde ise, bir özellikli varlığın satın alınması, inĢaatı veya üretimi ile doğrudan 

ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine dâhil edilir(Akgün, A, Ġ, 

2009,  s. 34).  

 

  Bu kapsamda muhasebe standartlarının yorumunu aĢağıdaki Ģekilde yapabiliriz: 

 

          Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleĢtirme tarihindeki 

peĢin fiyatın eĢdeğeri tutardır. Eğer ödeme normal kredi vadelerinin ötesine 

erteleniyorsa, peĢin fiyat eĢdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark, kredi dönemi 

boyunca faiz olarak finansal tablolara yansıtılır(TMS 16 prf.23). TMS 23 Borçlanma 

Maliyetleri Standardına göre iĢletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inĢaası 

veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli 

varlığın  maliyetinin  bir   parçası   olarak   aktifleĢtirilir.   ĠĢletmeler,   diğer   borçlanma  
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maliyetlerini oluĢtukları dönemde gider olarak muhasebeleĢtirirler(TMS 23 prf. 8).  

 

        Maddi duran varlığın özellikli bir varlık olup olmadığını belirlemek gerekmektedir.  

 

 Özellikli varlıklar ise amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma 

getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Bu kapsamda 

maddi duran varlığı özellikli bir varlık nitelendiremeyiz(TMS 23 prf. 5). 

 

2.4. Maddi Duran Varlıkların Sonradan Ölçümü 

 

    Bilanço tarihlerinde değerleme iĢleminde iki yöntemden biri kullanılabilir. 

Bunlar; 

 

   - Maliyet Modeli, 

   - Yeniden Değerleme Modeli’dir. 

 

    Bir iĢletme bir maddi duran varlık kalemini mali tabloları alındıktan sonra 

muhasebe politikası olarak isterse maliyet modelini veya yeniden değerleme modelini 

seçebilmektedir. ĠĢletme seçtiği bu modeli ilgili maddi duran varlık grubunun tamamına 

uygulamaktadır. Bu bağlamda duran varlıkların kısım kısım uygulama hakkının 

olmadığı görülmektedir. 

 

2.4.1. Maddi Duran Varlıklar Maliyet Modeli  

 

 Bu yöntemde maddi duran varlıkların ilk kez aktifleĢtirilmelerinden sonra, 

varlıkların amortismana tabi tutularak net defter değeri ile gösterilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Maliyet Modeli’nde bir maddi duran varlık kalemi; varlık olarak 

muhasebeleĢtirildikten sonra finansal tablolarda maliyetinden birikmiĢ amortisman ve 

varsa birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir(Örten 

- Kaval ve Karapınar, 2009, s. 197).
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 Bu bağlamda  maddi duran varlıkların ölçümü etkileyecek bir değer düĢüklüğü 

olması durumunda TMS 16 uygulamasında varlığın değer düĢüklüğü TMS 36 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Standardı esas alınacaktır. 

 

2.4.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Modeli  

 

 Bu modele göre,  duran varlık kalemlerinin yeniden değerlemeye alınacağı 

yöntem olduğu belirtilmektedir. 

 

               Yeniden Değerleme Modeline göre ise maddi duran varlıklar finansal 

tablolarda yeniden değerleme yapılmıĢ tutarları üzerinden gösterilirler. Burada yeniden 

değerleme yapılmıĢ tutar; gerçeğe uygun değerden birikmiĢ amortisman payları ve 

değer kayıpları düĢüldükten sonra kalan değerdir.  

 

               Maddi varlıklarda gerçeğe uygun değer aĢağıdaki gibidir(Örten, Kaval ve 

Karapınar , 2013, s.196).   

 

 -Arsa ve binalarda aynı türden bir iĢletmenin aynı varlık için ödeyeceği değer 

olup, bunun bulunmasında mesleki yeterliliğe sahip değerleme uzmanlarınca yapılmıĢ 

hesaplardan yararlanılır. 

 

 -Tesisler, cihazlar, fabrika ve genel yönetimde kullanılan müĢtemilat pazar 

değerlerinin tahmini ile bulunur. Eğer bunların pazar değerleri bulunamıyor ise, amorti 

edilmiĢ yenileme değerleri kullanılır. 

 

 -Diğer maddi duran varlıkların değeri, bunların gelecekte yaratacakları fayda 

(kullanım değerleri) ile ölçülür. 

 

 Yeniden değerlemenin hangi aralıklarla yapılacağı maddi varlığın değerlerinde 

görülen değer değiĢiminin sıklığına ve dalgalanmanın boyutuna bağlıdır. Prensip olarak, 

defter  değeri  ile  gerçeğe  uygun  değer  arasındaki  farkın fazla açılmasını beklemeden 
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yapılması gerekir. Eğer gerçeğe uygun değer ile defter değeri arasındaki fark çok hızlı 

bir Ģekilde açılıyorsa, her dönem yapılmalı, ancak bu farkın açılması sıklıkla olmuyor 

ise, üç ile beĢ yıllık aralıklarla gözden geçirilmelidir (TMS 16. prf. 34). 

 

 Yeniden değerlemenin aynı grupta bulunan tüm varlıklara yapılması gerekir. 

Yani aynı grupta olan varlıkların bazılarına yapılıp, bazılarına yapılmama gibi bir 

ihtiyarilik yoktur (TMS 16.prf. 36 - 37). 

 

 Yeniden değerleme sonucunda, eğer(Örten, Kaval ve  Karapınar, 2013, s. 

196); 

 

                 -Yeniden değerlenmiĢ değer, defter değerinden yüksek ise ve bunun sonucu 

olarak defter değerinin yükseltilmesi gerekirse, fark dönem kar zararı hesapları içinde 

gösterilmeyip “Diğer Kapsamlı Gelir” tablosu aracılığıyla bilançoda öz sermaye 

kalemleri içinde ayrı bir kalem olan “Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı” (SPK Bilanço 

formatında Değer ArtıĢ Fonları) içinde gösterilir. 

 

 -Varlığın defter değerinin düĢürülmesi gerekiyor ise, fark doğrudan Gelir 

Tablosu’nda ayrı bir kalem olarak gösterilir. Bu esasında bir değer düĢüklüğü  karĢılık 

gideridir. Ancak bu tür gider kalemlerini, TFRS’ler karĢılık gideri olarak ele 

almamakta, varlıklarda değer düzeltim zararı olarak ele almaktadır. Bazı yayınlar da 

Olağanüstü Amortisman olarak nitelenmektedirler. Ancak bunlar diğer amortisman 

giderleri gibi üretim veya hizmet maliyetleriyle iliĢkilendirilmezler. 

 

              -Daha önce yapılan yeniden değerleme nedeniyle Yeniden Değerleme Değer  

ArtıĢına  kayıt yapıldığı halde daha sonraki dönemde maddi varlığın değeri düĢmüĢ ise 

değer düĢüklüğü öncelikle bu fondan karĢılanır. Kalan Dönem Kar Zarar tablosunda 

zarar olarak yer alır. Öncelikle değer azalıĢı nedeniyle zarar yazılmıĢ ve daha sonra 

varlığın değerinde yükselme meydana gelmiĢse, öncelikle maliyet bedeline tamamlayan 

tutar gelir yazılır, daha sonraki kısım yine Yeniden Değerleme Değer ArtıĢına  

kaydedilir. 
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 -Yeniden Değerleme Değer ArtıĢından dönem kar zararına aktarmalar sınırlı 

olarak yapılabilir. Aktarılan değer artıĢı, varlığın yeniden değerlenmiĢ değeri üzerinden 

hesaplanan amortisman gideri ile maliyet bedeli üzerinden hesaplanmıĢ amortisman 

gideri arasındaki fark kadar olabilir. Yeniden değerleme artıĢından Kar Yedeklerine 

(birikmiĢ karlara) kar/zarar üzerinden aktarma yapılamaz(TMS 16  prf.  41). 

 

               -Yeniden Değerleme Değer ArtıĢındaki tutarlar maddi varlıklar elden 

çıkarıldığında veya bilanço dıĢına çıkarıldığında   kar zarara götürmeden doğrudan 

geçmiĢ dönem karlarına alınabilir(TMS 16.prf.  41). 

 

 

Konunun özet tablosu aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 1. Yeniden Değerleme Yöntemi 

 

 

Kaynak: Yıldız Özerhan, Serap Yanık Açıklamalı Örnekli TMS/TFRS Uygulaması, 

2012, sf.250, Türmob yay. No:427 
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 2.5. Maddi Duran Varlıklarda Amortisman  

 

 Amortisman konusu, maddi duran varlıklar için önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman” konusu TMS – 16 kapsamında 

ayrıntılı olarak ele alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

 

 Bu temelde “amortisman”; bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine 

geçen diğer tutarlardan hurda değerinin düĢülmesi ile belirlenen tutarın, yararlanılan 

ömür süresince sistematik olarak dağıtılması olarak tanımlanabilmektedir. Tanımlama 

kapsamında da belirlendiği üzere, amortismanın ayrılabilmesi için, varlığın 

amortismana tabi tutarının belirlenmesi, faydalı ömrünün tahmin edilmesi ve varlığın 

kullanımına uygun bir Ģekilde amortisman yönteminin seçilmesi gerekmektedir(Kırca, 

M, E,  2007, s. 34). 

 

 Söz konusu edilen bu belirlemeler çerçevesinde amortismana tabi olan bir 

varlık;  maliyet bedeline, indirimler ile ticari ıskontoların düĢülmesinin ardından ithalat   

vergileri ve alıĢ fiyatlarını içeren satın alma fiyatı ile çalıĢılabilecek konuma gelmesine 

iliĢkin direk varlığa yüklenebilir bütün  maliyet dâhil edilmektedir. 

 

               Bir maddi duran varlığın faydalı ömrünün belirlenmesinde aĢağıdaki faktörler  

dikkate alınır( TMS 16 prf. 56):    

           

 (a) Varlığın beklenen kullanımı. Kullanım varlığın beklenen kapasitesine ya 

da  fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir.  

 

 (b) Beklenen fiziksel aĢınma ve yıpranma. Beklenen fiziksel aĢınma ve 

yıpranma, varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve varlığın atıl 

kaldığı   zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere bağlıdır.  

 

 (c) Üretimdeki değiĢiklikler veya geliĢmeler veya varlığın  ürettiği  ürün  veya  
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hizmetin   pazar talebindeki değiĢiklikler nedeniyle teknik ya da ticari değer yitirme.  

 

 (d) Ġlgili kiralama iĢlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın 

kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar. Maddi duran varlık kalemlerinin 

kullanım ömürleri  her hesap dönemi sonunda kontrol edilir. Varlığın tahmin edilen 

yararlı ömrü beklenenden farklıysa ilgili dönemde ve gelecek dönemlere ait amortisman 

oranları düzeltilir.  

 

2.5.1. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  

 

 Bir varlığın amortismana tabi tutarının kalıntı değeri düĢülerek belirlenmesi 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bir varlığın kalıntı değeri genel olarak, değersiz veya olmaması 

durumunda, dolayısıyla da amortismana tabi tutarın hesaplanmasında önem ifade 

etmemektedir. 

  

               Kalıntı değeri; varlığın faydalı  ömrü sonunda elden çıkarılması sonucunda 

elde edilecek tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düĢürülmesi suretiyle hesaplanır. 

Hesaplamada paranın zaman itibariyle değerinin de dikkate alınması gereklidir. Bu 

nedenle de kalıntı değerinin, sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer 

kalıntı değerinde bir değiĢiklik söz konusu ise, bu değer tahmin niteliğindeki bir 

değiĢikliği ifade edecektir. Sonuç olarak da bu süreç, TMS – 8 “Muhasebe Politikaları 

Standardı” hükümlerine göre muhasebeleĢtirilir(Örten, Kaval,  2013,  s. 197). 

 

               Maddi Duran Varlıkların amortismana tabi tutulacak olan tutarlarının 

belirlenmesinden önce, toplam maliyet kapsamında önemli bir kalemi ifade eden her 

bölümünün ayrı ayrı yararlı bir ömre sahip olup olmadığının ve ayrı yöntemler 

çerçevesinde amortismana tabi tutulup tutulamayacağının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda da iĢletmeler; öncelikli olarak maddi duran varlık kalemlerini ayrı ayrı 

amortismana tabi tutmak adına hareket etmiĢ olabilirler. Bu çerçevede de aynı yararlı 

ömre sahip ve amortisman yöntemleri aynı olan parçaların gruplandırılması söz konusu 

olabilmektedir(Ataman, Ü,  2005, s. 67).  
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 Bir varlık için söz konusu edilebilecek olan ekonomik fayda, esas olarak 

iĢletme tarafından kullanım süresi içerisinde tüketilmektedir. Bununla birlikte teknik ya 

da ticari değerin yitirilmesi ve varlığın kullanılmadığı zamanlardaki aĢınma ve 

yıpranma payları, büyük oranda varlıktan elde edilmesi muhtemel yararın düĢmesine 

neden olmaktadır. 

