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TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE 

HASILATIN TESPİT EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Cihan MALKOÇ 

Ülkemiz sermaye piyasalarının, uluslararası piyasalarla entegrasyonu kapsamında uluslararası 

muhasebe standartları ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Diğer muhasebe standartları 

ile vergi mevzuatımız arasında farklılıklar bulunduğu gibi, TMS 18 Hasılat standardına göre 

hasılatın tespit edilmesi ve muhasebeleştirilmesi açısından da çeşitli farklar bulunmaktadır.  

Bu tezin amacı, bu fakların ortaya konularak, hasılatın nasıl muhasebeleştirileceğinin ortaya 

konulmasıdır. 

Hasılatın tespit edilmesi hususu, vergi mevzuatı açısından genel kanundan özel kanuna doğru 

ve bütünlüğü bozmadığı sürece ilgili kanunlardaki madde sıra numaraları dikkate alınarak; 

muhasebe standartları açısından ise TMS 18 Hasılat standardı temelinde açıklanmıştır. Bu 

açıklamalar ışığında, tekdüzen muhasebe sistemini de göz önünde bulundurarak, hasılatın 

muhasebeleştirilmesine ilişkin örnek uygulamalarla çalışma sonuçlandırılmıştır. 

Türkiye’de uzun yıllar vergi kanunları hükümlerinin etkisi ile şekillenmiş muhasebe 

uygulamalarının varlığı, muhasebenin sadece vergi için bir araç olduğu anlayışını ortaya 

çıkarmıştır. Oysa muhasebe, vergi için bir araç olmakla birlikte; muhasebenin tek fonksiyonu, 

vergi matrahlarının hesaplamasını sağlamak değildir. Muhasebe standartlarının uygulanmaya 

başlanması ile birlikte işletmelerin gerçek durumunu yansıtan mali tabloların oluşturulacağı 

yeni bir muhasebe anlayışına geçilecektir.  

 



 

DETERMINATION AND ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUE ACCORDING 

TO TURKISH TAX LEGISLATION AND TURKISH ACCOUNTING STANDARDS 

Cihan MALKOÇ 

With the effect of the development of our country’s capital markets, international accounting 

standards started to be implemented in our country. There are several differences between 

Turkish tax legislation and international accounting standards. The aim of this thesis is 

revealing the differences between IAS 18 and  tax legislation.  

Determination of revenue issue is explained in terms of tax legislation general law towards 

private law, in terms of international accounting standards on the basis of IAS 18. In light of 

the explanations, this thesis is concluded sample applications of accounting treatment of 

revenue in Turkish  Uniform Account System 

For many years, accunting has been used only calculation of the tax in Turkey. With the use 

of accounting standards that true state of the financial statements of enterprises, will be create 

a new understanding of accounting.  
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0.GİRİŞ 

 Muhasebe kavramının pek çok kaynakta çeşitli tanımları yapılmıştır. Genel 

itibariyle muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve 

para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz 

etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi 

sistemidir. Muhasebenin nitelikleri üzerinde bir uzlaşı bulunuyor olmasına rağmen, 

karşılaşılan mali nitelikli işlemlere ilişkin yapılan muhasebe uygulamalarının aynı 

olmaması her zaman çeşitli sorunlara sebep olmuştur. Bu anlamda, yapılan muhasebe 

kayıtlarının ve mali tabloların herkes için aynı anlamı ifade etmesi çok önemlidir. 

Ülkemizde muhasebe uygulamalarında birliği sağlamak için yapılan çalışmaların 

ilki olarak, 1964 yılında yürürlüğe giren 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

İştirakleri Hakkında Kanun kabul edilebilir. Bu kanun ile, işletme hesapları ve bütçeleri 

için yeni düzenlemeler getirilmiş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin muhasebe usul ve 

esaslarının tekdüzen hale getirilmesi yasal zorunluluk sayılmıştır. Oluşturulan Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi 01.01.1972 tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından 

uygulanmaya başlanmıştır. Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Bankalar İçin 

Tekdüzen Hesap Planı ise 01.01.1986 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. 

1 sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, 01.01.1994 tarihinden 

itibaren Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğde, yapılan 

düzenlemenin amacı; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs 

ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 

muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve 

mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması 

ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan 

düzenlemenin; muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli 

ve doğru olarak ulaştırılmasına, farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin 

karşılaştırılmasına, mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı 

anlamı vermesine, muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir 

olmasına, işletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yönelik 

olduğu belirtilmektedir. 
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Tebliğde belirtilen amaçtan anlaşılacağı üzere; yapılan düzenleme ile Türkiye’de 

muhasebe uygulamalarında tekdüzenin sağlanması hedeflenmekte ve tüm kesimler 

açısından işletme dilinin aynı olması amaçlanmaktadır. Hazırlanan sistem, bir 

işletmenin ihtiyaç duyacağı raporları üretebilecek ve aynı zamanda vergisel 

uygulamaları ortaya koyabilecek nitelikte olmasına rağmen, yıllar itibariyle 

uygulayıcıların tercihleri ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinin Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanıyor olmasının getirdiği yanlış algılama ile sadece vergi 

için tutulan bir muhasebe sistemi haline gelmiştir. Bu nedenle işletmeler, kendi mali 

değerlerini yorumlamak için kendilerince farklı mali tablolar oluşturdukları gibi, 

sermaye piyasalarının globalleşmesi ve ülkeler arasında sermaye hareketlerinin 

yoğunlaşması nedeniyle “vergi için” tuttukları muhasebenin yanında uluslararası 

muhasebe standartlarına uygun ayrı bir muhasebe de tutmaya başlamışlardır.  

Para ve sermaye piyasalarının dünya çapındaki entegrasyonunda, yaşanan en 

büyük zorluklardan birisi, küresel muhasebe dilinin oluşturulmasıdır. Dünyanın pek çok 

ülkesinde yatırım yapan yatırımcılar, farklı ülkelerdeki mali tabloların karşılaştırılabilir 

olmasını istemektedirler. Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşum süreci, 

uluslararası yatırımcıların bu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlamıştır. Bu sürecin 

ülkemizdeki yansımaları ise, 1994 yılında oluşturulan Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu (TMUDESK), bu kurulun devamı niteliğindeki Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu’nun (TMSK) oluşturulması ve bu kurulların Uluslararası Muhasebe 

Standartları ile uyumlu oluşturdukları Türkiye Muhasebe Standartlarıdır. 26.09.2011 

tarih ve 660 sayılı KHK ile, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

oluşturularak TMSK’nın görevleri bu kurula verilmiştir. 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile ülke sınırları içinde ortak muhasebe dili 

oluşturulmuştur. Ancak global ihtiyaçlar dolayısıyla bir üst aşamada, Uluslararası 

Muhasebe Standartları ile global düzeyde ortak bir muhasebe dili oluşturulmaktadır. 

01.01.2013 tarihinden itibaren 6102 sayılı Ticaret Kanunun genel gerekçesinde; ticari 

işletmelerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş ve 

Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş finansal tablolara sahip 

olmalarının uluslararası piyasaların bir parçası olmak için gerekliliklerden biri olduğu 
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belirtilmiş ve Kanun ile Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunlu hale 

getirilmiştir. Ancak, Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen önce yapılan yeni 

bir düzenleme ile Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunluluğu 

kaldırılarak; sadece finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe 

Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz 

parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorunluluğu getirilmiştir. 

Ülkeler arasındaki vergisel farklılıklar ve uluslararası standartlarda sıklıkla 

benimsenen gerçeğe uygun değerin hesaplanmasındaki güçlükler, standartların 

uygulanması ile ilgili karşılaşılabilecek en önemli engel olarak görülebilir. Bu anlamda, 

muhasebe standartlarındaki değerleme ilkeleri ile vergisel değerleme ilkelerinin 

birbirine yaklaştırılması açısından, hali hazırda Vergi Konseyi tarafından üzerinde 

çalışılan VUK taslağı bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Halen gündemde olan VUK 

taslağında yapılacak düzenlemeler ile standartlardaki değerleme ilkelerine yakın 

değerleme ilkeleri benimsenecek olsa bile, vergi hukuku ile muhasebe teorisinin 

temellerinin farklı esaslara dayanması nedeniyle, muhasebe standartlarına göre 

değerleme ile vergi mevzuatı açısından değerleme arasında birebir uyumun 

sağlanamaması doğal karşılanmalıdır. 

Yapılan bu çalışmada; Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile vergi mevzuatı açısından 

ve muhasebe standartları açısından hasılatın tespit edilmesi konusu işlenecektir. İlk 

bölümde, ortak dilin sağlanabilmesi için temel kavramlar açıklanacak; ikinci bölümde, 

vergi mevzuatına göre hasılatın tespitine ilişkin açıklamalar yapılacak; üçüncü bölümde, 

muhasebe standartlarına göre hasılatın tespitine ilişkin açıklamalar yapılacak; dördüncü 

bölümde ise hasılatın muhasebe standartlarına ve vergi mevzuatına göre tespit 

edilmesindeki farklar ve benzerlikler açıklanarak, konuyu açıklayıcı karşılaştırmalı 

örnekler verilerek çalışma sonuçlandırılacaktır. 
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1.TEMEL KAVRAMLAR 

 Bu bölümde, tez konusunu kavramamızda bize yardımcı olacak ve ortak dili 

sağlayacak temel kavramlara ilişkin tanımlar ve açıklamalarda bulunulacaktır. Bu 

kavramlar, gelir ve kazanç, hasılat, dönemsellik, tahakkuk esası ve gerçeğe uygun değer 

kavramlarıdır. 

1.1.Gelir ve Kazanç Kavramları 

Gelir, bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, 

bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık kira vb., varidat, irat 

olarak tanımlanabilir.
1
 Ayrıca, her tür hak ve işlerle taşınır ve durağan mallardan 

sağlanan yararlara da gelir (İngilizce karşılık; income) denilmektedir.
2
 

Kazanç ise; satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında 

elde edilen para, getiri, temettü, yarar çıkar kâr anlamına gelmektedir.
3
 

Türk vergi mevzuatına göre, gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde 

ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire giren kazanç ve iratlar ise, ticari kazançlar, 

zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, 

menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar olarak sıralanmıştır.
4

 Vergi 

mevzuatında kurumların elde etmiş oldukları gelirlere ise kurum kazancı denilmektedir. 

Gelir, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi 

veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artış veya özkaynaklarda 

hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki 

azalma şeklinde tanımlanmıştır.
5

 Gelir, çeşitli varlıkların elde edilmesini veya 

varlıklarda artışlar olmasını sağlar. Nakit, alacaklar, verilen mal ve hizmetlere karşılık 

alınan mal ve hizmetler gelirin örneklerini oluşturur. Gelir, borçların tasfiyesinden de 

                                                 
1
 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 10. Bası, Ankara, 2005, s.743. 

2
 Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü, 

http://tdkterim.gov.tr/?kelime=gelir&kategori=terim&hng=md (23.04.2012) 
3
 Türkçe Sözlük, s.1121. 

4
 06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı GVK madde 1-2. 

5
 27.01.2011 tarih ve 27828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Finansal Raporlamaya İlişkin 

Kavramsal Çerçeve”nin 4.25/a paragrafı. 

http://tdkterim.gov.tr/?kelime=gelir&kategori=terim&hng=md
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kaynaklanabilir. Örneğin, bir işletme alacaklısına mevcut bir borcunun veya 

yükümlülüğünün kapatılması karşılığında mal veya hizmet sağlayabilir.
6
 

Muhasebe literatüründe finansal performansı etkileyen olayların, 

organizasyonun asıl faaliyet alanıyla ilişkisine göre ikili bir ayrıma tabi tutulduğu 

görülmektedir. Buna göre; organizasyonun finansal yapı ve performansına katkıda 

bulunan olaylar hasılat ve kazanç olarak ikiye ayrılmıştır. Organizasyonun asıl faaliyet 

alanıyla ilgili ekonomik faydalar hasılat kapsamında değerlendirilmekte, asıl faaliyet 

dışındaki ekonomik faydalar ise kazanç kavramı kapsamına dahil edilmektedir.
7
 Buna 

göre geliri aşağıdaki şekilde şematize edebiliriz. 

Şekil 1: Gelir
8
 

      GELİR     

  

  

  

  

  

  

 

          

OLAĞAN FAALİYETLER 

 

DİĞER FAALİYETLER 

    

   

    

      

  

KAZANÇ 

HASILAT KAZANÇ       

 

Gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini birden içerir. Hasılat işletmenin 

olağan faaliyetlerinden ortaya çıkar. Kazanç ise olağan faaliyetlerinden doğabileceği 

gibi olağan olmayan faaliyetlerinden de ortaya çıkabilir. Kazançlar ekonomik yarardaki 

artışları ifade ederler ve özellikleri itibariyle gelirlerden bir farkları yoktur. Kazançlar 

genellikle ilgili giderler düşüldükten sonra kalan net tutarı ile raporlanır.
9
 

Bu tablo bir şeyi açıkça ortaya koymaktadır: Hasılat, brüt bir kavramdır. Bu, 

hasılattan, giderlerin ve satılmış bir varlığın defter değerinin düşülmemesi gerektiği 

                                                 
6
 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 4.32 paragrafı. 

7
 Ergün Küçük ve Ahmet Doğan, Özellikli Durumlar Bağlamında Muhasebe İşlemlerinde Hasılatın 

Kayda Alınması, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, sayı:33, Temmuz-Aralık 2009, s.: 282. 
8
 Christopher Nobes, On The Difinitions of İncome and Revenue in IFRS, Accounting in Europe, Vol. 9, 

No. 1, June 2012, s.: 87. 
9
 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 4.29, 4.30, 4.31 paragrafları. 
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anlamına gelir. Buna karşılık kazanç, iki değer arasındaki fark olarak hesaplanır, yani 

kazanç nettir.
10

 

1.2.Hasılat Kavramı 

Hasılat kavramının dilimizdeki karşılığı; ürün, gelir, kazançtır.
11

 Diğer bir 

tanıma göre hasılat; bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların parasal değerleridir 

(İngilizce karşılık; proceeds, return).
12

  

Türk vergi mevzuatında hasılat kavramı, tam olarak tanımlanmamıştır. İlgili 

mevzuatta geçen hasılat kavramı, genel kullanım anlamındaki gibi gelir ve kazanç 

anlamlarında kullanılmıştır. Hasılat kelimesi kullanılarak yapılan bir tanıma, 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun (GVK) işletme hesabı esasında ticari kazancın tespiti başlıklı 

39. maddesinde rastlamaktayız. Bu maddeye göre hasılat, tahsil olunan paralarla 

tahakkuk eden alacakları ifade etmektedir. 

Muhasebe yönünden hasılat (İngilizce karşılık; revenue); ortakların sermayeye 

katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan 

faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.
13

 Hasılat, işletmenin olağan 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkmakta ve satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira 

gibi çeşitli adlar taşıyabilmektedir.
14

  

Hasılata ilişkin bir diğer tanım ise şöyledir: Hasılat, mal ve/veya hizmet 

satışından ya da süreklilik arz eden işlemlerden elde edilen varlıkların brüt tutarıdır.
15

 

1.3.Dönemsellik Kavramı 

Önceden bazı ayıraçlara göre belirlenen süreye dönem denir.
16

  

                                                 
10

 Nobes, Christopher, s.:88 
11

 Türkçe Sözlük, s.: 852. 
12

 İktisat Terimleri Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/?kelime=has%FDlat&kategori=terim&hng=md 

(23.04.2012) 
13

 09.12.2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TMS 18 Hasılat” Standardının 7. 

paragrafı. 
14

 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 4.29 paragrafı. 
15

 Fevzi Sürmeli ve Diğerleri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, I. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayın 

no.:1736 - Açıköğretim Fakültesi Yayın no.:895, 2007, s.: 111. 

http://tdkterim.gov.tr/?kelime=has%FDlat&kategori=terim&hng=md
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Türk vergi mevzuatına göre, hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Takvim 

yılı dönemi, faaliyetlerine uygun olmayanlar için özel hesap dönemleri belirlenebilir. 

Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul 

edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer 

dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve 

zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
17

 Bu kavram gereği, işletmenin 

sınırsız ömrü belli dönemlere ayrılır ve her bir dönemin sonuçları ayrı ayrı tespit edilir. 

1.4.Tahakkuk Esası Kavramı 

Tahakkuk kavramı; gerçekleşme, yerine gelme ve bir alacak hakkının doğması 

(İngilizce karşılık; realization, assessment) anlamlarına gelmektedir.
18

  

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir 

safhaya gelmesidir.
19

Tahakkuk, gelir veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle 

kesinleşmesi olarak da tanımlanmaktadır. Mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmeyen 

gelirler elde edilmiş sayılmamakta, giderler ise yapılmış kabul edilmemektedir.
20

 

Tahakkuk unsur tanımına giren bir kalemin (Bilançoda varlıklar, yabancı 

kaynaklar ve özkaynaklar; gelir tablosunda gelirler ve giderler) tahakkuk için gereken 

ölçütleri taşıması halinde bu unsurun bilançoya veya gelir tablosuna dahil edilmesi 

sürecini ifade eder. Tahakkuk için gereken ölçütler, unsur tanımına giren kalemin 

muhtemelen ileride işletmeye ekonomik yarar sağlaması veya işletmeden ekonomik 

yarar çıkışına neden olması ve söz konusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir bir 

şekilde ölçümlenmesidir.
21

 

                                                                                                                                               
16

 Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü, 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=d%F6nem&ayn=tam (23.04.2012) 
17

 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Genel 

Tebliği, Muhasebenin Temel Kavramları Bölümü. 
18

 Güncel Türkçe Sözlük ve İktisat Terimleri Sözlüğü 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=tahakkuk&ayn=tam (23.04.2012) 
19

 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 213 sayılı VUK’un 22. maddesi. 
20

 Recep Bıyık ve Aydın Kıratlı, Giderler ve İndirimler, Güncellenmiş 6. Baskı, PWC Business School, 

2010, s.: 47. 
21

 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 4.37 ve 4.38 paragrafları. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=d%F6nem&ayn=tam
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=tahakkuk&ayn=tam
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Tahakkuk esaslı (Accrual basis) muhasebeleştirme uyarınca; işlemler ile diğer 

olaylar ve durumların, işletmenin ekonomik kaynakları ve hakları üzerindeki etkileri, bu 

etkilerin gerçekleştiği dönemde gösterilir. Nakit girişleri ve ödemelerin farklı bir 

dönemde gerçekleşmiş olması bu durumu etkilemez. Tahakkuk esaslı 

muhasebeleştirmenin önemi, işletmenin ekonomik kaynakları ve hakları ile bunlarda 

belirli bir dönemde meydana gelen değişimlere ilişkin bilginin, işletmenin geçmiş ve 

gelecekteki performansının değerlendirilmesinde sadece döneme ait nakit girişleri ve 

ödemelerine ilişkin bilgiye nazaran, daha iyi bir temel sağlamasından kaynaklanır.
22

 

Güvenilir bir şekilde ölçümlenmek şartıyla, varlıklardaki bir artış ya da 

borçlardaki bir azalış nedeniyle gelecekte ekonomik yarar artışı olacaksa, gelir 

tablosunda gelir tahakkuku yapılır.  Bunun anlamı, varlıklarda artışlar veya borçlarda 

azalışlar meydana getiren tahakkuklar yapıldığında bunlarla eş zamanlı olarak gelir 

tahakkuklarının da yapılmasıdır (Örneğin, mal veya hizmet satışları nedeniyle 

varlıklardaki net artışlarda veya alacaklının alacağından vazgeçmesi halinde borçlarda 

meydana gelen azalışlarda olduğu gibi.).
23

 

Bu husus, Tekdüzen Muhasebe Sistemi gelir tablosu ilkelerinde, 

gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek 

tutarından fazla veya az gösterilmemeli, belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları 

elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır şeklinde 

belirtilmiştir. 

Gelir tahakkuku, güvenilir bir şekilde ölçümlenebiliyorsa ve makul bir oranda 

gerçekleşme ihtimali varsa yapılmalıdır. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz 

bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, 

şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin 

edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı 

gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi 

yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
24

 

                                                 
22

 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, A 17 paragrafı. 
23

 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 4.47 paragrafı. 
24

 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Genel Tebliği, Mali Tablolar İlkeleri Bölümü. 