 

 Bu belirlemeler çerçevesinde, varlığın ekonomik yararının ya da ekonomik 

ömrünün tespit edilebilmesi için, gerek iĢletme bünyesinde ve gerekse de iĢletmenin dıĢ 

çevresi anlamında mevcut birtakım faktörlerin göz önünde bulundurulması ve bu 

temelde de kapsamlı kriterler çerçevesinde değerlendirilmede bulunulması 

gerekmektedir. 

 

                Aynı temelde değerlendirilmesi gereken bir baĢka husus da, duran varlıkların 

hizmet süresine yönelik belirlemelerde bulunulması gerekliliğidir. Bu bağlamda da 

duran varlıkların sağladığı ekonomik yararlar; iĢletme tarafından varlığın kullanılması 

oranında değer kaybettiği ve bu varlıkların, iĢletmede kullanıldıkları süre oranında 

tüketildiği kabul edilmektedir. Bu süreçte varlığın hizmet süresi, kullanım süresinden 

daha kısa olabilmektedir. Bu nedenle de maddi duran varlıkların hizmet sürelerinin, 

kullanım süreleri ile mukayese edilebilmesi açısından dönemsel olarak gözden 

geçirilmesi gerekmektedir(Tokay, S, H, 1999, s. 33).  

 

2.5.2. Amortisman Ayırma Yöntemleri  

 

 TMS 16/60’a göre; amortisman ayırma yöntemleri, varlığın gelecekteki 

ekonomik yararlarına iliĢkin olarak iĢletme tarafından uygulanması beklenilen tüketim 

modelini ifade etmektedir.  

 

               Bu bağlamda amortismana ayırmada esas alınacak olan yöntem, varlığın 

ekonomik yararlarının kullanılma biçimi göz önünde bulundurularak seçilmektedir. 

Bununla  birlikte  belirlenen  amortisman  yöntemi,  dönemsel olarak varlığın ekonomik  
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yararlarının kullanılma biçimleri değiĢmediği sürece, aynı Ģekilde uygulanmaya devam 

edecektir(Doğan, Z, 2004, s. 5). 

 

2.5.2.1. Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi 

 

 Bu yöntemde duran varlığın kalıntı değeri aynı kaldığı takdirde, amortisman   

gideri yararlı ömrü boyunca eĢit tutarlıdır. 

 

Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri - Kalıntı değer) / Tahmini yararlı 

ömür(Akbulut, A, 2012, s. 524). 

 

2.5.2.2 Azalan Bakiyeler Yöntemi 

 

               Bu yöntemde amortisman gider tutarı, duran varlığın yararlı ömrü boyunca 

azalan tutarlarla hesaplanır. 

 

Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem baĢındaki defter değeri x (Normal amortisman oranı 

x 2)(Akbulut, A, 2012, s. 525). 

 

2.5.2.3. Üretim Miktarı Yöntemi 

 

 Bu yöntemde amortisman gideri, duran varlığın beklenen kullanım ya da 

üretim miktarı üzerinden hesaplanır. Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x 

Yıllık Üretim Miktarı(Akbulut, A, 2012, s. 524). 

 

2.5.3 Amortisman Yönteminin Gözden Geçirilmesi 

 

   Maddi duran varlıklar için uygulanan amortisman ayırma yöntemi önemli bir 

değiĢiklik olduğuna dair  bir göstergenin meydana gelmesi durumunda  tekrar  incelenir.  
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Varlıklarda gelecekte beklenen ekonomik faydalarının iĢletmenin kullanım biçimine 

göre değiĢiklikler fark edildiği zaman, mevcut yöntem iĢletme için uygun olanı seçilir. 

Uygulanan Amortisman yönteminde bir değiĢiklik ortaya çıkması halinde, bu değiĢiklik 

muhasebe verilerindeki bir değiĢiklik olarak değerlendirilir. Buna göre de  cari ve 

gelecek dönemlerin amortisman tutarlar revize edilir. Amortisman yöntemi seçilirken 

yapılan bir değiĢiklik, firmanın seçmiĢ olduğu amortismana politikasını iliĢkin 

kullandığı tekniklerde bir değiĢiklik sayıldığından, muhasebe tutarlarında bir değiĢiklik 

olarak iĢlem görür. 

 

2.6. Maddi Duran Varlıklarda Değer DüĢüklüğü  

 

 Bir maddi duran varlık kaleminde değer düĢüklüğü olup olmadığının 

belirlenmesinde, “TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü” Standardı hükümleri 

uygulanır. Bu standart, bir iĢletmenin varlığın defter değerinin nasıl gözden 

geçirileceğini, bir varlığın geri kazanılabilir tutarının nasıl belirleneceğini ve değer 

düĢüklüğü zararının ne zaman muhasebeleĢtirileceği ya da iptal edileceğini belirler 

(TMS 16 prf. 63).  

 

 TMS 36 uyarınca sadece ve sadece bir varlığın geri kazanılabilir değerinin, 

defter değerinden düĢük olduğu durumlarda ilgili varlık değer düĢüklüğüne uğramıĢtır 

(TMS 36 prf. 8).  

 

 Her bir raporlama dönemi sonu itibariyle, iĢletme, bir varlığın değer 

düĢüklüğüne uğramıĢ olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin bulunup 

bulunmadığını değerlendirir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda; söz konusu 

iĢletme, ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını tahmin eder(TMS 36 prf. 9).  

 

               Sadece ve sadece, bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter değerinden 

düĢük olması durumunda, söz konusu varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarına 

indirgenir. Anılan indirgeme, bir değer düĢüklüğü zararıdır(TMS 36 prf. 59). 
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 Varlık baĢka bir Standarda göre (örneğin “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

Standardındaki yeniden değerleme yöntemine göre) yeniden değerlenmiĢ tutarı 

üzerinden gösterilmedikçe; değer düĢüklüğü zararı derhal kâr veya zararda 

muhasebeleĢtirilir. Yeniden değerlenmiĢ bir varlığa iliĢkin değer düĢüklüğü zararı, 

anılan diğer Standarda göre yeniden değerleme değer azalıĢı olarak dikkate alınır(TMS 

36 prf. 60). 

 

 Yeniden değerlenmemiĢ bir varlığa iliĢkin değer düĢüklüğü zararı kâr veya 

zararda muhasebeleĢtirilir. Ancak, yeniden değerlenmiĢ bir varlığa iliĢkin değer 

düĢüklüğü zararı, aynı varlığın yeniden değerleme fazlası tutarını aĢmadığı sürece 

doğrudan yeniden değerleme fazlasından düĢülerek muhasebeleĢtirilir(TMS 36 prf. 61). 

  

 Değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesinin ardından; ilgili varlığın 

kalıntı değeri (eğer varsa) düĢülmüĢ yeni defter değerinin kalan yararlı ömrü boyunca 

sistematik olarak dağıtılmasını sağlayacak bir Ģekilde, varlığa iliĢkin amortisman tutarı 

(itfa payı) gelecek dönemlerde düzeltilir(TMS 36 prf. 63). 

 

 TMS 36’da olduğu gibi KOBĠ TFRS Bölüm 27’de Varlığın değer 

düĢüklüğüne uğramıĢ olabileceğini gösteren herhangi bir göstergenin bulunup 

bulunmadığı değerlendirilirken, asgari olarak aĢağıdaki iki kaynak belirtiler dikkate 

alınır(Akbulut, A, 2013, s. 102).   

 

2.6.1. ĠĢletme DıĢı Bilgi Kaynakları 

 

 (a) Dönem içinde varlığın piyasa değeri, zamanın geçmesi veya normal 

kullanım  sonucunda ortaya çıkması beklenen tutardan çok daha fazla azalmıĢtır. 

 

 (b) ĠĢletmenin faaliyette bulunduğu teknolojik, ekonomik veya hukuki çevrede 

ve piyasada veya varlığın tahsis edildiği pazar çevresinde, dönem içerisinde iĢletme 

üzerinde  olumsuz  etkisi  olan  önemli  değiĢiklikler  meydana   gelmiĢtir   ya   da    söz  
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konusu değiĢikliklerin yakın gelecekte gerçekleĢmesi beklenmektedir. 

 

                (c) Dönem içerisinde, piyasa faiz oranları veya yatırımın kârlılığına iliĢkin 

diğer piyasa oranları artmıĢtır. Söz konusu artıĢlar, varlığın satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ 

gerçeğe uygun değerini azaltmaktadır ve yine bu artıĢların, varlığın kullanım değerinin 

hesaplanmasında kullanılan iskonto oranını önemli ölçüde etkilemesi de olasıdır. 

 

 (d) ĠĢletmenin net varlıklarının defter değeri, iĢletmenin bir bütün halindeki 

tahmini gerçeğe uygun değerinden (bu tür bir tahmin, örneğin, iĢletmenin tamamının 

veya bir kısmının potansiyel satıĢı ile ilgili olarak yapılmıĢ olabilir) daha düĢüktür. 

 

2.6.2 ĠĢletme Ġçi Bilgi Kaynakları 

 

(a)   Varlığın  fiziksel  hasara  uğradığına  veya  değer  yitirdiğine iliĢkin kanıt 

bulunmaktadır. 

 

                (b) ĠĢletmeye iliĢkin olarak, dönem içerisinde, varlığın mevcut veya 

gelecekteki öngörülen kullanım yöntemini veya kullanım derecesini etkileyebilecek 

önemli düzeyde olumsuz değiĢiklikler meydana gelmiĢtir veya bu tür değiĢikliklerin 

yakın gelecekte meydana gelmesi beklenmektedir. Bu değiĢikliklere örnek olarak; 

varlığın atıl durumda olması; varlığın da dâhil olduğu faaliyetin durdurulması veya 

yeniden yapılandırma planlarının bulunması; varlığın öngörülen tarihten önce elden 

çıkarılmasının planlanması; yeniden değerlendirme sonucu varlığın yararlı ömrünün 

sınırlı olduğu sonucuna varılması, gösterilebilir. 

 

                (c) ĠĢletme içi raporlamada, varlığın ekonomik performansının beklenenden 

daha kötü olduğuna veya olacağına iliĢkin kanıt mevcuttur. Bu bağlamda, ekonomik 

performans faaliyet sonuçlarını ve nakit akıĢlarını içerir. 
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               Tek baĢına varlığın geri kazanılabilir tutarının belirlenmesi mümkün değilse, 

varlığın ait olduğu nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir (KOBĠ 

TFRS 27. 8).  

 

               Geri kazanılabilir tutarın ölçülmesi; Bir varlığın ya da nakit yaratan bir birimin 

geri kazanılabilir tutarı, satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun değeri ile kullanım 

değerinden yüksek olanı olarak tanımlanmaktadır(KOBĠ TFRS 27. 11). 

 

               SatıĢ maliyetleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun değer, bir varlığın, bilgili ve istekli 

taraflar arasında karĢılıklı pazarlık ortamında piyasa Ģartları çerçevesinde satıĢından, 

elden çıkarma maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilebilen tutarıdır. Bir varlığın sat ıĢ 

maliyetleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun değerine iliĢkin en gerçekçi kanıt karĢılıklı pazarlık 

ortamında yapılmıĢ bağlayıcı bir satıĢ anlaĢmasındaki fiyat veya aktif bir piyasadaki 

piyasa fiyatıdır. Varlığa iliĢkin bağlayıcı bir satıĢ anlaĢmasının veya aktif bir piyasanın 

bulunmaması durumunda, satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun değer, raporlama 

tarihi itibarıyla, elden çıkarma maliyetleri de düĢüldükten sonra, bilgili  ve istekli 

taraflar arasında karĢılıklı pazarlık ortamında yapılacak bir satıĢtan elde edilebilecek 

tutarı yansıtan en gerçekçi bilgiye dayanmak suretiyle ölçülür(KOBi TFRS 27. 14). 

  

               Kullanım değeri, bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit 

akıĢlarının bugünkü değeridir. Bugünkü değer hesaplaması aĢağıdaki aĢamaları  içerir 

(KOBĠ TFRS 27. 15): 

 

 (a) Varlığın devamlı kullanımından ve nihai olarak elden çıkarılması 

sonucu gelecekte ortaya çıkması beklenen nakit giriĢlerinin ve çıkıĢlarının tahmin 

edilmesi ve 

 

 (b) Söz konusu nakit akıĢlarına, uygun bir iskonto oranının uygulanması. 