 9 

Vergi teorisinde, mahiyet ve tutar olarak kesinleşme şeklinde tanımlanan 

tahakkuk ilkesi, Kavramsal Çerçevedeki tahakkuk tanımından farklılık arz etmektedir.
25

  

Kavramsal Çerçevede gelir veya giderin muhtemel olması tahakkuk için yeterli 

sayılmışken, vergi teorisinde tam bir kesinlik aranmaktadır. Diğer taraftan Kavramsal 

Çerçevede güvenilir bir ölçüm yapılabildiği sürece tahmin sonucu tespit edilen tutarın 

tahakkuk için yeterli olduğu belirtilirken, vergi kanunlarında miktar itibariyle de bir 

kesinlik aranmaktadır. TMS’de yapılan tanım daha çok ihtiyatlılık kavramının 

gerekliliklerini yansıtırken, vergi teorisinde yapılan tanım daha ziyade kamu alacağının 

güvencesine yönelik gereklilikleri yansıtmaktadır.
26

 

1.5.Gerçeğe Uygun Değer Kavramı 

“Fair value” ifadesi İngilizce kökenli olup, “fair” ve “value” kavramlarının 

birleştirilmesi ile türetilmiştir. “Fair” kavramının adil, doğru, kurallara uygun, fuar ve 

pazar gibi birçok anlamı bulunmaktadır. “Value” kavramının dilimizdeki karşılığı ise 

kıymet veya değerdir. Bu açıklamalar sonucunda “fair value” ifadesinin Türkçe’ye, 

piyasa değeri, adil değer veya doğru değer olarak çevrilmesi mümkündür. Ancak fair 

value ifadesini, bu ifadeyi oluşturan kavramlardan hareket ederek dilimize çevirmemiz 

durumunda, bu ifade karşılığı olarak kullandığımız Türkçe ifade, fair value ifadesinin 

sahip olduğu anlamı yansıtmayabilir. Bu nedenle fair value ifadesinin muhasebe 

standartlarında nasıl tanımlandığına bakmak gerekir.
27

  

Gerçeğe uygun değer, yıllardır muhasebede yerini koruyan maliyet bedeline 

karşı ortaya atılmış bir kavramdır. Temel olarak, maliyet bedeli ve gerçeğe uygun değer 

kavramları karşıt anlamlı değillerdir. Maliyet bedeli, işlemin gerçekleştiği tarihteki 

                                                 
25

 Musa Topaloğlu, Tahakkuk İlkesinin Vergi Mevzuatımız ve TMS Açısından Mahiyet Farklılığı, Vergi 

Dünyası, sayı: 353, Ocak 2011, s.: 61. 
26

 Topaloğlu, s.:62. 
27

 Rafet Aktaş ve Ali Deran, Fair Value Karşılığı Olarak Gerçeğe Uygun Değer Kavramı ve Tespit 

Hiyerarşisi, http://site.mynet.com/muratkose58/a/2006-_g_-__bf_derg_s_-

___fair_value_kar_ili_i_olarak_ger_e_e_uygun_de_er_kavrami_ve_tesp_t_h_yerar__s_.pdf , s.5 

(15.01.2011) 

http://site.mynet.com/muratkose58/a/2006-_g_-__bf_derg_s_-___fair_value_kar_ili_i_olarak_ger_e_e_uygun_de_er_kavrami_ve_tesp_t_h_yerar__s_.pdf
http://site.mynet.com/muratkose58/a/2006-_g_-__bf_derg_s_-___fair_value_kar_ili_i_olarak_ger_e_e_uygun_de_er_kavrami_ve_tesp_t_h_yerar__s_.pdf
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gerçeğe uygun değerdir. Bu değer, mal ve hizmetin maliyet bedeli olarak mali tablolara 

kaydedilmektedir.
28

  

İşlem tarihindeki gerçeğe uygun değer, yani maliyet değeri, zaman geçtikçe, cari 

piyasa değerlerini yansıtmaktan uzaklaşır. Varlıkların edinim tarihinden sonraki 

dönemlerde maliyet değeri esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, işletmenin gerçek 

finansal durumunu ve faaliyet sonucunu göstermekten uzaklaşır. Gerçeğe uygun değer 

esas alınarak hazırlanan finansal  tablolar, kullanıcılara, şeffaf muhasebe bilgileri sağlar. 

Çünkü gerçeğe uygun değere göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, işletmenin 

gerçek finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gerçek ekonomik değerini 

yansıtır.
29

  

Maliyet bedeli yaklaşımı kullanılarak hazırlanan finansal tablolar işletmenin 

gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını göstermede yetersiz kalabilmektedir. 

Bu durum, dönem kârının manipule edilmesine ve işletmenin gerçek finansal 

performansının ortaya konmasına engel olabilmektedir. Gerçeğe uygun değer yaklaşımı, 

maliyet bedeli yaklaşımının aksine varlıkların ve yükümlülüklerin cari değerlerinin 

belirlenmesine dayanır.
30

 

Muhasebe açısından değerleme yöntemlerini aşağıdaki gibi şematize etmek 

mümkündür.
31

 

 

                                                 
28

 John Foster ve Wayne Upton, The Case For Initially Measuring Liabilities At Fair Value, 

Understanding The Issues, FASB, May 2001, Volume 2, Series 1, s.:1 Aktaran: Arzova, Burak ve Poroy 

Arsoy, Aylin, Türkiye Muhasebe Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve TMS 41 

Çerçevesinde Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerlerinin Belirlenmesi, Vergi Sorunları Dergisi, 

sayı:216, Eylül 2006, s.:140.  
29

 Ümit Gençoğlu Gücenme, Türkiye Muhasebe Standartlarında Kapsamlı Kârın Raporlanması, 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/umitgucenme/001/ (15.01.2011) 
30

 Ümit Gücenme ve Aylin Poroy Arsoy, Asset Valuation Under Accounting Standards and Its 

Importance On The Prevention of Accounting Frauds, 1. International Congress On Accounting and 

Fraud Examination, 1-3 Haziran 2006, İstanbul Aktaran: Arzova, Burak ve Poroy Arsoy, Aylin, Türkiye 

Muhasebe Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve TMS 41 Çerçevesinde Canlı Varlıkların 

Gerçeğe Uygun Değerlerinin Belirlenmesi, Vergi Sorunları Dergisi, sayı:216, Eylül 2006, s.:140-141. 
31

 Hüseyin Tokay, Ali Deran ve Rafet Aktaş, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, XXIV. Türkiye 

Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (Muğla Üniversitesi 2005), s.: 9, 

http://www.mu.edu.tr/iibf/tmes24/kitap/1-1.pdf  (15.01.2011). 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/umitgucenme/001/
http://www.mu.edu.tr/iibf/tmes24/kitap/1-1.pdf
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Şekil 2: Muhasebe Açısından Değerleme Yöntemleri 

  Muhasebe Açısından Değerleme Yöntemleri     

  

   

  

   

  

                  

Tarihi Maliyet 

    

Cari Değer   

  

    

1. Yerine Koyma Maliyeti   

  

    

2. Net Gerçekleşebilir Değer   

  

    

3. Net Bugünkü Değer   

  

    

4. Yoksun Olma Maliyeti   

  

    

5. Gerçeğe Uygun Değer   

                  

 

Piyasa fiyatı esasına dayanan cari değer uygulaması, değerlemede giriş fiyatı ve 

çıkış fiyatı ayrımının yapılmasına yol açmıştır. Cari değer kimine göre; yerine koyma 

maliyeti, kimine göre ise net gerçekleşebilir değer veya bunların tamamını içeren bir 

kavram olarak yoksun olma maliyetidir.
32

 

Cari değerin belirlenmesinde giriş ve çıkış fiyatlarının farklı olması ve kimi 

varlıklar için ne alış piyasalarında ne de satış piyasalarında fiyat oluşmaması nedeniyle, 

cari değere ilişkin birden daha fazla değer kavramı geliştirilmiştir.
33

 Bu kavramları 

kısaca aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.
34

 

Geri kazanılabilir değer; bir varlığın net gerçekleşebilir değeri ile kullanım 

değerinden büyük olanıdır. 

Kullanım değeri; bir varlığın devamlı kullanımından ve faydalı ömrünün 

sonunda satış yada elden çıkarılması sonucunda ortaya çıkması beklenen tahmini 

gelecek nakit akışlarının bugünkü değeridir. 

Net gerçekleşebilir değer; bir varlığın beklenen satış fiyatından tahmini satış 

maliyetleri düşüldükten sonra elde edilebilen tutarıdır. 

                                                 
32

 Nalan Akdoğan, Enflasyon Muhasebesi, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2004, s.:38. 
33

 Tokay,  Deran ve Aktaş, s. 9. 
34

 Tokay,  Deran ve Aktaş, s. 10. 
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Yerine koyma maliyeti; elde bulunan varlığın işlevlerini en iyi şekilde 

üstlenebilecek özellikte ve piyasada mevcut olan başka varlığı edinebilmek için 

ödenmesi gereken tutarı ifade etmektedir. 

Yoksun olma değeri; değerlemeye konu olan varlıktan mahrum kalınması 

durumunda, katlanılması beklenen en yüksek zarar tutarını ifade etmektedir. 

Gerçeğe uygun değer piyasada oluşan değer olarak kabul edildiğinde, bir orta 

değeri ifade eder. Buna göre, gerçeğe uygun değer, ne satıcının malına biçtiği değerdir, 

ne de alıcının almak için teklif ettiği bir tutardır. Bu anlamda gerçeğe uygun değer, 

taraflar arasındaki pazarlık gücü sonucunda oluşan bir değerdir.
35

 Bu durum, aşağıdaki 

şekil ile açıklanmıştır. 

Şekil 3: Değerleme Kavramları ve Gerçeğe Uygun Değer (GUD) 
36

 

                  

  

  

DEĞER 

   

  

  

   

  

   

  

  

 

        

  

  

  GİRİŞ ORTA ÇIKIŞ 

 

  

    

 

  

 

  

  

  

      GUD   

  

  

  

 

  

 

      

 

  

TARİHİ 

MALİYET 

YERİNE 

KOYMA 

MALİYETİ 

KULLANIM 

DEĞERİ 

NET 

GERÇEKLEŞEBİLİR 

DEĞER 
  

                  

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; gerçeğe uygun değer giriş değerlerini 

yansıtan tarihi maliyet yada yerine koyma maliyeti değildir. Aynı zamanda çıkış 

değerlerini yansıtan kullanım değeri veya net gerçekleşebilir değer de değildir. Gerçeğe 

uygun değer; bu değerler arasında, orta bir değeri ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla, 

                                                 
35

 Tokay, Deran ve Aktaş, s. 16. 
36

 Alexander, David, Fair Value In IAS US GAAP, s.29 

http://www.business.illinois.edu/accountancy/research/vkzcenter/conferences/gottingen/papers/Alexander

.pdf (23.04.2012) 

http://www.business.illinois.edu/accountancy/research/vkzcenter/conferences/gottingen/papers/Alexander.pdf
http://www.business.illinois.edu/accountancy/research/vkzcenter/conferences/gottingen/papers/Alexander.pdf
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gerçeğe uygun değer, giriş fiyatı esasında yerine koyma maliyetinden küçük olmakta; 

çıkış fiyatı esasında ise net gerçekleşebilir değerden büyük olmaktadır. Bu durum 

aşağıdaki şekilde gibi ifade edilebilir.
37

 

Şekil 4: Değerleme Kavramları ve Gerçeğe Uygun Değer (GUD)
38
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UMS ve UFRS standartları incelendiğinde; gerçeğe uygun değer yaklaşımını 

benimsemiş tüm standartlarda gerçeğe uygun değerle ilgili olarak genelde aynı tanımın 

yapılmış olduğu görülür.
39

 Bununla beraber, standartlar, gerçeğe uygun değerin 

uygulamasında farklı esasları benimsemişlerdir. Bu farklı uygulamalar, varlık ve 

yükümlülüklerin farklı değerler üzerinden finansal tablolara yansıtılmasına yol 

açmaktadır. Bu uygulamaların özüne bakıldığında; kimi uygulamaların alış fiyatını kimi 

uygulamaların satış fiyatını benimsediği görülür. Ayrıca kimi uygulamalarda alış ve 

satış giderleri ile satış noktası maliyetleri dikkate alınırken kimi uygulamalarda alış ve 

satış maliyetleri ya dikkate alınmamakta veya bir maliyet unsuru olarak kabul 

edilmektedir. Tüm bu standartların, ortak paydası ise piyasa fiyatının gerçeğe uygun 

değeri en iyi yansıtan değer olduğu yönündedir.
40

 