 

 AĢağıdaki   hususlar,   bir   varlığın  kullanım   değerinin  hesaplanması  aĢama  
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sırasını göstermektedir(KOBĠ TFRS 27. 16): 

 

 (a) Varlıktan beklenen gelecekteki nakit akıĢlarının tahmini, 

 

 (b) Bu nakit akıĢlarının tutarına ve zamanlamasına iliĢkin ortaya 

çıkabilecek değiĢken durumlara dair beklentiler, 

 

 (c) Cari risksiz piyasa faiz oranı ile ifade edilen, paranın zaman değeri. 

 

 (d) Varlığa özgü belirsizlikleri üstlenmenin bedeli, 

 

 (e)    Likidite sıkıntısı gibi, piyasa katılımcılarının iĢletmenin varlıktan 

beklediği gelecekteki nakit akıĢlarının fiyatlamasına yansıtabilecekleri diğer faktörler.  

 

 Gelecekteki nakit akıĢları, varlığın içinde bulunulan dönemdeki mevcut 

durumu açısından tahmin edilir. Bugünkü değer hesaplamasında kullanılan iskonto 

oranı (oranları) aĢağıdakilere iliĢkin cari piyasa değerlendirmelerini yansıtan vergi 

öncesi orandır (oranlardır)(KOBĠ TFRS 27. 20): 

 

               (a) Paranın zaman değeri ve 

 

               (b) Varlığa özgü olan ve gelecekteki nakit akıĢ tahminlerinin, ilgili 

risklere göre düzeltilmiĢ olduğu oran. 

 

Tablo 2: Değer DüĢüklüğünün MuhasebeleĢtirilmesi 

  

 

 

 

 

 

40 



 

 

 

Kaynak: Yıldız Özerhan, TMS 16 Sunumu.(Ġnternet kaynakları) 

 

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

için üçüncü kiĢilerden alınan tazminatlar, tazminat tahsil edilebilir olduğunda gelir 

tablosu ile iliĢkilendirilir(TMS 16 prf. 65). 

 

 Maddi duran varlık kalemlerinin değer düĢüklüğü ya da kayıpları ve bunlara 

iliĢkin üçüncü kiĢilerden talep edilen veya tahsil edilen tazminatlar ve yenilenen 

varlıklar için sonradan yapılan satın alma veya inĢa faaliyetleri farklı ekonomik 

olaylardır ve değer düĢüklüğü olan, kayıp ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemi 

için üçüncü kiĢilerden alınan tazminatlar tahsil edilebilir olduğunda kâr veya zararın 

belirlenmesinde dikkate alınır(TMS 16 prf. 66). 

 

2.7. Maddi Duran Varlıkların Bilanço DıĢına Çıkarılması  
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               Bir maddi duran varlık kaleminin defter değeri, aĢağıdaki durumlarda finansal 

durum tablosu (bilanço) dıĢı bırakılır(TMS 16 prf. 67); 

 

 -Elden çıkarıldığında veya 

 

 -Kullanımından ya da elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar 

beklenmediği durumlarda. 

 

               Bir maddi duran varlık kaleminin bilanço dıĢı bırakılmasından doğan kazanç 

veya kayıp ilgili kalem bilanço dıĢı bırakıldığında (TMS 17 farklı Ģekilde satıĢ ve geri 

kiralama iĢlemi gerektirmedikçe) gelir tablosu ile iliĢkilendirilir. Kazançlar, hasılat 

olarak sınıflandırılmaz(TMS 16 prf. 68). 

 

               Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması çeĢitli yollarla (satıĢ, 

finansal kiralama veya bağıĢ) gerçekleĢebilir. Bir maddi duran varlığın elden çıkarma 

tarihinin belirlenmesinde, TMS – 18’de yer alan iĢletme mallarının satıĢından sağlanan 

hâsılatın muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin kriterler uygulanır. Satıp geri kiralama iĢlemi 

yoluyla elden çıkarmalarda TMS – 17 uygulanır(TMS 16 prf. 69). 

  

               Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması nedeniyle ortaya çıkan 

alacaklar, baĢlangıçta gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleĢtirilir. Eğer ilgili kalem için 

yapılan ödeme ertelenmiĢse, alınan tutar baĢlangıçta peĢin fiyat eĢdeğeri ile 

muhasebeleĢtirilir. OluĢan alacağın nominal değeri ile peĢin fiyat eĢdeğeri arasındaki 

fark, TMS – 18’e uygun olarak alacak üzerindeki bileĢik getiriyi yansıtacak Ģekilde faiz 

geliri olarak finansal tablolara yansıtılır(TMS 16 prf. 72). 
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BÖLÜM 3 

 

MADDĠ DURAN VARLIKLAR DEĞERLEME 

KAVRAMI VE DEĞERLEME ÖLÇÜTLERĠ 

 

3.1. Değerleme Kavramının Tanımı ve Değerleme Süreci  

 

 Ekonomik varlık ve kaynaklarla mali nitelikteki iĢlemlerin muhasebenin 

konusu içerisinde yer alabilmesi için, bir ölçü olarak “para” ile ifade edilmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda “değerleme” kavramı; varlık ve kaynakların, gerek ilk kez 

muhasebeleĢtirilmelerinde ve gerekse takip eden dönemlerde finansal tablolarda yer 

almasında esas alınacak olan parasal değerin belirlenmesi iĢlemi olarak 

tanımlanabilmektedir(Akbulut, Ö,  2008, s. 8).  

 

 Genel olarak  “değerleme”; iĢletmeye kayıtlı bir varlığın belirli bir zamandaki 

durumunu tespit etme iĢlemini ifade etmekte ve dönem sonu envanterin en önemli 

kısmını içermektedir. Değerleme; iĢletme kayıtlarında, varlık ve pasiflere parasal bir 

tutar belirleme iĢlemidir. Ölçme, sayma ve ya tartma iĢlemi neticesinde elde edilen 

miktarların birim tutarı ile çarpılması sonucunda, iktisadi değerin para ile ifade edilmesi 

ya da değerlenmesi söz konusu olmaktadır. 

 

 Değerleme iĢlemin amaçları, muhasebe teorisine ve vergi kanunlarına göre 

farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda da değerleme iĢlemi temelde; iĢletmenin 

belirli  bir  andaki  iktisadi  ve mali yönden gerçeğe en yakın durumunun – kâr ve/veya  
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zararlarının – tespit edilebilmesi için yapılmakta ve bu süreçte iĢletme bünyesinde yer 

alan tüm varlıkların sayılması, tutarlarının belirlenmesi ve borçlarının ortaya konulması 

söz konusu olmaktadır. Elde edilen veriler, tek para birimi ile çarpılmakta ve değerleme 

iĢlemine tabi tutulan olan varlıkların gerçek durumu belirlenmektedir (Akdoğan ve 

Tenker, 2007, s. 388). 

 

      Bu temelde dönem kârının tespit edilebilmesi için, dönem baĢı ve dönem sonu 

öz sermayenin değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Öz sermaye, aktif ve borçlar 

arasındaki fark ya da net aktifler olarak ifade edildiğine göre, değerlemenin de özde 

aktif ve borç kalemlerinin değerlemesini içermesi söz konusu olacaktır(Akdoğan ve 

Tenker, 2007, s.  389).  

 

 Sonuç olarak değerleme iĢleminin temel gayesi; tarihi maliyetlerle yapılan 

kayıtların, zamanın koĢulları doğrultusunda gerçek değerlere ulaĢmasını sağlamak ve 

dönem kârının düzgün bir Ģekilde saptanmasını mümkün kılmak olarak ifade edilebilir.  

 

 Değerlemenin yapıldığı günde, sahip olunan kıymetler esas alınmaktadır. Bu 

gün ve zaman, hesap döneminin son günü olabildiği gibi; iktisadi kıymetin alındığı, 

satıldığı,  imal ve/veya inĢasının bittiği ve bu kapsamda da iĢletmeye dâhil edildiği ya 

da iĢletmeden çekildiği gün de olabilmektedir(Demir ve Bahadır, 2007,  s. 65-66).  

  

 Bilançoya dâhil olan varlıklarda değerleme günü, bilanço günüdür ve bir 

iĢletmenin tüm aktif ve pasifleri, bilanço gününde değerlenir. Bu bağlamda da genel 

olarak iĢletmenin varlık, alacak ve borçlarının değerlenme gününün, hesap döneminin 

son günü olduğu söylenebilir(Ataman, Ü, 2005, s. 17). 

 

3.2. TMS Bağlamında Varlıkları Değerleme Ölçütleri   

 

3.2.1.Kavramsal Çerçevede Ölçüm Esasları 
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TMS kapsamında değerleme esasları, aĢağıda verildiği Ģekilde tespit edilmiĢtir; 

 

    -Tarihi Maliyet 

 

    -Cari Maliyet 

 

    -GerçekleĢebilir Değer, 

 

    -Bugünkü Değer. 

 

    Ölçüm, finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda 

tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi iĢlemini ifade 

eder. Bu iĢlem uygulanacak ölçüm esasının da seçilmesini içerir(TMSK, prf.  99). 

 

   Bu temelde Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve, aĢağıda verilen 

belirlemeleri içermektedir(Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve, 2011, s. 

19-20); 

 

   -Tarihi Maliyet: Varlıklar elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit 

veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karĢılık verilen varlıkların gerçeğe 

uygun değerleri ile ölçümlenir. Borçlar borç karĢılığında elde edilenin tutarı ile veya 

iĢletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin, gelir vergilerinde 

olduğu gibi, borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile 

gösterilir. 

 

   -Cari Maliyet: Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla eĢdeğer olan bir varlığın 

alınması için hâlihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilirler. 

Borçlar, yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto 

edilmemiĢ tutarları ile gösterilir. 
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    -GerçekleĢebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, iĢletmenin normal faaliyet 

koĢullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit 

benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, kapatılmaları 

için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiĢ tutarlarıdır.  

 

     -Bugünkü Değer: Varlıklar, iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, ileride 

yaratacakları net nakit giriĢlerinin bugünkü iskonto edilmiĢ değerleri ile gösterilirler. 

Borçlar, iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi 

gereken net nakit çıkıĢlarının bugünkü iskonto edilmiĢ değerleri ile gösterilir. 

 

      TMS’lerde, bu kapsamda “Tarihsel Maliyet Esası’nın avantajları ve 

dezavantajları gözetilmiĢ ve tarihsel maliyetten ödün verilmeyecek Ģekilde, karma bir 

ölçüm sisteminin oluĢturulması adına hareket edilmiĢtir. Standartların “Kavramsal 

Çerçeve” baĢlıklı bölümünde, mali tabloların hazırlanmasında ve sunumunda firmalar  

tarafından en çok seçilen esasın tarihsel maliyet yöntemi olduğu bilgisine yer 

almaktadır. 

 

      Bu bağlamda “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 

yayımlanmıĢ olan standartlarda da, ilk kayıtlama sürecinde büyük oranda tarihsel 

maliyetin benimsendiği görülmektedir. Bununla birlikte ilk muhasebeleĢtirme tarihinde 

yapılan ölçümler söz konusu olduğunda ise, büyük oranda cari değer esasına dayalı bir 

ölçüme yönelme gündeme gelmektedir(Arsoy ve Poroy, 2009, s. 50). Tarihi Maliyet 

Sistemi’nin temel amacı, iĢletme sermayesinin korunması olarak ifade edilmektedir.  

 

3.2.1.1.  TMS/TFRS’lerde Yer Alan Diğer Ölçüm Esasları   

 

    Geri  Kazanılabilir  Tutar: Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satıĢ 

giderleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden büyük olanını ifade 

etmektedir (TMS 36 prf. 6). 
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    Geri kazanılabilir tutar ile gerçeğe uygun tutar aynı olması  ve ya kullanım 

değeri gerçeğe uygun tutardan küçük olması durumunda; Kavramsal Çerçeve ’de 

Finansal Raporlamaya iliĢkin verilen dört ölçüm esasından “GerçekleĢebilir Değer 

Esası” ölçüsü dikkate alınır. 

 

    Kullanım değeri geri kazanılabilir tutar olması durumunda ise; “Bugünkü 

Değer Esası” uygulanır. 

 

    Kullanım Değeri: Bir varlık ya da nakit yaratan birimden elde edilmesi 

beklenilen gelecekteki nakit akıĢlarının bugünkü değeri olarak tanımlanmaktadır (TMS-

36 prf. 6). 

    Net GerçekleĢebilir Değer: ĠĢin normal akıĢı içerisinde; tahmini satıĢ 

fiyatından, tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini 

satıĢ giderleri toplamının düĢürülmesi ile elde edilen toplamı ifade etmektedir (TMS 2 

prf. 6). Söz konusu edilen bu ölçü, “GerçekleĢebilir Değer Esasına karĢılık gelmektedir. 

 

    Maliyet: Bir varlığın elde edilebilmesinde veya inĢasında ödenen veya nakit 

benzerlerini veya diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belirli durumlarda 

muhasebeleĢtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade etmektedir (TMS-16/6 ve 

TMS-38/8). 

 

    Defter Değeri: Bir varlığın birikmiĢ amortisman (itfa) ve birikmiĢ değer 

düĢüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarı ifade 

etmektedir(TMS – 16/6, TMS – 36/6 ve TMS – 38/8). Söz konusu edilen bu ölçü, 

“Tarihi Maliyet Esası”na karĢılık gelmektedir. 

 

   Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın maliyetinden veya finansal tablolarda 

maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerinin düĢülmesi ile elde edilen tutarı 

ifade etmektedir(TMS 36 prf .6). Söz konusu edilen bu ölçü, “Tarihi Maliyet Esasına 

karĢılık gelmektedir. 
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   ĠĢletmeye Özgü Değer: Bir iĢletmenin, bir varlığın devamlı kullanımından ve 

yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenilen veya bir borcun 

karĢılanmasında oluĢması beklenilen nakit akıĢlarının bugünkü değerini ifade 

etmektedir(TMS-16 prf. 6). Söz konusu edilen bu ölçü, “Bugünkü Değer Esası”na 

karĢılık gelmektedir. 

 

    Gerçeğe Uygun Değer: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiĢtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 

çıkması gereken tutarı ifade etmektedir (TMS – 2/6, TMS – 16/6, TMS – 17/4, TMS – 

18/7, TMS – 19/7, TMS – 20/3, TMS – 21/8, TMS – 32/12, TMS – 38/8, TMS – 39/9, 

TFRS – 1/A, TFRS – 2/A, TFRS – 3/A, TFRS – 4/A ve TFRS – 5/A). 

 

3.2.2.VUK ve Değerleme 

 

   VUK Madde – 261 kapsamında değerleme, vergi matrahının hesaplanması ile 

ilgili bir iĢlem olarak değerlendirilmiĢ ve iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, 

aĢağıda verilen sekiz değerleme ölçütü kabul edilmiĢtir; 

 

-Maliyet Bedeli, 

-Borsa Rayici, 

-Tasarruf Değeri, 

-Mukayyet Değer, 

-Ġtibari Değer, 

-Vergi Değeri, 

-Rayiç Bedel, 

-Emsal Bedeli ve Ücreti. 

 

    ÇalıĢmanın bu aĢamasında, söz konusu edilen bu değerleme ölçütleri ile ilgili 

tanımlamalara yer verilecektir.  
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    Maliyet Bedeli: VUK Madde – 126 kapsamında “maliyet bedeli”, aĢağıda 

verildiği   Ģekilde tanımlanmaktadır; 

 

   “Maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin 

artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferri bilumum giderlerin 

toplamıdır”. 

 

    Bu bağlamda maliyet bedeli, iktisadi kıymetin edinilmesi Ģekline göre 

farklılık göstermektedir. Örneğin, satın alınan mallarda maliyet bedeli alıĢ bedeli ve alıĢ 

giderlerinin toplamını; üretilen mallarda ise, ilk madde ve malzeme, direkt iĢçilik 

giderleri ve genel üretim giderlerini ifade etmektedir. Genel yönetim giderlerinin 

maliyete dâhil edilmesi ya da dönem gideri yazılması ise, mükellefin isteğine bağlıdır. 

AlıĢ giderleri, malın satıĢa sunuma dek yapılan tüm harcamaların toplamından 

oluĢmaktadır ve bu meblağa iktisadi kıymetin değerini artıran, ekonomik ömrünü uzatan 

ve verimini artıran harcamalar da ilave edilmektedir (VUK Madde, 262). 

 

    VUK hükümleri çerçevesinde yapılan değerlemelerde en çok tercih edilen 

değerleme ölçütü maliyet bedeli olarak kabul edilmektedir. 

 

    Ġktisadi varlığın değerinin artırılması adına yapılan ödemelerin maliyet 

bedeline eklenmesinde,  giderler  noktasında aĢağıda verilen üç temel hususun göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir(Sürmen,Y, 2010, s. 16); 

 

-Giderin, iktisadi kıymetin kullanım süresini ya da kapasitesini artırması; 

 

-Normal kullanım süresinde yapılması zorunlu gider olmaması ve 

 

 -Kullanım süresini artırmamakla birlikte, kapasitesini artıran giderlerin iktisadi 

varlığın iktisabında olmayan bir eklenti nedeni ile yapılmamıĢ olması. 
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    VUK kapsamında maliyet bedeli ile değerlemesi yapılacak iktisadi kıymetlere 

iliĢkin açıklamalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

    Borsa Rayici: VUK kapsamında “borsa rayici”; gerek gayrimenkul ve 

kambiyo borsasına ve gerekse de ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin 

değerlemeden önceki son iĢlem gününde borsadaki iĢlemlerinin ortalama değerini ifade 

etmektedir (VUK, Madde-263). 

 

    Tasarruf Değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde 

sahibi için  arz ettiği gerçek değerdir(VUK, Madde, 264). 

 

   Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap      

değeridir(VUK, Madde-265). 

 

    Ġtibari (Nominal) Değer; her çeĢit senetlerle hisse senetleri ve tahvillerin 

üzerinde yazılı olan değerdir. Bu doğrultuda da itibari değer, “nominal değer (üzerinde 

yazılan değer)” ile değerleme olarak da adlandırılmaktadır(Gücenme ve Poray, 2005, s. 

1-2). 

 

   Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım – satım 

değeridir(VUK Mükerrer Madde, 266). 

 

               Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti, emsal bedeli gerçek bedeli olmayan veya 

bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde 

satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir(VUK Madde-267). Bu 

bağlamda emsal bedelinin uygulanabilmesi için; bir iktisadi kıymetin gerçek değerinin 

olmaması, gerçek değerinin bilinmemesi ya da gerçek değerinin doğru olarak tespit 

edilememesi gerekmektedir(Çabuk,  A, 2010, s. 13). 

 

3.2.3. SPK’nca Değerleme 
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    Sermaye Piyasası Kanunu (SPK); günümüz ekonomisinde etkin bir yere sahip 

olan halka açık sermaye Ģirketlerinin uymaları gereken esasları düzenlemektedir. Halka 

açık sermaye Ģirketleri mevcut temel kanunların yanında uymak zorunda oldukları 

SPK’da  var olan değerlemeye iliĢkin düzenlemeler, TTK’da yer alan düzenlemelerle 

uygunluk gösterir. Bu düzenlemelerin amacı  iĢletme ortakları  ve diğer üçüncü 

Ģahısların çıkarlarını  korumayı amaçlar(Küçük, A, 2014, s. 16). 

 

3.3. VUK ve TMS’ye Göre Maddi Duran Varlıkların 

KarĢılaĢtırılması 

 

   VUK’da kullanılan değerleme ölçüleri ile TMS’de kullanılan değerleme 

ölçüleri farlılık göstermektedir. VUK’da yer alan değerleme ölçüleri; maliyet bedeli, 

borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer (kayıtlı değer), itibari değer (nominal 

değer), vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve ücreti ve alıĢ bedelidir. TMS’de ise, 

değerleme ölçüsü olarak tarihi maliyet, cari maliyet, net gerçekleĢebilir değer, bugünkü 

değer, gerçeğe uygun değer yer almaktadır. AnlaĢılacağı üzere, VUK ile TMS’de 

düzenlenen değerleme ölçülerinde isimlendirme farkları vardır. Farklılık sadece 

isimlendirmede değil, içeriklerde de oldukça fazladır. Bir anlamda; VUK ve TMS’ ye 

göre maliye bedeli ile tarihi maliyet, tasarruf değeri ile bugünkü değer, rayiç bedel ile 

net gerçekleĢebilir değer Ģeklinde bazı değerleme ölçülerinin içerik olarak birbirine 

benzediği söylenebilir. Ancak, özellikle, standartlarda giderek önem kazanan “makul 

değer - gerçeğe uygun değer” ölçüsünün vergi mevzuatında tam karĢılığı yoktur. 

Ayrıca, bu değerleme ölçüsünün, mantığı ve içeriği gereği, VUK’da uygulanması da 

oldukça zor görünmektedir(BaĢağaç, 2006, s. 133-134).  

  

    Değerleme ölçülerine ait düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere, vergi 

mevzuatı, daha çok objektif, saptanması kolay, iĢletme sahip ve yöneticilerine, 

belirleme hakkı bırakmayan tartıĢmasız somut ölçüleri kabul etmiĢ olup, genelde 

varlığın, iĢletmeye maliyeti üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Muhasebe standartları ise, daha 

sübjektif,   iĢletme    sahip    ve    yetkililerince    piyasa    koĢullarına    göre    belirlenip  
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değiĢtirilebilecek, varlığın geçmiĢ maliyetinden çok, gelecekte elde edilebilecek tutarını 

içeren ve özellikle de“makul değer - gerçeğe uygun değer” ölçüsünde içerik bulan 

değerleme ölçülerini kabul etmektedir(BaĢağaç, 2006, s.134). 

 

   Maddi duran varlıklarda değer düĢüklüğü hesaplanmadığı sürece VUK ile 

TMS arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, maddi duran varlıklar için değer 

düĢüklüğü karĢılığının hesaplanması ve kayıtlara alınması halinde, varlığın net defter 

değeri değiĢmekte, dolayısıyla izleyen dönemlerde ayrılacak amortisman tutarında da 

değiĢiklik olmaktadır. VUK’ göre amortismana konu olan değer varlığın maliyet 

bedelidir, TMS’ye göre amortismana konu olan değer varlığın maliyet bedelinden 

kalıntı değer düĢüldükten sonraki tutardır. Bu durum ise, VUK ile TMS arasında farklı 

uygulamaların ortaya çıkmasına neden olacaktır(Akbulut, Y, Ö, 2008, s. 11).  

 

   Maddi duran varlıkları ilk muhasebeleĢtirmede VUK ile TMS arasında bir 

çeliĢki yoktur. VUK’daki maliyet tanımı ile standartta geçen maliyet tanımı birbiri ile 

benzerlik göstermektedir. Fakat borçlanma maliyetlerinin (varlığın edinimi ile ilgili faiz, 

komisyon, kur farkı vb.) muhasebeleĢtirilmesi ve izleyen dönemlerde değerleme 

hususlarında VUK ile TMS arasında farklar ortaya çıkmaktadır. VUK’a göre, maddi 

duran varlıkla doğrudan ilgili bir kredinin, o varlığın yatırım dönemine düĢen kısmının 

duran varlığın maliyetine eklenmesi zorunludur. Varlık aktife girdikten sonra ise 

finansman giderlerinin varlığın maliyet bedeline ilave edilmesi veya dönem gideri 

olarak muhasebeleĢtirilmesi konusu mükelleflerin isteğine bırakılmıĢtır(Akbulut,Y, Ö, 

2008, s. 9-10).  

          

               TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, maddi duran varlığın 

edinimi ile doğrudan ilgili kredilerin faiz, komisyon, kur farkı gibi borçlanma 

maliyetlerinin dönem gideri olarak finansman giderlerinde muhasebeleĢtirilmesi 

gerekir. Temel yöntem olarak adlandırılan bu yöntemin tek istisnası maddi duran 

varlığın “özellikli varlık” niteliği taĢıması durumudur. Maddi duran varlık “özellikli 

varlık” niteliği taĢıyorsa bu durumda, yatırım döneminde bu giderler maliyet bedeline 

ilave  edilmektedir.    Özellikli   varlık,    amaçlanan    kullanıma    veya    satıĢa    hazır    
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duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi getiren varlıklardır(TMS 23  prf. 

11).  