                                                 
37

 Tokay, Deran ve Aktaş, s. 16. 
38

 Alexander, s.29. 
39

 Tokay, Deran ve Aktaş, s. 17 
40

 Tokay, Deran ve Aktaş, s. 18. 
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Gerçeğe uygun değer muhasebesinin (Fair value accounting) uygulamasında, 

gerçeğe uygun değerin tespit edilmesi için kullanılan ölçütler üç tanedir. Bunlar;
41

 

a) Gerçeğe uygun değer olarak karma (mixed attribute model) yöntemin 

kullanılması: Bu yöntemi farklı zamanlarda aynı varlık ve 

yükümlülükler için, tarihi maliyet ile birlikte alternatif olarak 

uygulanır. Muhasebeleştirme öncelikli olarak tarihi maliyet üzerinden 

yapılır; gerçeğe uygun değer ise belirli durumların varlığında 

uygulanır. Örneğin, varlıkların tarihi maliyet bedeli üzerinden 

muhasebeleştirilmesine karşın değer düşüklüğü testine tabi tutulması, 

şerefiyenin hesaplanması ve dağıtılması gibi. 

b) Gerçeğe uygun değer olarak giriş değerinin kullanılması: Bu 

yöntemde, varlıklar yerine koyma maliyeti ile yeniden değerlemeye 

tabi tutulur ve varlık, cari maliyetleri üzerinden kaydedilerek gelir 

tablosu elde edilen kazanç ve kayıplar (holding gains and losses) 

dikkate alınarak düzenlenir. 

c) Gerçeğe uygun değer olarak çıkış değerinin kullanılması: Varlık ve 

yükümlülükler, her dönem cari satış fiyatları üzerinden değerlenir ve 

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, gelirin bir parçası olarak 

raporlanır. 

Finansal tabloların hazırlanmasında işletmelerce en çok kullanılan ölçüm esası 

tarihi maliyet esasıdır. Bu esas diğer ölçüm esasları ile birlikte kullanılır.
42

 Finansal 

tabloların unsurlarının ölçüm esasları aşağıdaki gibidir.
43

 

a)  Tarihi Maliyet: Varlıklar elde edildikleri tarihte alımları için ödenen 

nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen 

varlıkların piyasa değerleri ile ölçümlenir. Borçlar borç karşılığında 

                                                 
41

 Stephan H. Penman, Financial Reporting Quality: Is Fair Value A Plus Or A Minus?, Paper  For 

Presentation At The Information For Beter Markets Conference, Institute Of Chartered Accountants 

in England And Wales, December 18-19, 2006, December 4, 2006, s.2-3. 

http://www.icaew.co.uk/index.cfm?route=143928 (15.01.2011) 
42

 Kavramsal Çerçeve, 101. paragraf. 
43

 Kavramsal Çerçeve, 100. paragraf. 

http://www.icaew.co.uk/index.cfm?route=143928
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elde edilenin tutarı ile veya işletmenin normal faaliyetlerinden 

kaynaklanan borçlarda, örneğin, kurumlar vergisinde olduğu gibi, 

borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı 

ile gösterilir. 

b) Cari Maliyet: Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan 

bir varlığın alınması için halihazırda gereken nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarı ile gösterilirler. Borçlar, yükümlülüğün 

kapatılması için gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto 

edilmemiş tutarları ile gösterilir. 

c)  Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, işletmenin normal 

faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele 

geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, 

işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi 

gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları 

ile gösterilir. 

d)  Bugünkü Değer: Varlıklar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, 

ileride yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü iskonto edilmiş 

değerleri ile gösterilirler. Borçlar, işletmenin normal faaliyet 

koşullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi gereken net nakit 

çıkışlarının bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir. 

Yapılan açıklamalardan, muhasebe standartlarında ve finansal raporlama 

standartlarında gerçeğe uygun değer olarak, karma yöntemin kullanımı tercih edildiği 

anlaşılmaktadır.
44

  

Muhasebe ölçümünün temel konusu varlıklar ve borçlar olduğundan gerçeğe 

uygun değerin tanımı varlıklara ve borçlara odaklanır.
45

 Bu kapsamda, gerçeğe uygun 

                                                 
44

 Mehmet Özkan ve Serkan Terzi, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümünün Uluslararası Muhasebe Standartları 

ve Amerikan Muhasebe Standartları (SFAS) Açısından İncelenmesi, s.:6, 

http://www.tmsk.org.tr/makaleler/FINANSAL%20ARACLAR/MEHMET%C3%96ZKAN-

SERKANTERZ%C4%B0.pdf  (15.01.2011) 
45

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 4. paragrafı. 

http://www.tmsk.org.tr/makaleler/FINANSAL%20ARACLAR/MEHMET%C3%96ZKAN-SERKANTERZ%C4%B0.pdf
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/FINANSAL%20ARACLAR/MEHMET%C3%96ZKAN-SERKANTERZ%C4%B0.pdf
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değer; piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın 

satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat şeklinde tanımlanır.
46

  

Gerçeğe uygun değer, işletmeye özgü bir ölçüm olmayıp, piyasa bazlı bir 

ölçümdür. Bazı varlıklar ve borçlar için gözlemlenebilir piyasa işlemleri veya bilgileri 

mevcut olabilir. Bununla birlikte diğer varlıklar ve borçlar için bu tür işlemler veya 

bilgiler mevcut olmayabilir. Ancak gerçeğe uygun değer ölçümünün amacı her iki 

durumda da aynı olup, bu amaç, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları 

arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde 

olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir (diğer bir ifadeyle, varlığı elinde 

bulunduran veya borçlu konumunda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla ölçüm 

tarihindeki çıkış fiyatıdır.).
47

 

Özdeş bir varlığın veya borcun fiyatı gözlemlenebilir olmadığında, işletme 

gerçeğe uygun değeri, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye 

çıkaran ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indiren başka 

bir değerleme yöntemi kullanarak ölçer. Gerçeğe uygun değer, piyasa bazlı bir ölçüm 

olduğu için riske ilişkin varsayımları da dahil olmak üzere piyasa katılımcılarının 

varlıkları ve borçları fiyatlandırırken kullanacakları varsayımlar kullanılarak ölçülür. 

Sonuç olarak, işletmenin varlığı elinde tutma ya da borcu ödeme veya başka bir şekilde 

yerine getirme niyetinin bulunması, gerçeğe uygun değerin ölçümünde dikkate 

alınmaz.
48

 

Varlığın veya borcun gerçeğe uygun değerini ölçmek üzere kullanılan asıl (yada 

en avantajlı) piyasadaki fiyat işlem maliyetlerine göre düzeltilmez. İşlem maliyetleri 

diğer standartlara göre muhasebeleştirilir.
49

 İşlem maliyetleri, taşıma maliyetlerini 

içermez. Varlığın bulunduğu konumun o varlığın özelliği olması durumunda, asıl (yada 

en avantajlı) piyasadaki fiyatı, varlığın mevcut konumundan bu piyasaya taşınırken 

katlanılan maliyetlere göre düzeltilir.
50

 

                                                 
46

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 9. paragrafı. 
47

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 2. paragrafı. 
48

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 3. paragrafı. 
49

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 25. paragrafı. 
50

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 26. paragrafı. 
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İlk muhasebeleştirmede varlık veya borca ilişkin karşılıklı bir işlemle, bir varlık 

edinilirken veya bir borç üstlenilirken, işlem fiyatı varlığın edinilmesinde ödenecek 

veya borcun üstlenilmesinde alınacak fiyattır (giriş fiyatı). Bunun aksine, varlığın veya 

borcun gerçeğe uygun değeri, varlığın satışından elde edilecek veya borcun devrinde 

ödenecek fiyattır (çıkış fiyatı).
51

 Çoğu durumda, işlem fiyatı gerçeğe uygun değere eşit 

olacaktır.
52

 İlk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerin işlem fiyatına eşit olup 

olmadığını belirlerken, işletme ilgili işleme ve varlık veya borca özgü unsurları dikkate 

alır (Örneğin; ilişkili tarafla yapılan işlemler).
53

 

Başka bir standart, bir varlığın veya borcun ilk muhasebeleştirme sırasında 

gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini zorunlu tuttuğu yada buna izin verdiği ve 

işlem fiyatının gerçeğe uygun değerden farklı olduğu durumlarda, işletme ilgili 

standardın aksine bir hüküm bulunmadıkça ortaya çıkan kazanç veya kaybı kâr veya 

zarara yansıtır.
54

 

 Bir değerleme yönteminin kullanılmasının amacı, mevcut piyasa koşullarında, 

piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik ölçüm 

tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir. Yaygın olarak 

kullanılan üç değerleme yöntemi; piyasa yaklaşımı, maliyet yaklaşımı ve gelir 

yaklaşımıdır.
55

 

Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir varlığın veya borcun alış fiyatının 

ve satış fiyatının (satıcı piyasası girdisi) bulunması durumunda, içinde bulunulan 

durumlarda gerçeğe uygun değeri en iyi şekilde yansıtan alış ve satış fiyatı arasındaki 

bir fiyat, gerçeğe uygun değerin ölçümünde kullanılır. Bu işlem gerçeğe uygun değer 

hiyerarşisi (Seviye 1, 2 veya 3) içinde girdinin nerede sınıflandırılacağı dikkate 

alınmaksızın gerçekleştirilir.
56

 

                                                 
51

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 57. paragrafı. 
52

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 58. paragrafı. 
53

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 59. paragrafı. 
54

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 60. paragrafı. 
55

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 62. paragrafı. 
56

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 70. paragrafı. 
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TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümlerinde ve ilgili açıklamalarda tutarlılığı ve 

karşılaştırılabilirliği arttırmak amacıyla, gerçeğe uygun değeri ölçmek üzere kullanılan 

değerleme yöntemlerine ilişkin girdileri üç seviyede sınıflandıran bir gerçeğe uygun 

değer hiyerarşisi oluşturur. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, en yüksek önceliği özdeş 

varlıkların ve borçların (Seviye 1 girdileri) aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlarına 

(düzeltilmemiş olan fiyatlar), en düşük önceliği ise gözlemlenebilir olmayan girdilere 

(Seviye 3 girdileri) verir.
57

 

Bazı durumlarda, bir varlığın veya borcun gerçeğe uygun değerini ölçmek üzere 

kullanılan girdiler gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin farklı seviyelerinde 

sınıflandırılabilir. Söz konusu durumlarda, gerçeğe uygun değer ölçümü bütünüyle, 

ölçümün bütünü açısından önemli olan en düşük seviyedeki girdi ile aynı seviye 

içerisinde sınıflandırılır.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 72. paragrafı. 
58

 “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının 73. paragrafı. 
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2.TÜRK VERGİ MEVZUATINA GÖRE HASILATIN TESPİT 

EDİLMESİ 

Bu bölümde, (bir gerçek kişiye ait veya tüzel kişiliği bulunan) bir işletmenin 

hasılatının kavranması sürecinde kullanılan vergi mevzuatına (kanun, tebliğ vb.) ilişkin 

açıklamalar yapılacaktır. İlgili kanunlara ilişkin yapılacak açıklamalarda, genel 

kanundan özel kanuna doğru bir sıra ve mümkün olduğunca ilgili kanunların madde 

sırası takip edilecektir. Ancak konu bütünlüğü olan maddelerin bir arada açıklanması 

hususuna dikkat edilecektir.  