 

               VUK ile TMS karĢılaĢtırıldığında amortisman ayırmada kullanılan yöntemler 

arasında farklılıklar görülebilmektedir. VUK’da, normal amortisman yöntemi, azalan 

bakiyeler üzerinden amortisman, madenlerde amortisman, fevkalade amortisman 

yöntemi ve kıst amortisman yöntemleri ve TMS’de normal amortisman yöntemi, azalan 

bakiyeler amortisman yöntemi, üretim miktarı amortisman yöntemleri sayılmıĢtır. Bu 

yöntemler dıĢında diğer yöntemlerin kullanılması söz konusu değildir. VUK’a göre 

sadece iĢletmenin azalan bakiyeler üzerinden amortisman ayırma yönteminden normal 

amortisman yöntemine geçilmesine imkan tanınmıĢtır(Akgül, B, A, 2004,  s. 70).  

 

   TMS’ye göre seçilecek amortisman yöntemi konusunda ise, her ne kadar 

normal amortisman, azalan bakiyeler üzerinden amortisman ve üretim miktarını esas 

alan amortisman yöntemleri sayılmıĢ olsa da, gerekli durumlarda diğer amortisman 

yöntemlerinin kullanılması konusunda serbestlik getirilmiĢtir(Akgül, B, A, 2004,  s.70). 

 

    VUK’da maddi duran varlıklar için normal amortisman yöntemine göre 

amortisman ayrılmaya baĢladıktan sonra bu yöntemden dönülememekte, azalan 

bakiyeler yöntemi kullanılırken ise normal amortismana dönüĢüm yapılabilmektedir. 

Ancak TMS’de gelecekte ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir 

değiĢiklik olmadıkça seçilen amortisman yönteminin değiĢtirilmemesi gerekmektedir. 

Seçilen yöntemin tutarlı bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Beklenen tüketim 

biçiminde değiĢiklik olduğu durumda ise amortisman yöntemi değiĢtirilebilmektedir 

(ġen, Ç,  2011, s. 155).  

 

    VUK’a göre azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı normal 

amortismanın iki katı olup, bu oran hiçbir Ģekilde % 50’yi aĢamaması gerekmektedir. 

TMS’ye göre azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı normal amortisman 

oranının iki katıdır. Oranın uygulanmasında herhangi bir sınırlama yoktur(ġen, Ç,  

2011, s. 155).  
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    VUK’a göre; azalan bakiyeler yöntemini sadece bilanço usulüne göre defter 

tutan mükellefler uygulayabilirken, TMS’ye göre tüm iĢletmeler defterlerini tutup, 

finansal tablolarını hazırlayabilmektedirler. VUK’a göre amortisman faydalı ömürler 

esas alınarak tespit edilen oranlara göre ayrılmakta ve yararlı ömür olağan üstü 

durumlar dıĢında sabittir. TMS’ye göre yararlı ömür ve kalıntı değer tahmini her yıl 

gözden geçirilerek, değiĢiklikler yansıtılmak zorundadır(ġen, Ç, 2011, s. 155- 156).  

 

    VUK’a göre amortisman ayrılabilmesi için iktisadi kıymetin belli bir tutarı 

aĢması gerekmektedir. Bu tutar 2014 yılı için 800 TL’dir. Ancak TMS açısından 

bakıldığında bir varlığın maddi duran varlık olarak sınıflandırılması için herhangi bir 

rakamsal belirleme bulunmamaktadır. VUK’da parçalara ayırarak ya da gruplandırarak 

amortismana ayırma ile ilgili bir düzenleme bulunmamasına rağmen TMS’de parçalara 

ayırarak ya da gruplandırarak amortisman ayırmak mümkündür. Ancak TMS’ye göre 

amortisman ayırmama durumu söz konusu olmayıp, (ġen, Ç, 2011, s.155) buradaki 

temel amaç iĢletmenin gerçek ekonomik durumunun ortaya konulmasıdır. Oysa VUK'a 

göre amortisman ayırmak isteğe bağlı bir hak olarak değerlendirilmekte bu hakkın 

kullanım koĢulları kanunda sayılmaktadır. VUK’da sadece binek otomobiller için 

öngörülen kıst amortisman uygulaması TMS’ de ise bütün maddi duran varlıklar için 

öngörülmüĢtür. Ayrıca her iki uygulama arasında anlayıĢ farklılıkları da yer almaktadır. 

VUK da uygulamada faaliyet ömrü yıl olarak esas alınmakta, standartlarda ise ay hesabı 

tam olarak uygulanmaktadır(ElitaĢ, Akyüz ve Bulca, 2009, s. 22). 
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BÖLÜM 4 

 

TMS KAPSAMINDA MADDĠ DURAN 

VARLIKLARIN ĠNCELENMESĠNE ĠLĠġKĠN 

UYGULAMA 

 

 

4.1. ÇalıĢmanın Amacı 

 

   TMS kapsamındaki standartların uygulanması globalleĢme ile firmalar için bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmadaki amaç TMS standartlarını uygulamayan bir 

imalat iĢletmesini konu edinerek, standartların uygulanması halinde Maddi Duran 

Varlık kalemlerinde ne gibi değiĢikliklerin oluĢtuğunu ve bu değiĢikliklerin iĢletmeye 

nasıl etki ettiğini saptamak amacındadır. 

 

   Bu amaçla örnek olarak incelenen Ģirketin maddi duran varlıklarına iliĢkin 

değerlemeleri ve standartlara uygun düzeltme kayıtları yapılarak standartlara uygun bir 

bilanço oluĢturulacaktır. Standart kapsamında hazırlanan bilanço arasındaki farkın 

tespiti sağlanmaktadır.  

 

4.2. TMS Kapsamında Ġncelenen ġirketin Tanıtımı 

 
               Ġncelemede ele alınan Ģirket Samsun ilinde cam mozaik imalatını 

gerçekleĢtiren bir limited Ģirkettir. ġirketin 2014 yılı bilanço verileri aĢağıdaki gibidir.  
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ġirketin Aktifleri     

Dönen Varlıkları: 611.321,49 TL     

Duran Varlıkları: 233.130,21 TL     

Aktif Toplamı:     844.451,70 TL 

 

ġirketin Pasifleri 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak toplamı    756.647,80 TL 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak toplamı   112.530,72 TL 

Özkaynak toplamı                                    24.726,82 TL 

Pasif Toplamı                                          844.451,70 TL 

ġirketin 2014 yılı karı ise 16.162,18 TL’dır. 

ġirketin maddi duran varlıklarının; 

Binalar                       4.695,60 TL 

Makine ve cihazlar,  98.146,07 TL 

TaĢıtlar,                    85.761,89 TL 

DemirbaĢlar             27.581,35 TL Ģeklinde oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. 

ġirketin Maddi Olmayan Duran Varlıkları ise; 

Özel maliyet 47.528,53 TL olarak tek kalemden ibarettir.   

 

ġirketin ayrıntılı bilançosu aĢağıdaki gibidir. 
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Tablo 3:  Örnek Alınan ġirkete Ait 2014 Yılı Bilançosunun Aktif Değerleri 

 

AKTĠF (VARLIKLAR) 

AÇIKLAMA 
Cari Dönem 

01/01/2014 - 31/12/2016 

1. DÖNEN VARLIKLAR   611.321,49 

   A. HAZIR DEĞERLER      9.666,31  

       1. KASA 1.414.18   

       2. BANKA 8.252,13   

   C. TĠCARĠ ALACAKLAR    70.676,50  

       1. ALICILAR 3.363,00   

       2. ALACAK SENETLERĠ 65.500,00   

       3. VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 1.813,50   

   E. STOKLAR  420.333,94  

       1. ĠLK MADDE MALZEME 38.070.99   

       2. YARI MAMÜL –ÜRETĠMĠ 264.223.19   

       3. MAMÜL 116.844.11   

       4. TĠCARĠ MALLAR 1.195.65   

  G. GEL.AYLI AĠT GĠDERLER VE GELĠR TNK.  109.094.77  

       1.GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 109.094.77   

  H.DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR      1.549.97  

      1.DEVREDEN KDV 1.549.97   

2. DURAN VARLIKLAR   233.130.21 

   D.MADDĠ DURAN VARLIKLAR  149.709.37  

        3. BĠNALAR 4.695.60   

        4. TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR 98.146.07   

        5. TAġITLAR 85.761.89   

        6. DEMĠRBAġLAR 53.848,65   

        8. BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR(-) (184.894.6)   

        9. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 92.151.72   

  E.MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  35.892.31  

       3. KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠD. 423.99   

       5. ÖZEL MALĠYETLER 35.892.31   

  G.GEL.YIL.AĠT.GĠDERLER VE GELĠR THK.  47.528.53  

      1.GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 47.528.53   

AKTĠF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI   844.451.70 
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 Tablo 4:   Örnek Alınan ġirkete Ait 2014 Yılı Bilançosunun Pasif Değerleri 

 

PASĠF (KAYNAKLAR) 

AÇIKLAMA 
Cari Dönem 

01/01/2014 - 31/12/2014 

3. KISA VADELĠ BORÇLAR   756.647.80 

   B. TĠCARĠ BORÇLAR  373.191.58  

       1.SATICILAR 154.659.23   

       2.BORÇ SENETLERĠ 20.696.50   

       5.DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR 197.835.85   

   C. DĠĞER BORÇLAR  204.733.48  

       1.ORTAKLARA BORÇLAR 158.888.65   

       4.PERSONELE BORÇLAR 45.844.83   

   F. ÖDENECENEK VERGĠ VE DĠĞER YÜK.   178.722.74  

       1.ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 52.325.73   

       2.ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 19.586.59   

       3.VD.GEÇ.ERT. VEYA TAK. VER. VE DĠĞ. 106.810.42   

   G. BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI    

       1.DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS. Y. 2.189.32   

       2.DÖNEM KARI Pġ.ÖD. VER. VE DĠĞ. Y. (2.189.32)   

4. UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR   112.530.72 

A. MALĠ BORÇLAR  112.530.72  

       1.BANKA KREDĠLERĠ 112.530.72   

5. ÖZKAYNAKLAR   (24.726.82) 

A. ÖDENMĠġ SERMAYE  149.736.10  

       1.SERMAYE 150.000.00   

       4.SERMAYE DÜZELTMESĠ F. (263.90)   

B. KAR YEDEKLERĠ  575,85  

       1.YASAL YEDEKLER 575,85   

C. GEÇMĠġ YILLAR KARLARI  85.194.88  

       1.GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 85.194.88   

D. GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI(-)  (276.395.3)  

       1.GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI(-) (276.395.83)   

E. DÖNEM NET KARI (ZARARI)   16.162.18  

       1.DÖNEM NET KARI 16.162.18   

PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI   844.451.70 
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               ĠĢletmenin maddi duran varlık kalemlerinin; binalar, tesis, makine ve cihazlar, 

taĢıtlar, demirbaĢlar, ve yapılmakta olan yatırımlarla  bu kalemlere ait birikmiĢ 

amortisman Ģeklinde olduğu görülmektedir. 

 

    Maddi duran varlıkların ayrıntılı dökümü; varlıkların Ģirkete giriĢ 

tarihlerindeki giriĢ değerleri ve her bir kalemin birikmiĢ amortisman değerleri aĢağıdaki 

Tablo 5’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 5: ĠĢletmenin Sahip Olduğu Binaların Listesi 

B
ĠN

A
 BĠNALAR 

DEFTER                       

DEĞERĠ 

BĠRĠKMĠġ 

AMORTĠSMAN 

Bina 4.695,60 4.695,60 

 

Tablo 6: ĠĢletmenin Sahip Olduğu Tesis Makine ve Cihazları Listesi 

TE
Sİ

S 
M

A
K

İN
E 

V
E 

C
İH

A
ZL

A
R

 

TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR 
DEFTER 
DEĞERĠ 

BĠRĠKMĠġ 
AMORTĠSMAN 

Cam Öğütme Değirmeni 875,00 875,00 

Cam Tozu Eleme Makinesi 215,00 215,00 

Toz Mikseri 525,00 525,00 

Cam Temizleme Makinesi 215,00 215,00 

Mamül Ayırma Eleği 215,00 215,00 

Elektrik Panosu 602,00 602,00 

Hamur Kazanı 175,00 175,00 

Pls. Dizgi Kalıbı 89,15 89,15 

2x2 Dizgi Kalıbı 142,00 142,00 

300x1320 Bant 349,10 349,10 

Kompresör Dgç 1.779,64 1.779,64 

Gamak 25hp 18.5kw 1500d Motor 737,29 737,29 

Kaynak Makinası 600,00 480,00 

Redüktör Bant 210,00 168,00 

Kompresör 200,00 120,00 

50x50 Gözlü Kalıp 12.900,00 10.320,00 

Astro Pütür Tabancası 200,00 80,00 

Otomatik Boya Tabancası 1.401,05 560,42 

Cam Mozaik Kalıbı 5.638,00 4.505,60 

Dizgi Makinası 70.957,82     56.766,24 
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Tablo 7: ĠĢletmenin Sahip Olduğu TaĢıtların Listesi 

T
A

ġ
IT

L
A

R
 

TAġITLAR 
DEFTER 

  DEĞERĠ 

BĠRĠKMĠġ 

AMORTĠSMAN 

1981Model Mercedes Otobüs 1.779,49 1.779,82 

2001 Model Seat  Tolado Oto 45.327.31 45.327,31 

2004 Model Volkswagen Kamyonet 38.655.09 14.817,77 

 

Tablo 8: ĠĢletmenin Sahip Olduğu DemirbaĢların Listesi 

D
E

M
ĠR

B
A

ġ
L

A
R

 

DEMĠRBAġLAR 
   DEFTER 

   DEĞERĠ 

BĠRĠKMĠġ 

AMORTĠSMAN 

Masa Koltuk Takımı (Toplam) 17.344.59 17.344.59 

Panasonik p 1150 Yazıcı 50,00 50,00 

Yazıcı 288,00 288,00 

Casper Bilgi Ünitesi 250,00 250,00 

Karel Telefon Santrali 25,00 25,00 

Vaniratür  10,00 10,00 

Güç Kaynağı 60,00 60,00 

Casper Gemini Bilgisayar 1.600,00 1.600,00 

SRK Mitsubishi Klima 535,00 535,00 

Asus Bilgisayar 1.001.81 1.001.81 

Canon Yazıcı 139,83 139,83 

 

4.3.  Kullanımda Olan Maddi Duran Varlıkların Defter 

Değerlerinin Tespiti 

 

 Standartlar kapsamında incelemesini yapmadan önce, incelemekte olunan 

Ģirketin tesis, makine ve cihazlarına iliĢkin net defteri değerleri belirlenmiĢtir.  

 

 Binalar, demirbaĢlar ile yapılmakta olan yatırımlar değerleme dıĢı tutulacaktır. 

Üretim iĢletmesi olduğu ve demirbaĢlar üretimde kullanılmadığı için değerlemeye 

alınmamıĢtır. Yapılmakta olan yatırımlar tamamlanmadığı için değerleme kapsamına 

alınmamıĢtır. Binalar ise kullanılmamaktadır. 
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      Yapılan tespitler sonucunda maddi duran varlıklarının net defter değerleri ve 

geri kazanılabilir değerleri aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibidir.  

      

Tablo 9: ĠĢletmenin Sahip Olduğu Maddi Duran Varlıklarına ĠliĢkin Değerler  

  
Net Defter 

Değeri 

Geri 

Kazanılabilir 

Değeri 

 

T
E

S
ĠS

 M
A

K
ĠN

E
 V

E
 C

ĠH
A

Z
L

A
R

 

 

Kompresör DGÇ 711,87 600,00 

Gamak 25 HP 18,5 KW 1500 d Motor 147,45 110,00 

Kaynak Makinası 120,00 100,00 

Redüktör Bant 42,00 25,00 

Kompresör 80,00 50,00 

50x50 Gözlü Kalıp 2.580,00 2.200,00 

Astro Pütür Tabancası 120,00 100,00 

Otomatik Boya Tabancası 840,63 800,00 

Cam Mozaik Kalıbı 1.132,40 1.000,00 

Dizgi Makinası  14.191,58 12.500,00 

            

                Maddi duran varlıkların geri kazanılabilir değerlerinin tespitinde iĢletme içi ve 

iĢletme dıĢı kaynaklardan edilen bilgiler çerçevesinde, piyasa değerleri tespit edilmiĢtir. 

Maddi duran varlıkların net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin 

incelenmesi sonucunda; Bazı duran varlıkların geri kazanılabilir değerlerinin defter 

değerlerinin altında olduğu ve bu varlıklarda değer düĢüklüğünün gerçekleĢtiği 

anlaĢılmıĢtır.   

 

4.4. Maddi Duran Varlıkların Değer DüĢüklüğü Tutarının 

HesaplanıĢı  

 

Ġncelememiz sonucunda değer düĢüklüğünü tespit ettiğimiz maddi duran 

varlıkların kayıtlarda düzeltilmesi için değer düĢüklük tutarı hesaplanarak,  değer 

düĢüklüğüne  uğradığı görülen maddi duran varlıkların değer düĢüklük tutarları Tablo 

10’da hesaplanarak gösterilmiĢtir. 
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Tablo 10: ĠĢletmenin Sahip Olduğu Maddi Duran Varlıklarda Toplam Değer DüĢüklüğü 

Tutarları 

 

 

 Bu hesaplamalar sonucunda maddi duran varlıklara iliĢkin toplam 2.480,93 

TL’lik  değer düĢüklüğü hesaplanmıĢtır. 

 

4.4.1 Tespit Edilen Değer DüĢüklüğünün Muhasebe Kayıtları 

 

      Değerlemeye tabi tuttuğumuz Maddi Duran Varlıklar için toplamda 2.480,93 

TL’lik değer düĢüklüğü tespit edilmiĢtir. ĠĢletme kayıtlarını incelediğimizde daha 

önceden maddi duran varlıklara iliĢkin herhangi bir değer artıĢ veya değer düĢüklüğü 

kaydı yapılmadığı da dikkate alınarak değer düĢüklüğünün tamamı ilgili hesaplara 

aktarılacaktır.  

 

         Değer düĢüklüğünün muhasebeleĢtirilmesinde kaynak kitaplara ve 

uygulamalara bakıldığında farklı muhasebe kayıtlarının tutulduğu tespiti yapılmıĢtır.    
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MADDĠ DURAN VARLIK 

GRUBU 
MADDĠ DURAN VARLIK ADI 

Net Defter  

Değeri 

Geri 

Kazanılabilir 

Değeri 

Değer 

DüĢüklüğü 

Miktarı 

TESĠS, MAKĠNE VE 

CĠHAZLAR 

Kompresör DGÇ 711,87 

 

600,00 111,87 

 Gamak 25 HP 18,5 KW 1500 

d motor 

147,45 

 

110,00 37,45 

 Kaynak Makinası 120,00 100,00 20,00 

Redüktör Bant 42,00 25,00 17,00 

Kompresör 80,00 50,00 30,00 

50x50 Gözlü Kalıp 2.580,00 2.200,00 380,00 

Astro Pütür Tabancası 120,00 100,00 20,00 

Otomatik Boya Tabancası 840,63 800,00 40,63 

Cam Mozaik Kalıbı 1.132,40 1.000,00 132,40 

Dizgi Makinası 14.191,58 12.500,00 1.691,58 

                                                   Toplam 2.480,93 



 

Değer düĢüklüğünün farklı uygulamaları iki örnekle aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

__________________ 31/12/2014 __________________ 

654. KARġILIK GĠDERLERĠ    veya                                      2.480,93 

659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) 

                     

            253 TESĠS MAK. VE CĠH. H                                                     2.480,93  

 

_____________________  / /  _____________________ 

 

 

 

Ġkinci  kayıt örneğimiz 

 

__________________ 31/12/2014 __________________ 

654. KARġILIK GĠDERLERĠ veya                                               2.480,93 

652 VARLIKLARDA DEG. DÜS. ZARARI            

                           

                     257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR veya 

                                                                                      

                     25X MDV DEGER DÜSÜKLÜGÜ KARSILIGI                           2.480,93  
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Kompresör DGÇ                                     :     111,87 

Gamak 25 HP 18,5 KW 1500 d motor    :       37,45 

Kaynak makinası                                    :       20,00 

Redüktör bant                                         :       17,00 

Kompresör  :       30,00 

50x50 gözlü kalıp                                   :     380,00  

Astro pütür tabancası                              :       20,00  

Otomatik boya tabancası                        :       40,63 

Cam mozaik kalıbı                                  :     132,40 

Dizgi makinası                                        :   1.691,58 



 

Kompresör DGÇ                                    :     111,87

Gamak 25 HP 18,5 KW 1500 d motor   :       37,45

Kaynak makinası                                   :       20,00

Redüktör bant                                        :       17,00

Kompresör :       30,00

50x50 gözlü kalıp                                  :     380,00 

Astro pütür tabancası                             :       20,00 

Otomatik boya tabancası                       :       40,63

Cam mozaik kalıbı                                 :     132,40

Dizgi makinası                                       :   1691,58  

_____________________  / /  _____________________ 

 

 

      Maddi duran varlıklarda tespit edilen değer düĢüklükleri TMS 36 Varlıklarda 

Değer DüĢüklüğü KarĢılıkları Standardı kapsamında muhasebeleĢtirilmektedir. Dönem 

sonunda yapılacak değerlendirme iĢlemi sırasında ortaya çıkan değer düĢüklüğü için bir 

karĢılık ayrılması gerekmektedir. Tek düzen Hesap Planında değer düĢüklüğünü 

gösterecek uygun bir hesabın bulunmaması sıkıntıya neden olmuĢtur. Tekdüzen hesap 

planın da güncellenerek TMS ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

 

      ÇalıĢmanın bu aĢamasında 654. KarĢılık Giderleri hesabı veya 659. Diğer 

Olağan Gider ve Zararlar Hesabı borçlandırılır. Bu karĢın 257 “BirikmiĢ Amortisman 

hesabı veya 25X MDV Değer DüĢüklüğü KarĢılığı hesabı alakalandırılır. Sonuç olacakta 

her iki hesabın kullanılmasın uygun olacağı düĢüncesindeyiz.                              

 

4.5. Değer DüĢüklüğü Sonrası Ayrılacak Amortisman 

Tutarlarının Hesaplanması 

              

 Muhasebe standartları kapsamında Değer DüĢüklüğü Öncesinde Bir Yıllık 

Amortisman Tutarı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Tablo 11. Değer DüĢüklüğü Öncesinde Amortismanlar 

MADDĠ 

DURAN 

VARLIK 

GRUBU 

MADDĠ DURAN 

VARLIK ADI 

Defter 

Değeri 

BirikmiĢ 

Amortismanı 

BirikmiĢ 

Amortisman 

Oranı 

Değer 

DüĢüklüğü 

Öncesi Bir 

Yıllık 

Amortisman 

Tutarı 

T
E

S
ĠS

, 
M

A
K

ĠN
E

 V
E

 C
ĠH

A
Z

L
A

R
 Kompresör DGÇ 1.779,66 1.067,79 %20 355,93 

Gamak 25 HP 18,5 
KW 1500 d Motor 

737,29 589,84 %20 147,45 

Kaynak Makinası 600,00 480,00 %20 120,00 

Redüktör Bant  210,00 168,00 %20 42,00 

Kompresör 200,00 120,00 %20 40,00 

50x50 Gözlü Kalıp 12.900,00 10.320,00 %20 2.580,00 

Astro Pütür Tabancası 200,00 80,00 %20 40,00 

Otomatik Boya 
Tabancası 

1.401,05  %20 280,00 

Cam Mozaik Kalıbı 5.638,00  %20 1.128,00 

Dizgi Makinası 70.957,82  %20 14.191,56 

Toplam 18.924,24 

      

 

                Maddi duran varlıkların değer düĢüklüğünün hesaplanması sonucu ilgili 

amortisman tutarlarında fark oluĢmuĢtur. Yeni değerlere göre amortisman tutarları 

aĢağıdaki gibi tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 12. Değer DüĢüklüğü Sonrası Amortismanlar 

MADDĠ 

DURAN 

VARLI

K 

GRUBU 

MADDĠ DURAN 

VARLIK ADI 

Defter 

Değeri 

 

Değer 

DüĢüklüğü 

Değer 

DüĢüklüğü 

Sonrası 

Amortisma

na Tabi 

Değer 

 

Amortisman 

Oranı 

Değer 

DüĢüklüğü 

Sonrası 

Ayrılacak 

Amortisman 

T
E

S
ĠS

, M
A

K
ĠN

E
 V

E
 C

ĠH
A

Z
L

A
R

 

Kompresör DGÇ 1.779,66  111,87 1.667,79 %20 333,56 

Gamak 25 HP 

18,5 KW 1500 d 

motor 

737,29   37,45 699,84 %20 139,97 

Kaynak makinası 600,00 20,00 580,00 %20 116,00 

Redüktör bant 210,00 17,00 193,00 %20 38,60 

Kompresör 200,00 30,00 170,00 %20 34,00 

50x50 gözlü 

kalıp 
12..900,00 380,00 12..520,00 %20 2.504,00 

Astro pütür 

tabancası 
200,00 20,00 180,00 %20 36,00 

Otomatik boya 

tabancası 
1.401,05 40,63 1.360,42 %20 272,08 

Cam mozaik 
kalıbı 

5.638,00 132,40 5.505,60 %20 1.101,12 

Dizgi makinası 70.957,82 1.691,58 69.266,24 %20 13.853,25 

Toplam   18.428,58 

 

 

 

               Değer düĢüklüğü öncesi amortismanla, değer düĢüklüğü sonrası  amortisman 

tutarları arasında Tablo 11 ve  12’de hesaplandığı gibi bir farkın oluĢtuğu saptanmıĢtır. 