Yapılacak açıklamalarda, her ne kadar kanunlar ayrı başlıklar altında 

değerlendirilecek olsa da, vergi hukukunun bir gereği olarak, vergisel bir olaya 

bakarken bütün vergi kanunlarını birbiriyle bağlantılı bir şekilde ve bir bütün olarak 

görmek gerektiği hususunun unutulmaması gerekmektedir. 

2.1.Vergi Usul Kanununa İlişkin Açıklamalar 

Vergi hukuku, maddi vergi hukuku ve vergi usul hukuku olmak üzere iki ana 

gruba ayrılır. Maddi vergi hukuku; konu, mükellef, matrah, nisbet gibi verginin 

yapısıyla ilgili esasları düzenler. Vergi usul hukuku ise maddi vergi hukuku ile 

belirlenen esaslara göre verginin tespit ve tahsili için uyulması gereken kurallar ve genel 

uygulamayla ilgili esasları düzenler.
59

 Bu anlamda, burada yapacağımız açıklamalar, 

genel olarak diğer vergi kanunlarına ilişkin yapılacak açıklamalara temel olacaktır.  

2.1.1.Genel Açıklama 

Vergi Usul Kanununun, vergi kanunlarının uygulanması ve ispat başlıklı 3. 

maddesi, bütün vergisel olayların değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği gibi 

bir ticari işletmenin hasılatının tespit edilmesi konusunda da yol göstericidir. Şöyle ki, 

bir ticari işletmenin hasılatının tespit edilmesinde uygulanacak vergi kanunlarının nasıl 

yorumlanacağı ve bu hasılatın tam olarak kavranmasında kullanılacak kanıtlara ilişkin 

genel açıklamalar bu madde ile düzenlenmiştir. 

                                                 
59

 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2002, s.: 73. 
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Bu maddeye göre; vergi kanunları lafzı (sözü) ve ruhu (özü) ile hüküm ifade 

eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki 

maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz 

önünde tutularak uygulanır. 

Kanun koyucu bu hükmü getirirken, kanunun sözü ile özünün her zaman aynı 

yönde olmayabileceğini, bunlar arasında bir çatışmanın bulunabileceğini düşünmüştür. 

Kanunun sözünden ilk bakışta bir anlam çıkartılamıyorsa yada çıkartılan anlam ciddi bir 

şüphe ve duraksamaya yol açıyorsa kanunun amacı ve ruhu araştırılmalıdır. Dolayısıyla 

kanun metnine, kanunun özüne uygun bir anlam atfedilmeli ve kanunun özüne uygun 

uygulamalar yapılmalıdır.
60

 

Vergi Usul Kanununda yer verilen bu hükümle vergi hukukumuza, yorum ve 

uygulama konusunda “Bilimsel Yorumlama Metodu” esası getirilmiştir. Maddeye göre, 

uygulamalarda ilk olarak olaya ilişkin metin hükmü dikkate alınacaktır. Öngörülen 

yorum metoduna göre, olaya ilişkin kesin bir lafzın kanunda mevcut bulunmaması 

halinde, olay için uygulanacak işlem tayin edilirken veya bir çözüm yolu aranırken, 

önce vergi kanununun konuda takip ettiği maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri 

ve diğer maddelerle olan bağlantısı dikkate alınarak bir sonuca varılması ve bu sonuca 

göre hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Diğer yandan, kanun hükümlerinin 

kanuna hakim olan hukuki düşüncenin sınırlarını aşacak şekilde genişletilerek 

yorumlanmaması ve kıyas yoluyla başka olaylara uygulanmaması gerekir. Kanunda 

diğer bir hükme atıf yapıldığı durumda bile kanunun öngördüğü sınırlar içinde 

kalınmalıdır. Ayrıca, kanun hükümlerinin açık olmaması veya kanunda birbiriyle 

çelişen hükümlerin bulunması halinde, objektif iyiniyet kuralı göz önünde tutularak 

yorum yapılması esastır. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise yeni hüküm 

yaratarak kanun boşluklarının doldurulması kuralı vergi hukukunda uygulanamaz.
61

  

VUK’un 3. maddesinin ispat başlıklı B bendine göre; vergilendirmede vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.  

                                                 
60

 “Vergi Hukukunda Yorum Biçimi” başlıklı yazı, http://www.vergiturk.com/ack/yorum.htm  

(15.01.2011) 
61

 14.07.1981 tarih ve 17402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 143 sıra no.lu VUK Genel Tebliği, I/A 

bölümü. 

http://www.vergiturk.com/ack/yorum.htm
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Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin 

hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve 

açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve 

mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa 

aittir.  

Delil, uyuşmazlık konusu olan durumların kanıtlanması için başvurulan 

araçlardır. Hukukta deliller önce iki gruba ayrılır. Bunlardan ilkini, kesin deliller ve 

takdiri deliller grubu meydana getirir. Kesin delillere, kanuni deliller de denilmektedir. 

Takdiri deliller ise kabul edilip edilmemesi ortaya konulmuş iddialara göre sonuç 

doğururlar. Takdiri deliller daha ziyade yargı tarafından değerlendirilir. Deliller 

hakkında yapılan ikinci sınıflandırma ise tadad (sayma) yöntemi ve serbest delil 

yöntemi şeklinde yapılan sınıflamadır. Tadadi delil sisteminde, nelerin ispat aracı olarak 

kullanılabileceği teker teker sayılır. Serbest delil sisteminde ise her türlü ispatlama aracı 

delil olarak kabul edilir.
62

 

Bu düzenlemeyle, vergiye tabi olayların tespitinde kullanılan ispatlama 

araçlarının esasları, diğer bir deyimle delil sistemine ilişkin genel kurallar getirilmiştir. 

Öngörülen delil sistemi ile vergi kanunlarının, vergi güvenliğini ve vergi adaletini 

gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını temin etmek üzere, vergiye tabi olayların 

tespitinde bu olaylara ilişkin her türlü delilin serbestçe kullanılmasına ve ekonomik 

açıdan değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Vergi uygulamalarında her şeyden önce 

olayın gösterildiği şekilde değil gerçek yönüyle ele alınması ve buna göre işlem 

yapılması gerekmektedir. Vergiyi doğuran olay ve muamelelerin gerçek mahiyetinin her 

türlü delille ispatlanabileceği hükmüne yer verilmek suretiyle ispatlamanın sadece 

defter ve belge gibi maddi ve biçimsel delillerle değil her türlü delil ile yapılabileceği 

kabul edilmiştir.
63

 Bu itibarla, vergi hukuku delil serbestliği ilkesi benimsenmiştir. 

Ancak, maddede delil serbestliğinin iki istisnası olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 

“yemin” delil olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca, tanık ifadelerinin delil olabilmesi için, 
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tanığın vergiyi doğuran olayla ilişkisinin açık ve tabii olması gerekmektedir. Bunun 

dışındaki tanık ifadeleri de delil olarak kabul edilmez. Bu iki istisna dışındaki deliller, 

serbest delil ilkesi gereği ispat aracı olarak kullanılabilir.
64

 

VUK’un vergiyi doğuran olay başlıklı 19. maddesine göre; vergi alacağı vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile 

doğar. Bu genel hüküm, ayrıntılı açıklamalarını, ilgili vergi kanunlarında bulur. Örneğin, 

gelir vergisi kanununda, gelirin elde edilmesi; kurumlar vergisi kanununda, kurum 

kazancının elde edilmesi vergiyi doğuran olaya örnek olarak gösterilebilir.
65

 

Vergiyi doğuran olay ile verginin konusunu karıştırmamak gerekir. Örneğin, 

gelir vergisinde, gerçek kişilerin gelirleri verginin konusudur. Gelirin elde edilmesi ise 

vergiyi doğuran olaydır. Kurumlar vergisinde, kurum kazancı, verginin konusu; 

kazancın elde edilmesi ise vergiyi doğuran olaydır. Buradaki gelirin ve kurum 

kazancının elde edilmesi hususu, doğrudan hasılatın tespit edilmesiyle bağlantılıdır.  

Vergiyi doğuran olay, vergilendirme döneminin tespiti bakımından önem arz 

etmektedir. Vergi mevzuatı açısından bir işletmenin hasılatının elde edildiği dönemin 

tespiti, vergiyi doğuran olaya bağlıdır.  

VUK’un 9. maddesine göre; vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş 

bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. Yasak faaliyetlerin 

vergilendirilmesi, genellik ve adalet ilkelerinin ekonomik alana aktarılması ve hakim 

kılınması şeklinde karşımıza çıkar. Kanuna uygun faaliyetlerden gelir elde eden biri 

vergilendirilirken, aynı nitelikteki gelirin sırf faaliyetin kanunlarca yasaklanmış olması 

nedeniyle vergilendirilmemesi düşünülemez. Bu nedenle, bir kanunda suç olarak kabul 

edilmiş olgu, vergi kanunlarıyla vergiyi doğuran olay şeklinde belirlenmişse 

vergilendirme yapılacaktır.
66

 Yani bir işletmenin elde etmiş olduğu hasılat, kanunlarla 

yasak edilmiş olsa bile hasılata dahil edilmelidir. 

 

                                                 
64

 Gürol Ürel, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 2. Baskı,  Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, s.:8. 
65

 Mutluer, Vergi Genel Hukuku, s.:125. 
66

 Doğan, Şenyüz, Mehmet Yüce, ve Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 

2010, s.:79 



 23 

Bir işletmenin hasılatının hangi dönemle ilişkilendirileceği ve toplam hasılatın 

hangi tarihler arasında elde edildiğinin tespit edilebilmesi açısından önemli olan, hesap 

dönemi hususu, VUK’un 174. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; hesap 

dönemi normal olarak takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi, faaliyet ve muamelelerinin 

mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı, 

12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma 

hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi 

sayılır. Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, 

hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. 

Bu madde göz önünde bulundurulduğunda, bir işletmenin hesap dönemi, işe 

başlarken, takvim yılı olacak ancak Maliye Bakanlığından izin alınması halinde özel 

hesap dönemine geçilebilecektir.  

Hesap dönemi, ister takvim yılı ister özel dönem olsun bir yıllık dönemi kapsar. 