Bu fark ise; 

 

Değer düĢüklüğü önce ayrılacak amortisman tutarı:                   18.924,74 TL 

Değer düĢüklüğü sonra ayrılması gereken amortisman tutarı:    18.428,58  TL  

                                                                                                    Fark:        496,16 TL  
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18.428,58 

18.428,58 

Değer düĢüklüğü hesaplanması sonrasında 496,16 TL tutarında bir amortisman farkı 

oluĢturulduğu görülmüĢtür.  

 

4.5.1 Değer DüĢüklüğü Sonrası Ayrılacak Amortisman Tutarlarının 

Muhasebe Kaydı 

 

            Değer düĢüklüğüne uğradığı tespit edilen maddi duran varlık kalemlerine iliĢkin 

değer düĢüklüğü dikkate alınmadan önceki amortismanın tutarı 18.924,74 TL 

hesaplanmıĢtır. Değer düĢüklüğünden sonra ayrılması gereken amortisman tutarı 

18.428,58 TL olarak hesaplanmıĢtır.  Standartlara uygun hazırlanan kayıtlarda değer 

düĢüklüğü sonucunda varlıkların amortisman tutarları toplamında 496,16  TL tutarında 

bir fark oluĢtuğu hesaplanmıĢtır. Standart kapsamında Değer düĢüklüğüne uğrayan  duran 

varlıkların değerindeki eksilmeye, ayrılacak amortisman tutarlarında da eksilmeye  neden 

olmuĢtur.. Değer düĢüklüğü sonrasında amortisman tutarlarının kaydının aĢağıdaki 

Ģekilde yapılması gerekecektir. 

 

 

__________________ 31/12/2014 __________________ 

730.GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ                                            

257. BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 

 

Kompresör DGÇ                                                               :        333,56

Gamak 25 HP 18,5 KW 1500 d motor                        :        139,97

Kaynak makinası                                                              :        116,00

Redüktör bant                                                                  :          38,60

Kompresör                                                                         :          34,00

50x50 gözlü kalıp                                                             :    2.504,00

Astro pütür tabancası                                                    :          36,00

Otomatik boya tabancası                                             :        272,08

Cam mozaik kalıbı                                                           :    1.101,12

Dizgi makinası                                                                  :  13.853,25  
_____________________  / /  _____________________ 
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 4.6 Değer düĢüklüğünün vergi etkisinin hesaplanması           

  

               Ülkemizde değer düĢüklüğü zararı vergi kanunu bakımından  kanunen kabul 

edilmeyen giderdir. TMS 12 gelir Vergisi Standarttı kapsamımda değer düĢüklüğünün 

vergi tutarına etkisi aĢağıdaki gibidir. 

 

Değer düşüklüğü tutarı           :     2.480,93  
 

Birikmiş Amortisman Farkı     :       496,16 TL  

Vergi matrahı ile ilgili       :     1.984,77 
 
Gelir vergisi oranı            :      % 20 
 
 
 

                Değer düĢüklüğü tutarı 2.480,93 TL  BirikmiĢ Amortisman Farkı 496,16  TL. 

Birbirinden çıkarılması sonucu bulunan tutar  1.984,77TL. Bu tutardan % 20 Gelir vergi  

düĢülecek. 

__________________ 31/12/2014 __________________ 
 

284 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI                                          396,95 

                             

                               691 DÖNEM KARI VE YASAL YÜKM. KRġ.                             396,95 

Vergi gideri/geliri (1.984,77 X0,20 = 396,95 

Ertelenen vergi aktifinin kayda alınması 

_____________________  / /  _____________________ 

 

4.7 Değer DüĢüklüğü Sonrası Bilançonun Aktifin 

Düzenlenmesi 

             

            Değer düĢüklüğü öncesinde maddi duran varlıkların toplam tutarı 233.130,21 TL 

olduğu görünmektedir. Değer düĢüklüğü tabi tuttuğumuz maddi duran varlık grubu içinde 

alan Tesis Makine ve Cihazların bir kısmının değer kaybına uğradığı tespiti yapılmıĢtır.  

Buna bağlı olanakta birikmiĢ amortismanlarda da bir değer düĢüĢü olmuĢtur. Muhasebe  
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standartlarına göre değerleme öncesi tutarı ile sonrasında oluĢan değerlerin aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir. 

 

 Tablo 13. Değer DüĢüklüğü Sonrası Bilançonun Aktifin Düzenlenmesi 

 

 DEĞERLEME 
ÖNCESİNDE 

TOPLAM 
DEĞERLERĠ 

TOPLAM 

DEĞER 

DÜġÜKLÜĞÜ 

DEĞER 

DÜġÜKLÜĞÜ 

SONRASI 

DEĞERĠ 

TESĠS MAKĠNE VE 

CĠHAZLAR 

 

98.146,07 -2.480,93 

 

95.665,14 

BĠRĠKMĠġ 

AMORTĠSMAN 

184.894,56 

 

- 496,16 

 

184,398,40 

 

  

   Muhasebe standartlarına göre değer düĢüklüğü sonucunda vergi matrahında bir 

azalma olmuĢtur. Bu azalma vergi yasasına göre kabul edilmemektedir. Bu bağlamda 

TMS 12 Gelir Vergisi standarttı kapsamında bilançonun aktifinde ertelenmiĢ vergi varlığı 

hesabında gösterilir. Vergiden indirim konusu yapılmaz. 
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Tablo 14. TMS Kapsamında Yeniden Değerleme YapılmıĢ ġirketine Ait 2014 Yılı 

Bilançosunun Aktif Değerleri 

VARLIKLAR 
Cari Dönem 

01/01/214 – 31/12/2014 

1.DÖNEN VARLIKLAR   611.321.49 

    A.HAZIR DEĞERLER  9.666.31  

        1.KASA 1.414.18   

        2.BANKALAR 8.252.13   

    B.TĠCARĠ ALACAKLAR  70.676.50  

        1.ALICILAR 3.363.00   

        2. ALACAK SENETLERĠ 65.500.00   

        5. VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 1.813.50   

    D. STOKLAR  420.333.94  

        1.ĠLK MADDE MALZEME 38.070.99   

        2.YARI MAMÜL ÜRETĠMĠ 264.223.19   

        3.MAMÜL 116.844.11   

        4. TĠCARĠ MALLAR 1.195,65   

    E. GEL. AYLARA AĠT. GĠDERLER VE GL.THK  109.094.77  

         1.GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 109.094.77   

    F. DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR  1.549.97  

         1.DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 1549.97   

2.DURAN VARLIKLAR   231.046,13 

    A.MADDĠ DURAN VARLIKLAR  147.228,34  

        1.BĠNALAR 4.695,60   

        2.TESĠS MAK.CĠHAZLAR 95.665,14   

        3.TAġITLAR 85.761,89   

        4.DEMĠRBAġLAR 53.848,65   

        5.BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (184.398,40)   

        6.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 92.151,72   

    B. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  35.892.31  

         1.ÖZEL MALĠYETLER 35.892.31   

    C.GELECERL YILLARA AĠT GĠD.GEL. THK  47.925,48  

         1.GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 47.528,53   

        2. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI 396,95   

AKTĠF ( VARLIKLAR) TOPLAMI   842.367,62 
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4.8 Değer DüĢüklüğü Sonrası Bilançonun Pasifin Düzenlenmesi 

 

               Bilançonun aktif tarafın düzettikten sonra pasif tarafında düzetilmesi gerekir. 

Hangi hesaplarda bir düzetme gerektiğini  önce gelir tablosu hesaplarına baktığımızda 

652 VARLIKLARDA DEG. DÜS. ZARARI, 654. KARġILIK GĠDERLERĠ veya  659 

DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) bu hesaplardan birinin kullanıldığı görülmektedir. 

  

               Muhasebe standarttı kapsamında değer düĢüklüğü sonrasında 2.480.16 TL bir 

azılmanın olduğu görünmektedir. Bunun sonunda ise  Dönem Net Kar/Zarar Hesabına bu 

tutar kadar bir azalma neden olmaktadır. 

 

                    Dönem Net Kar/Zarar Hesabını etkileyen bir diğer hesap ise 257. BĠRĠKMĠġ 

AMORTĠSMANLAR tutarıdır. Değer düĢüklüğüne uğrayan maddi duran varlıkların 

sonucunda, bunlara ait birikmiĢ amortismanlarda da bir azalmaya sebep olmuĢtur. 

BirikmiĢ Amortisman tutarında 496,16 TL bir farkın oluĢtuğu hesaplanmıĢtır. 

 

                Bu  hesaplama  sonucunda  Dönem Net Karı veya Zararı Hesabına  tutarını  ise 

2.480.93 – 496,16  = 2.055,15 TL bir azalma hesaplanmıĢtır. Değer düĢüklüğü öncesinde 

Dönem Net Kar/Zarar Hesabına tutarını 16.162,18 TL’dir. 16.162,18 TL’den 2.055,15 

TL’yi çıkardığımızda 14.107,15 TL tutarın Dönem Net Kar/Zarar Hesabın Değer 

düĢüklüğü sonrasında hesaplanan yeni tutardır. 

 

               Standart kapsamında Dönem Net Kar/Zarar Hesabında meydana gelen azalma 

sonunda vergi hesaplamalarında ödenecek vergi tutarında bir düĢüĢ olduğu 

görünmektedir. TMS 12 Gelir Vergisi Standart çeçesinde bakıldığında Dönem Net 

Kar/Zarar Hesabın 2.055,15 TL bir azalma olduğu tespit edilmiĢtir. Hesaplanacak vergi 

matrahı  % 20’dir. Bu matrahtan  2.055,15 x 0,20 = 411, TL vergi tutarında düĢüĢe sebep 

olmaktadır. 411, TL düĢüĢ  370. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 

Hesabına bu tutar kadar indirilecektir.  Yani Değer düĢüklüğü öncesinde Dönem Karı 

Vergi  ve  Yasal  Yükümlülük  KarĢılıkları  Hesabına  2.785,50 TL’dir. Değer düĢüklüğü  

sonrasında  ise  2.785,50- 411 =  2.600,35 TL  olduğu hesaplanmaktadır. Bu belirlemeler 
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çerçevesinde Bilançonun Pasif Değerlerin düzenlenmesi aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 16. TMS Kapsamında Yeniden Değerleme YapılmıĢ ġirketine Ait 2014 Yılı    

Bilançosunun Pasif Değerleri 

KAYNAKLAR 
Cari Dönem 

01/01/2014 – 31/12/2016 

3. KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR   757.044,75 

  B.TĠCARĠ BORÇLAR  373.191.58  

      1.SATICILAR 154.659,23   

      2.BORÇ SENETLERĠ 20.696,50   

      3.DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR 197.835,85   

  C.DĠĞER BORÇLAR  204.733.48  

      1.ORTAKLARA BORÇLAR 158.888.65   

      2.PERSONELE BORÇLAR 45.844.83   

   F.ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR  178.722.74  

      1.ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 52.325.73   

      2.ÖDEBNECEK SOSYAL GÜVENLĠK KES. 19.586,59   

      3.VD.GEÇ.ERT.VEYA TAK.VER. VE DĠĞ. 106.810.42   

   E.BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI  396,95  

      1.DÖNEM KARI VER. VE DĠĞ.YAS.YÜK.K. 2.586,27   

      2.DÖNEM KARININ PEġ.ÖD.VER.DĠĞ.YÜK. (2.189,32)   

4. UZUN VADELĠ BORÇLAR   112.530.72 

A. MALĠ BORÇLAR  112.530.72  

1. BANK.KR.UZN. VD.YAB.KAY. TOP. 112.530.72   

5. ÖZKAYNAKLAR   (27.207,85) 

A. ÖDENMĠġ SERMAYE  149.736.10  

1.SERMAYE 150.000.00   

2.SERMAYE DÜZ. OLUMLU FARK. (263,90)   

B. KAR YEDEKLERĠ  575,85  

1.KAR YEDEKLERĠ 575,85   

C. GEÇMĠġ YILLAR KARLARI  85.194.88  

1.GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 85.194.88   

D. GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-)  (276.395.83)  

1.GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) (276.395.83)   

E. DÖNEM NET KARI ( ZARARI)  13.681,15  

1 DÖNEM NET KARI 13.681,15   

PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI   842.367,62 
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                ÇalıĢmada iĢletmenin üretim aĢamasında etkin olarak kullanılan tesis, makine 

ve cihazların durumu değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Kullanımda olan makinelerin piyasa 

fiyatları tespit edilmiĢ olup, piyasa fiyatları ile defter kayıtları karĢılaĢtırılması sonucu 

bazı tesis, makine ve cihazlara iliĢkin değer düĢüklükleri olduğu görülmüĢtür. Türkiye 

Muhasebe Standartları kapsamımda değer düĢüklüğü nedeniyle 844.451,70 – 842.807,58 

= 1.644,12 TL’lik bilanço toplamında bir azalma olduğu hesaplanmıĢtır. Bu azalmanın 

sebepleri aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır; 

 

    -Türkiye Muhasebe Standartları kapsamı içinde yapılan değerleme sonucunda 

Maddi duran varlıklarda hesaplanan değer düĢüklüğünün bilanço toplamında 1.644,12 TL 

bir azalma oluĢmuĢtur. 

 

  -Standart kapsamında Tesis, Makine ve Cihazların değerinde 2.480,93 düĢme 

olduğu görülmüĢtür.  

 

 -Standart kapsamında ayrılacak amortisman payında 425,78 TL’lik bir değer 

düĢüklüğü farkı belirlenmiĢtir.  

 

  -Maddi duran varlıklarda; 2.480,93 TL’lik değer düĢüklüğünün ve 965,58 TL’lik  

amortisman farkının etkisi dikkate alındığında maddi duran varlık grubunun toplam 

değerlerinde 6.913,64 TL’lik net bir azalıĢ belirlenmiĢtir. 

 

   -2014 yılı dönem karının azalmasının sebebi olarak değer düĢüklüğü ve 

amortisman farkın olduğu görülmektedir. Karın düĢmesi, ertelenmiĢ vergi varlığının 

oluĢmasına neden olmaktadır. Kurumlar Vergisi hesaplamasında; 2.055,15 TL’lik farktan 

dolayı 411,03 TL’lik ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmıĢtır. 

 

   -ĠĢletmenin maddi duran varlıklarının değerlemesi sonucunda; kullanımda olan 

bazı  makinelerin  değer  düĢüklüğüne  uğradığı hesaplanmıĢtır. Bu  değer  düĢüklüğünün  

kapsamında amortisman ve vergi hesaplamasını da etkilemiĢtir. Bu etkilenme neticesinde 
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bilanço karında da azalmaya sebep olduğu tespiti yapılmıĢtır. Bu nedenle de standartlara 

uygun hazırlanan bilanço ile tek düzen hesap planına uygun hazırlanan bilanço arasında 

önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 
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SONUÇ 

               

 

    Günümüzde ülkelerin sınırları ekonomik anlamda bütünleĢmiĢtir. Bu 

bütünleĢmenin sonucunda ise muhasebe kayıtları ile uluslararası sermaye piyasaları 

açısından ortak bir dil kullanımının zorunluluğu ortaya çıkmıĢ ve buna yönelik çalıĢmalar 

yapılma kararı alınmıĢtır. Bu geliĢmelere paralel olarak ülkemizde Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu kurulmuĢtur. Sonrasında da bu kurul Kamu Gözetim Kurumu olarak 

değiĢmiĢtir. Uluslararası sermaye piyasalarında ortak bir iĢletme dili kullanımı 

desteklenmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanununa tabi Ģirketler açısından 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi 

zorunluluk haline getirilmiĢtir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Uluslararası 

Muhasebe Standartları ile Finansal Raporlama Standartlarının son Ģekli kabul edilmiĢ ve 

bunun üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Standartları Türk Ticaret Kanunu’nda yürürlüğe girmesi ile uygulama alanı da 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu çerçevede Maddi Duran Varlıklar Standarttı üzerine bu çalıĢma 

yapılma kararı alınmıĢtır.  

 

    Maddi Duran Varlıklar Standarttı; maddi duran varlıkların finansal durum 

tablosuna alınma koĢulu, maddi duran varlıkların sonradan ölçümü, maddi duran 

varlıklarda amortisman, maddi duran varlıklarda değer düĢüklüğü ve maddi duran 

varlıkların bilanço dıĢına çıkarılması Ģeklide beĢ bölüme ayrılmaktadır. Bu beĢ bölüme 

göre de maddi duran varlıklar standarttı incelenmektedir.  

 

                Maddi Duran Varlıklar Standart kapsamında iĢletmelerin aktifinde kayıtlı duran 

varlıkların sonradan değerlenmesinde iki farklı model sunmuĢtur. Bunlar; maliyet modeli 

ile yeniden değerleme modelidir. ĠĢletmeler bu iki modelden birini seçip değerleme 

iĢlemini yapmaktadırlar.  

 

               Maliyet modeline  göre;  maddi  duran  varlıklar  finansal  tablolarda elde etme  
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maliyetlerinden birikmiĢ amortisman ve varsa birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları 

düĢüldükten sonraki değeri ile gösterilmektedir. Eğer değer düĢüklüğü ortaya çıkmıĢsa 

TMS 16 uygulamalarında değer düĢüklüğü TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

Standardına göre yapılmaktadır. 

 

               Yeniden Değerleme Modeli; gerçeğe uygun değer yöntemi Ģeklinde de 

adlandırılmaktadır. Gerçeğe uygun değer yöntemine göre; iĢletme içi ve iĢletme dıĢı 

bilgilerin güvenilir Ģekilde ölçülebilen duran varlıkların yeniden değerlemeye tabi 

tutarları üzerinden finansal tablolara yansıtılması olarak tanımlanmaktadır.  

 

               Yeniden değerlenmiĢ tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun 

değerinden, müteakip birikmiĢ amortisman ve müteakip birikmiĢ değer düĢüklüğü 

zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değeri ifade etmektedir (TMS 16). 

 

               Yeniden değerleme neticesinde iki farklı sonuç  ortaya çıkmakta bunlar da 

değer artıĢı veya değer düĢüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Değer artıĢı, yeniden 

değerleme öncesi net defter değeri ile değerleme sonucunda oluĢan olumlu farkın değer 

artıĢı olarak nitelendirilmektedir. Değer düĢüklüğü ise yeniden değerleme öncesi net 

defter değeri ile değerleme sonucunda oluĢan olumsuz fark olarak nitelenmektedir.   

  

               Maddi duran varlık standarttı kapsamında değer düĢüklüğü zararlarının hangi 

hesaplarda gösterileceği konusunda görüĢ birliğine varılamamıĢtır. Kimi yazarlara göre 

değer azalıĢları için “654 KarĢılık Giderleri” veya “659 Diğer Gider ve Zararlar (-)”  ile 

253 Tesis makine ve Cihaz Hesabının karĢılıklı olarak muhasebe kayıtlarının yapılmasını 

savunurken, kimi yazarlar ise için “654 KarĢılık Giderleri veya  652 Varlıklarda Değer 

DüĢüklüğü Zararı karĢılık 257 BirikmiĢ Amortismanlar ve Değer DüĢüklüğü Zararları 

veya 25X MDV Değer DüĢüklüğü KarĢılığı gibi yeni bir hesabın kullanılmasını  

gerektiğini dile getirmektedirler. 

 

               TMS  16  ile  TMS  36  Standartlarda  tanımlanan  “geri  kazanılabilir  tutar” ve  
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 “gerçeğe uygun değer”  yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemin doğru biçimde 

hesaplanması önem arz etmektedir.  Söz konusu yöntemin nasıl uygulanacağı tartıĢmalara 

neden olmaktadır. Çünkü ilgili yöntemin hesaplanmasında kısmen de olsa öznel yargı 

içermektedir. Bu durumun sonucu ise varlıkların değerlemesinde gerçek tutarlarının 

istenildiğinde bilançoya yansıtılmamaktadır.  Söz konusu yöntem istenmeyen durumlara 

zemin hazırlamaktadır. Buna da fırsat verilmemelidir.  

 

                TMS 16 ile TMS 36  Standartlarında   duran varlık grubunun  değerlemesinde 

maliyet modelinin üzerinde fazla durulmamıĢtır. Bu karĢılık yeniden değerleme modeli 

üzerinde ayrıntılı olarak durulmakladır. Maliyet modeline yönelik ilgili standartlarda 

daha ayrıntılı açıklamalar gerekmekte, söz konusu maliyet modelin hangi koĢullarda 

kullanılamayacağı konusu net bir Ģekilde açıklanmalıdır. Bu kapsamda yeniden 

değerleme modeli Ülkemizde daha önce uygulanmıĢ olan “Maddi Duran Varlıklarda 

Yeniden Değerleme”  arasında isim dıĢında bir benzerlik yoktur. Standart ile birlikte yeni 

birçok değiĢiklik yapıldığının yeni uygulanan bu modelde gösterilmektedir.   

 

               TMS 16 standart uygulamaya konmasıyla birlikte, ilgili düzelmemelere göre 

yeniden değerlemeye tabi tutulmuĢ maddi duran varlıkların, aynı anda TMS 29 “Yüksek 

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standarttı  hükümleri çerçevesinde 

düzetmeye tabi olup olmadığı TMS 29 standartlının 18. parafında  konu  açıklığı 

kavuĢturulmuĢtur. Ġlgili parafta TMS 16  standartlına göre yeniden değerlenmiĢ duran 

varlık kalemlerinin  gerek duyulması halinde TMS 29 standartlına açısından da 

düzeltilmesi gerekecektir.  

 

               Maddi duran varlık standartlının amortismanların hesaplanmasında ilgili 

hükümlerimde sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Amortismana tabi bir varlığın gerçeğe 

uygun değerin ne sürede ve nasıl bir uygulama konusu olacağıyla  ilgilidir. Mesela 2014 

yılı için ayrılacak amortismanın tutarının, 2014 yılı sonunda tespiti yapılan  gerçeğe 

değerimi dikkate alınacak yoksa eski değeri üzerinden mi hesaplama konusu olacağı 

Standartta açıkça bitirtilmemiĢtir. 
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                TMS 16 Maddi Duran varlık Standarttı açısından gerekse de  TMS 36 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü standartlarda bir diğer  sorun konusu, standartların açık bir 

Ģekilde  yazılmamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Standart içeresinde geçen bazı 

tanımlamaların var olan uygulamadaki tanımlamalarla aynı anlamı taĢımamaktadır. 

Mesela, değerlemede kullanılan “defter değeri” ifadesi, TMS 16 Maddi Duran varlık 

Standarttı ve TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Standartlara göre, “maddi duran 

varlığın birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonra 

finansal tablolara yansıtıldığı tutar” olarak tanımlarken, (TMS 16 / TMS 36 ) var olan 

uygulamada ise “ilgili kalemin kayıtlardaki değeri” olarak tanımlanmaktadır. Bunun 

sonucunda ise, uygulayıcılar tarafından bir çok yorum farklılıkları oluĢmuĢtur. OluĢan bu 

durum farklı hesaplamaların ortaya çıkmasına neden  olmaktadır. Bu nedenle, alakalı 

standartların tam olarak kullanımına baĢlanmadan önce farklı hesaplamaların ortaya 

çıkmasına nedenlerin giderilmesinde fayda olacaktır.  

 

 

 YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada da iĢletmenin bilançosunda maddi duran 

varlıklarında değerleme sonucunda bir azalma gerçekleĢmiĢtir. Bu azalmanın standart 

kapsamında değer düĢüklüğü olup olmadığını belirlemek için “TMS 36 Varlıklarda 

Değer DüĢüklüğü” Standardı kapsamında değerlendirilmektedir. TMS 36’ya göre değer 

düĢüklüğünün tespit edilmesinde kullanılan kaynaklar iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi 

kaynakları olarak detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Bu standart çerçevesinde iĢletmenin, 

maddi duran varlıklarının geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir bedenden 

gösterilmemesini sağlamak amacıyla uygulanması gereken yöntemleri belirlemektedir Bu 

standart çerçevesinde iĢletmenin, maddi duran varlıklarının gerçek değerinden daha 

yüksek bir tutardan gösterilmemesini sağlamak amacıyla hangi yöntemlerin 

uygulanacağını belirlemektedir. 
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