Yeniden işe başlama veya işi bırakma halinde ise, bir yıldan eksik olan faaliyet süresi 

hesap dönemi sayılır. Ayrıca, takvim yılından özel hesap dönemine geçilmesi veya tersi 

durumda da, kıst dönemler, ayrı bir hesap dönemi sayılır. Öte yandan, özel hesap 

döneminin tarihlerinin değiştirilmesi durumunda ortaya çıkan kıst dönem de ayrı bir 

hesap dönemi kabul edilir.
67

  

Kanun maddesi lafzından, serbest meslek faaliyeti için özel hesap dönemi 

belirlenemeyeceği anlaşılmaktadır. Zira maddede, özel hesap dönemini kullananların 

ticari ve zirai kazançlarının, hesap döneminin kapandığı yılın geliri sayılacağı 

belirtilmiştir.
68

 

2.1.2.Vergi İdaresi Tarafından Hasılatın Tespit Edilmesi 

Vergi mevzuatı açısından hasılatın tespit edilmesine ilişkin önemli iki kurum 

vardır ki, bu kurumlar, işletmelerin elde etmiş olduğu ancak vergi idaresinin bilgisi 

dışında olan hasılatın tespit edilmesi için vardır. Bu kurumlar, takdir komisyonları ve 

vergi incelemesidir. 
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VUK’un 74. maddesine göre takdir komisyonunun görevleri; yetkili makamlar 

tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı 

fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir.  

Takdir komisyonu kararları genellikle matrah takdiri şeklinde olmaktadır. Bu 

anlamda, takdir komisyonu kararları hasılatın tespitiyle değil verginin matrahının 

tespitiyle ilgili olduğu düşünülebilir. Ancak takdir komisyonlarının takdir etmiş 

oldukları KDV matrahları, aynı zamanda ilgili işletmenin faaliyetine ilişkin hasılat 

tespiti anlamına da gelmektedir. Ayrıca takdir komisyonunun iktisadi kıymet 

değerlerine ilişkin olarak vermiş olduğu kararlarda ticari işletmelerin hasılatının 

tespitinde dolaylı olarak etkilidirler. Örneğin, bir ticari işletmenin emsal bedeli tespit 

edilemeyen emtiasının, takdir komisyonu kararıyla tespit edilen emsal bedeli o ticari 

işletmenin hasılatının bir kısmının tespiti anlamına gelmektedir. Bir diğer örnek ise, 

işini terk eden (son üç aydır faaliyetini durdurmuş) bir gelir vergisi mükellefinin ticari 

işletmesine ait emtiaların, işletme sahibine fatura edilmesi durumunda takdir komisyonu 

tarafından bu emtiaların bedeline ilişkin olarak verilen takdir kararı ile ticari işletmenin, 

bu emtialara ilişkin hasılatı tespit edilmektedir. 

VUK’da vergi incelemesinin görevsel bir tanımı yapılmamış, ancak “vergi 

incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamaktır” denilerek vergi incelemesinin amaçsal bir tanımı yapılmıştır.
69

 

Vergi incelemesi; gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter, yoklama veya 

arama sonucu ele geçirilecek defter ve belgeler ile araştırma sonucu elde edilecek bilgi 

ve bulgular da dahil olmak üzere, mükellefin defter, belge, hesap ve kayıtlarının 

incelenmesi suretiyle mükellef tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

saptanmasıdır.
70

 Vergi incelemesinde, vergi matrahının defter, kayıt ve belgelere veya 

kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilmesi halinde VUK’un 29. maddesi gereği ikmalen 

tarhiyat yapılır. Buna karşılık matrahın tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere 
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veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde, matrah veya 

matrah kısmı VUK’un 30. maddesi gereği re’sen takdir edilir. 

Vergi incelemesine hasılatın tespit edilmesi açısından bakacak olursak; yapılan 

vergi incelemelerinde, kayıt dışı hasılat, kaydi envanter farkı, randıman farkı ve/veya 

mükellef defter ve belgeleri dışındaki harici veriler tespit edilerek bir işletmenin hasılat 

tespiti yapılabilir. Ayrıca, vergi incelemeleri esnasında işletmenin elde etmiş olduğu 

hasılatın dönem olarak yanlış döneme kaydedilmesi durumunda da hasılatın olması 

gereken döneme eklenmesi, yanlış dönemden çıkarılması suretiyle de hasılat tespiti 

yapılabilir. 

2.1.3.Değerleme 

Değerleme, VUK’un 258. maddesinde, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla 

ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmıştır. Muhasebe ve 

işletmecilik yönünden, iktisadi kıymetler değişik ölçülerde değerlenebilir. Ancak bunlar 

vergi uygulaması bakımından dikkate alınmazlar. Değerleme doğrudan vergi 

matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili bir işlem olduğu için, VUK’da değerleme ölçüleri 

ve hangi iktisadi kıymetin hangi ölçüyle değerleneceği açık olarak belirlenmiş olup, bu 

konuda mükelleflere inisiyatif kullanma ve tercihte bulunma hakkı tanınmamıştır.
71

 

İktisadi kıymetlerin değerlemesinde kullanılacak ölçü, mutlaka VUK’da sayılan 

değerleme ölçülerinden biri olmalıdır. Vergi kanunlarına göre yapılacak değerlemede 

VUK’da yer alan ölçüler dışında başka ölçülerin kullanılması mümkün değildir.
72

 

VUK’un 259. maddesine göre; değerlemede iktisadi kıymetlerin vergi 

kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları değerler esas tutulur. Buna 

göre, değerleme günü, normal olarak işe başlama ve hesap dönemi sonudur. Özel hesap 

dönemi tayin edilenler için değerleme günü, özel hesap döneminin kapandığı son 

gündür. Dolayısıyla değerlemenin asgari olarak bu tarihlerde yapılması gerekir. 

VUK’un 260. maddesinde, iktisadi kıymetlerin her birinin, değerlemede tek 

başına dikkate alınacağı; teamülen aynı cinsten sayılan mallar ve düşük kıymetli 
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müteferrik eşyayı toplu olarak değerlemenin mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm 

gereği, işletmenin bütünü bir defada değerlemeye tabi tutulamaz. İşletmede bulunan 

iktisadi kıymetler; emtia (emtia da kendi içinde farklı olabilir), demirbaş, menkul 

kıymet, nakit, alacaklar vb., özelliklerine göre ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulur. Zira 

kanunda her birinin değerleme ölçüsü farklı tespit edilmiştir. Fakat aynı cinsten olan 

mallar ile kıymeti önemsiz eşyanın topluca değerlenmesi mümkündür.
73

 

Bir iktisadi kıymetin yalnız bir değerleme ölçüsü ile değerlenmesi gerekir. Zira, 

VUK’un 261. maddesindeki, “değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, 

kanundaki ölçülerden biri ile yapılır” hükmündeki “biri” sözcüğü amir hükümdür.
74

 

VUK’da sekiz adet değerleme ölçüsü sayılmıştır. Ayrıca, VUK’un diğer 

maddeleri ve ilgili vergi kanunlarında tespit edilmiş olan ilave (beş adet) değerleme 

ölçüleri de bulunmaktadır.
75

 Ancak bunlardan, bir işletmenin hasılatının tespit 

edilmesinde kullanılabilecek değerleme ölçüleri, borsa rayici ve emsal bedeli ölçüsüdür. 

Bir işletmenin yabancı para ile yapmış olduğu satış dolayısıyla elde etmiş olduğu 

hasılat tutarı, VUK’un 280. maddesine göre, borsa rayici ile değerlenir. VUK’un 263. 

maddesine göre; borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse 

ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele 

gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.  

Ülkemizde henüz serbest döviz piyasası kurulmadığından, değerleme her yıl 

sonu itibariyle Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunan kurlarla yapılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği kurlardan birisi efektif diğeri döviz alış kurlarını 

göstermektedir. Bu ayrım, ülkemizdeki bankacılık uygulamasında nakit yabancı paranın 

efektif, bunun dışındaki yabancı para cinsinden ödeme araçlarının (çek, poliçe, hazine 
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bonosu, tahvil vs.) ise döviz olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak 

yabancı para için efektif kur bulunmadığı takdirde döviz alış kuru esas alınır.
76

 

Değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kur bulunmadığı 

durumlarda (Maliye Bakanlığı sadece yıl sonu itibariyle kur ilan etmektedir.), T.C. 

Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde 

yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru 

(bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz yabancı paralar içinse döviz alış kuru 

uygulanacaktır.
77

 

VUK’un 267. maddesine göre; emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya 

bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde 

satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. 

Emsal bedeli, sırasıyla ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası veya takdir 

suretiyle tespit edilir. Bu sıraya uyulması zorunludur. Yani, ortalama fiyat esası 

kullanılarak emsal bedeli tespiti yapılabiliyor ise diğer tespit esasları kullanılamaz. 

Takdir esasının uygulanabilmesi için hem ortalama fiyat esasının hem de maliyet bedeli 

esasının kullanılarak emsal bedeli tespit edilemiyor olmalıdır. 

Ancak, yine aynı kanun maddesine göre; kaza mercilerinin re’sen biçtikleri 

değerler, emsal bedeli yerine geçer ve emsal bedeli tespit esasları sırasına bağlı 

kalmaksızın öncelikle uygulanır. 

Ortalama fiyat esası kullanılarak tespit edilecek emsal bedeli, esas itibariyle, 

kendi defter ve belgelerine dayanarak mükellef tarafından tespit edilir. Bunun yanında, 

gerektiğinde, vergi idaresinin de bu esasa göre emsal bedeli tespit edip, uygulaması 

mümkündür. 
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Ortalama fiyat esası ancak aynı cins ve nev’iden mallar için uygulanabilir.
78

 

Birbirinden farklı özelliklere sahip olan dolayısıyla fiyatları da farklı olan malla için bu 

usul uygulanamaz. Aynı nev’iden olmakla birlikte kalitesi aynı olmayan veya işletme 

sahibinin fiyat farklılaştırmasına gittiği ürünlerde de bu usul uygulanamaz. Aynı 

kalitede olmakla birlikte fiyatın farklı uygulandığı inşaat işlerinde de ortalama fiyat 

esasına göre emsal bedeli uygulanamaz. Ortalama satış fiyatı, toplam satış bedelinin, 

toplam satış miktarına bölünmesi suretiyle bulunur.
79

 Buna karşılık, satış şartlarına 

(peşin veya vadeli satış) ait özelliklerin kıyaslamaya etkisi yoktur. 

Ortalama fiyat esasının uygulanabilmesi için aşağıdaki iki şart gereklidir. 

a) Değerlemesi yapılacak mallardan, sırasıyla değerlemenin yapılacağı 

ayda veya bir önceki veya bir daha önceki ayda satış yapılmış 

olmalıdır.  

b) İlgili aydaki satış miktarının, değerlemesi yapılacak mal miktarının % 

25’inden az olmaması gerekmektedir. 

Maliyet bedeli esasına göre emsal bedeli tespiti için, değerlenecek malın, 

maliyet bedelinin bilinmesi veya çıkarılmasının mümkün olması gerekir. Burada 

maliyet bedeli ile kastedilen VUK’un 262. maddesine göre tespit edilen maliyet 

bedelidir. Tespit edilen maliyet bedeline toptan satışlar için % 5, perakende satışlar 

için % 10 ilave edilerek, emsal bedeli tespit edilir. 

Maliyet bedeline uygulanacak kâr yüzdesinin belirlenebilmesi için yapılan 

satışın toptan veya perakende olarak yapıldığının tespiti gereklidir.  

Bir satışın perakende satış kabul edilmesi için; miktar olarak ortalama bir 

tüketicinin normal ihtiyacını geçmemesi, satışa konu malın tüketilmesi veya sarf 

malzemesi olarak kullanılması, alıcının malı tekrar satışa sunmaması gerekir.
80

 

                                                 
78

 Özyer, s.:477 
79

 Özyer, s.:478 
80

 24.05.1986 tarih ve 19116 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 22 sıra no.’lu KDV Genel Tebliği I/A 

bölümü. 



 29 

Ortalama fiyat esası veya maliyet esasına göre tespit edilemeyen emsal bedeli, 

takdir komisyonunca takdir esası ile tespit edilir. Takdir komisyonu, takdir esasını 

uygularken; değerleme konusu malın, maliyet bedelini ve piyasa kıymetlerini araştırır 

ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma derecelerini dikkate alır.  

Takdir esasına göre emsal bedel tespitinin yapılabilmesi için ilgililerin takdir 

komisyonuna başvurması gerekmektedir. Buradaki “ilgililer” kelimesi, hem mükellef 

hem de idare anlamına gelmektedir.
81

 

Emsal bedelinin, mükellefler tarafından tespit edildiği durumlarda, emsal 

bedelinin dayandığı hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıt olarak muhafaza 

edilmelidir. 

Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru 

olarak tayin edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret de yukarıdaki esaslara 

göre tespit edilir. 

2.2.Gelir Vergisi Kanununa İlişkin Açıklamalar 

2.2.1.Genel Açıklama 

193 sayılı GVK’ya göre; gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bu kazanç ve iratlar ise; ticari kazanç, zirai kazanç, 

ücretler, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve 

diğer kazanç ve iratlardır. Hasılatın tespit edilmesi açısından, gelirin unsurlarından 

sadece ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı ele alınacaktır. 

Kanunun, gelirin tanımı ve unsurlarına ilişkin maddelerinden çıkarılabilecek 

gelirin özellikleri şunlardır: gelirin şahsiliği, gelirin yıllık oluşu, gelirin gerçek ve safi 

oluşu ve gelirin elde edilmesi.  

Gelirin şahsiliği kavramına göre; gelir vergisine konu olan gelir, gerçek kişilerin 

elde ettikleri gelirdir. Gerçek kişilerin gelir vergisi mükellefi olmalarında, onların hak 

ehliyetine (medeni haklardan yararlanma ehliyetine) sahip olmaları yeterlidir. Yani bu 
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kişilerde fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti) aranmaz.
82

 Gelirin şahsiliğinin 

bir diğer yansıması, kişilerin (dar mükellefler hariç) hem yurt içi hem de yurt dışı 

gelirlerinin vergilendirilmesidir. Diğer yandan vergi, kişinin toplam geliri üzerinden 

alınır. Ayrıca, verginin şahsiliği, diğer düzenlemelerle birlikte vergiyi subjektif yapıya 

sokarak, kişiden ödeme gücüne göre vergi alınabilmesi imkânını sağlar.
83

 

Gelirin yıllık oluşu kavramına göre; vergilendirmede gelirin bir yıllık tutarının 

dikkate alınması gerekmektedir. Bu anlamda, gelirin hesaplanması için gerekli hasılatın 

da bir yıllık tutarının dikkate alınması gerekmektedir.  

Kural, yıllık gelirin vergilendirilmesi olmakla birlikte, bazı durumlarda bir 

yıldan daha kısa veya uzun süreler vergilemede esas alınır. Örneğin; yeni işe 

başlayanların geliri, işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan süre için; ölen veya 

memleketi terk edenlerin geliri, yıl başından ölüm veya memleketi terk tarihine kadar 

olan süre için; yıllara sari inşaat ve onarma işlerini yapanların geliri ise işin bitiminde 

bitim yılının geliri olarak dikkate alınır.
84

 

Gelirin gerçek oluşundan kasıt, gelirin gerçek miktarının defter kayıtlarına ve 

belgelere dayanılarak tespit edilmesidir.
85

 Vergilemenin gerçekleşen gelir üzerinden 

yapılmasıdır. Yani üzerinden vergi hesaplanacak gelirin, ilgili olduğu hasılatın 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir.  

Gelirin safi oluşu, gelirin elde edilmesi için gerçekleştirilen harcamaların elde 

edilen gelirden indirilmesi, bazı gelir unsurlarında ortaya çıkan zararların diğer gelir 

unsurlarından mahsup edilmesidir.
86

 

Gelirin elde edilmesi, gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır. Hasılatın tespit 

edilmesi ve gelir unsurunun ne zaman elde edilmiş olduğunun tespiti vergilendirmede 

büyük önem taşır. GVK’da elde etme, vergiye tabi gelirin niteliğine göre farklı esaslara 
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bağlanmıştır. Örneğin, ticari kazanç ve zirai kazançtan elde edilen gelir tahakkuka bağlı 

iken, serbest meslek kazancından elde edilen gelir tahsil şartına bağlıdır. 

GVK’nın 3. maddesine göre, tam mükellef sayılan gerçek kişiler, Türkiye içinde 

ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Bu 

anlamda, tam mükelleflerin hasılatının tespitinde, yurt içinde ve dışında elde etmiş 

oldukları hasılatın bir arada değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

GVK’nın 6. maddesine göre, dar mükellef sayılan gerçek kişiler ise sadece 

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinde vergilendirilirler. Dolayısıyla, dar 

mükelleflerin hasılatının tespitinde, bu kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri hasılat 

göz önünde bulundurulmalıdır. Kazanç ve iradın Türkiye’de elde edilmesi hususunu 

açıklayan, GVK’nın 7. maddesine göre, ticari kazancın, Türkiye’de elde edildiğini 

gösteren şey, kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilci 

bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtası ile sağlanmasıdır. 

Zirai kazançlarda ise, zirai faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi; serbest meslek 

kazançlarında ise serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmesi veya 

Türkiye’de değerlendirilmesi bu kazancın Türkiye’de elde edildiğini gösterir. Yine aynı 

maddede yapılan açıklamaya göre; Türkiye’de değerlendirmeden maksat, ödemenin 

Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin 

nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından 

ayrılmasıdır. 

GVK’nın 108. maddesine göre; vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. 

Ancak mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, 

takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder. 

Bu durumda, bir gelir vergisi mükellefinin hasılatı, takvim yılının başından 

mükellefiyetinin kalktığı tarihe kadar olan süre için tespit edilmelidir. 

2.2.2.Ticari Hasılatın Tespit Edilmesi 

GVK’nın 37. maddesine göre; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 

kazançlar ticari kazançtır. Bu tanımdaki ticari faaliyetin anlamı, emek-sermaye karışımı 
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devamlı bir organizasyona dayanan ve GVK’da açık tanımı yapılmış zirai faaliyet 

dışında kalan her türlü faaliyettir.
87

   

Ticari faaliyetin asıl unsurlarından biri, faaliyetin devamlı olarak yapılmasıdır. 

Burada asıl olan devamlılık kasıt ve niyetidir. İlgilinin kasıt ve niyetine bağlı subjektif 

nitelikteki bu ölçünün objektif belirtisi ise, ticari organizasyonun mevcudiyetidir. Ticari 

bir organizasyonun mevcudiyeti iki şekilde anlaşılabilir. İlki, sermaye tahsisi, işyeri 

açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü 

veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle ticari organizasyon belirli şekilde kurulmuş 

olur. İkincisi, ticari organizasyon, şekli ve belirli unsurları ile görünmez. Organizasyon 

fiilen doğmuş olur. Bu durumda, esas alınan ölçü, muamelelerin çokluğu, birden fazla 

oluşudur.
88

 

Sınai faaliyet, aslında ticari faaliyet deyiminin içine girer. Vergi hukuku 

açısından sınai faaliyet; yeni bir madde yaratma, bitim işi ve tadilatı ifade eder.
89

 Sınai 

faaliyette ayrıca devamlılık şartını aramaya gerek yoktur. Devamlılık, sınai faaliyetin 

bünyesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla sınai faaliyet sonucu doğan kazanç da her hal ve 

takdirde ticari kazanç niteliği taşır.
90

 

GVK’nın 41. maddesinin 1. bendine göre; teşebbüs sahibi ile eşinin ve 

çocuklarının işletmeden aynen aldıkları değerler emsal bedeli ile değerlenerek ticari 

işletmenin hasılatına eklenmelidir. Yine aynı hükme göre; gelir vergisi mükellefinin işi 

terki halinde, işletme sahibine fatura edilerek işletmeden çekilen ticari mallar da emsal 

bedeli ile değerlenerek hasılata eklenmelidir. 

GVK’nın 41. maddesinin 5. bendine göre; teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel ve fiyatlar üzerinden mal 

veya hizmet satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile 

teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki farkın hasılata eklenmesi 

gerekmektedir. 
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GVK, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri ve ulaştırma 

işlerinin kazanç tespit esaslarını özel şekilde düzenlemiştir. Dolayısıyla bu işlerden elde 

edilen hasılatın tespit edilmesi de diğer ticari işlerden farklıdır. 

GVK’nın 42. maddesine göre; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat 

(dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati 

olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılır.  

İnşaat ve onarım işinin ne olduğu vergi kanunlarında açıklanmamıştır. Genel 

anlamı ile inşaat,  malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle meydana getirilen bir 

gayrimenkulün yapı kısmına ait faaliyetlerin tümünü kapsar. Onarım, bir gayrimenkulün 

iskeleti dışında, harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki 

tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade eder.
91

 Dekapaj ise, bina yapılacak bir arsa, 

dolgu yapılacak bir arazinin üzerindeki bitkisel yada yumuşak toprağın, açık maden 

işletmelerinde cevher üzerindeki toprağın sıyrılmasıdır.
92

 

Bir işin, inşaat onarma işi kapsamına girebilmesi için; faaliyetin konusunun 

inşaat ve onarım işi olması, inşaat ve onarım işinin başkalarının hesabına ve taahhüde 

bağlı olarak yapılması ve inşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına sirayet 

etmesi gerekir. İnşaat onarım kavramı dahilindeki iş, taahhüt gereği olarak da yapılsa 

başladığı takvim yılı içinde bitiyorsa, bu rejim kapsamı dışında kalır. Ancak inşaat 

onarım işi, örneğin, toplamda 6 ay (01.10.2010-01.04.2011) sürse bile birden fazla 

takvim yılına sirayet ediyorsa, bu rejim kapsamına dahil olur. 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kesin kâr veya 

zarar işin bitiminde belli olur. İşin henüz bitmediği yıllarda elde edilen hasılat ve 

yapılan giderler izleyen yıllara devredilerek işin bittiği yıla kadar getirilir. İşin bittiği yıl, 

inşaat ve onarma işinin kâr ve zararı kesin olarak saptanır ve tümü o yılın geliri sayılır. 

Öte yandan, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri nedeniyle 

elde edilen hasılatı, diğer hasılatlardan ayırmak gerekir. 
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GVK’nın 44. maddesine göre; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul 

usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece 

onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih 

bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan 

giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya 

hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararın tespitinde dikkate alınır. 

GVK’nın 45. maddesine göre; dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile 

yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançlar, 

kurumlar vergisine tabi yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının tayinine ait 

esaslara göre tespit olunur. Bu konuya ilişkin açıklamalar, kurumlar vergisi bölümünde 

yapılacaktır. 

2.2.3.Zirai Hasılatın Tespit Edilmesi 

GVK’nın 52. maddesine göre; zirai faaliyet, arazide, deniz, göl ve nehirlerde 

ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya 

tabiattan istifade etmek suretiyle, nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin 

istihsalini (İstihsal: Üretim; üretme; ürün elde etme.)
93

, avlanmasını veya bu 

mahsullerden sair şekillerde faydalanılmasını ifade eder. 

Yapılan bu tanıma ilk bakışta girmeyen bazı faaliyetlerde, aynı maddede zirai 

faaliyet kabul edilmiştir. Bu faaliyetler; aşım yaptırmak ve bu suretle bir kazanç 

sağlamak amacıyla erkek damızlık beslenmesi; ziraatte kullanılan her türlü makine ve 

aletlerin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılmasıdır. 

Zirai faaliyet tanımında geçen, “doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek” 

deyiminden; ekim, dikim, yetiştirme gibi yollarla hiçbir şekilde müdahale edilmemiş 

zirai ürünlerin avlanması ve toplanması anlaşılmalıdır. Örneğin, arazide yetişen 

mantarların ve çiçeklerin toplanması, balık avcılığı, ormanda kozalak toplanması gibi.
94
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Bazı bitki ve hayvan nev’ilerinde, istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde 

yapılmaması; ekim, dikim, bakım ve yetiştirme işlerinin zirai olma vasfını değiştirmez. 

Örneğin, seralarda veya hususi tesislerde yapılan çiçek veya sebze yetiştirilmesinde, 

arıcılık, ipek böcekçiliği gibi bazı faaliyetlerde istihsal doğrudan doğruya arazi üzerinde 

yapılmaz. Fakat bu durum, anılan işlerin zirai faaliyet sayılmasına engel değildir.
95

 

Elde edilen ürünlerin değerlendirilmeleri amacıyla işlenmesi de zirai faaliyetin 

sınırı içinde kalır. Örneğin; çeltikten pirinç yapılması, sütten peynir, yoğurt, yağ imali, 

zeytinden yağ çıkarılması gibi. Ancak bu işler aynı zirai işletmenin parçasını oluşturan 

bir işletmede yapılırsa, bu işlemin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınai bir 

müessese önem ve genişliğinde olmaması ve faaliyetin ana zirai işletmenin ürünlerine 

hasredilmesi, yani sadece onun ürünlerinin işlenmesi şarttır.
96

 

Zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünlerin satılması için mağaza açılması 

durumunda, zirai faaliyet, ürünlerin dükkan veya mağazaya girinceye kadar devam eder. 

Hayvanların yetiştirilerek satılması da zirai faaliyet sayılır. 

Zirai kazancın elde edildiği işletmenin büyüklüğü GVK’nın 54. maddesinde 

belirtilen hadleri aşmazsa, tevkifat usulü vergileme; aşarsa, mükellefler gerçek usulde 

(işletme hesabı esası yada bilanço usulü) vergilendirilir. Bu durumda, hasılatı tespit 

edilmesi gereken zirai işletme, gerçek usulde vergilendirilen mükelleftir. 

GVK’nın 54. maddesinde belirtilen hadler son derece yüksek belirlendiği için, 

zirai kazançların vergilendirilmesinde, gerçek usulde vergilendirmeye fazla 

rastlanmamaktadır.
97

 

GVK’nın 55. maddesine göre; zirai kazancın işletme hesabı esasına göre 

tespitinde; hesap dönemi başındaki mahsullerin değeri giderlere, hesap dönemi 

sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata ilave olunur. 
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Bir zirai işletmenin hasılatının hangi unsurlardan oluştuğu, GVK’nın 56. 

maddesinde belirtilmiştir. Buna göre bir zirai işletmenin hasılat unsurları aşağıdaki 

gibidir. 

Evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan 

veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin (Primler, risturnlar (Risturn: 

Kazanç payı; kooperatiflerde, üyelere kooperatifle yaptıkları alış-veriş miktarına göre 

dağıtılan kazanç payı.)
98

 ve benzerleri dahil) satış bedelleri hasılatın unsurudur. 

Zirai faaliyette, mahsul esas itibariyle çiftçi tarafından istihsal edilir. Bununla 

beraber, diğer çiftçilerden, belli ölçüleri aşmamak şartıyla zirai faaliyet çerçevesinde, 

bir miktar mahsul alınmış olması mümkündür. Bunların satılması dolayısıyla alınan 

bedeller de hasılata dahildir.
99

 

Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması 

mukabilinde alınan bedeller hasılatın unsurudur. Örneğin, traktör veya biçerdöver 

makinesinin başka bir çiftçiye ait arazinin sürülmesi yahut mahsulün toplanmasında 

kullanılması karşılığı alınan bedel zirai hasılata dahil edilir. Başka çiftçilere ait, örneğin 

mahsul veya gübre taşınması halinde de durum açıktır. Çünkü belirtilen taşımalar 

“başka çiftçilerin istihsal işi” deyiminin kapsamına girer. Bunun dışındaki taşımalar ise 

GVK’nın 9/5. maddesi ile vergiden muaf tutulmuştur. Ancak, çiftçinin bu tür 

gelirlerinin hasılatına dahil edilmemesi için gerçek usulde vergilemeye tabi olmaması 

gerekir. Aksi halde, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, zirai hasılata dahil edilmesi 

gerekir.
100

 

Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin istihsal işlerinde çalıştırılması 

karşılığında, zati istihlâk (İstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme.)
101

 maddeleri veya 

istihsal vasıtası alındığında, bunların emsal bedelle değerlendirilerek hasılata dahil 

edilmesi gerekir. 
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Gider yazılan değerlerin satılması halinde bunların satış bedelleri hasılatın 

unsurudur. Zirai faaliyette kullanılmak üzere, satın alınan gübre, ilaç gibi maddelerin 

kullanılmasından vazgeçilir veya lüzumundan fazla olduğundan arttığı için satışı 

yapılırsa, satış bedelleri hasılata dahil edilmelidir. 

Mahsullerin idrakinden evvel veya sonra hasara uğramalarından dolayı alınan 

sigorta tazminatları zirai hasılatın unsurlarından birisidir. 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller 

hariç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 328. maddesine göre hesaplanan hasılat 

da zirai hasılatın unsurlarındandır. 

Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, aile veya işletme ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere istihlak maddeleri ile değiştirilmesi halinde verilen mahsulün emsal 

bedeli hasılat sayılır. Ancak GVK’nın 58. maddesine göre bunlar aynı zamanda gider 

unsuru olarak hasılattan indirilecektir. 

İşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve sair suretlerle işletmede kullanılan 

zirai mahsullerin emsal bedeli hasılat sayılır. Bu bedeller, aynı zamanda gider olarak da 

hesaplara intikal ettirilecektir. 

Zirai faaliyette, bilanço esasında defter tutmak zorunluluğu yoktur. Bu usulde 

defter tutulması çiftçilerin isteğine bırakılmıştır. Çiftçi böyle bir talepte bulunursa, zirai 

kazancın bilanço esasına göre tespitinde, GVK’nın 56, 57 ve 58. madde hükümleri 

gözönünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki hükümleri uygulanır. 

2.2.4. Serbest Meslek Kazancında Hasılatın Tespit Edilmesi 

Serbest meslek kazancı, GVK’nın 65. maddesinde, her türlü serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlar olarak tanımlanmıştır. 

Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki 

bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene tabi 

olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.  
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Kanun maddesinde belirtilen serbest meslek faaliyetinin temel unsurlarına ek 

olarak, serbest meslek faaliyetinin devamlılık unsurunu da taşıması gerekmektedir.
102

 

Serbest meslek faaliyetinin devamlılık arz edip etmediğinin tespiti ise, 213 sayılı 

VUK’un 155. maddesine göre yapmak mümkündür. 

Bazı gelir unsurları, kazancı doğuran faaliyetin devamlılığı bakımından serbest 

meslek kazancı sayılmıştır.
103

 Bunlara ilaveten, diğer bazı hallerde de, elde edilen gelir 

unsuru, genel serbest meslek faaliyeti tanımına girmese de, serbest meslek kazancı 

sayılır.
104

 

GVK’nın 67. maddesine göre; serbest meslek kazancında hasılatın elde edilmesi 

“tahsil esasına” bağlanmıştır. Buradan çıkan sonuç, serbest meslek faaliyeti karşılığında 

elde edilecek menfaatin tahsil edilmiş olması, elde etme için yeterli olmakta, hizmetin 

tamamlanıp tamamlanmadığının bir öneminin bulunmadığıdır. Başka bir deyişle, hizmet 

tamamlanmış olsa dahi, bedel eğer tahsil edilmemişse serbest meslek kazancı doğmamış 

olacak, aksi durumda hizmet tamamlanmamış ancak tahsilat yapılmış ise serbest meslek 

kazancı elde edilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla tahsilatın cari yıla, geçmiş yıllara veya 

gelecek yıllara ait olup olmadığına bakılmaksızın yapıldığı yılın geliri sayılıp 

vergilendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, serbest meslek faaliyetinin karşılığının icra 

yoluyla sonradan tahsil edilmesi halinde, tahsil edilen bu tutar, söz konusu serbest 

meslek faaliyetinin fiilen gerçekleştirildiği vergilendirme döneminin değil, tahsil 

edildiği dönemin hasılatına eklenecektir.
105

 

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılat, mesleki faaliyet karşılığında tahsil 

edilen para ve ayınlarla (Ayn: Ayın; şey; mal; nesne; mülkiyet.)
106

, diğer şekillerde 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ayrıca, serbest meslek erbabının, 

müşterisinden veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak, para ve ayın 

şeklinde aldığı gider karşılıkları da hasılata dahildir. Ancak; vergi, resim, harç, keşif, 

şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda harcanmak üzere müşteri veya 
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müvekkilinden alınan ve tamamen bu konularda harcanan para ve ayınlar hasılat 

sayılmamaktadır. Söz konusu işlemler için alınan para ve ayınların belirtilen hususlar 

için harcanmamış olması halinde, harcanmayan kısmın hasılat yazılması zorunludur. 

GVK’nın 67. maddesinden serbest meslek kazancında hasılatın çeşitlerinin; 

nakden tahsilat, aynen tahsilat ve menfaat sağlanması suretiyle tahsilat olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Nakden tahsilat, hasılatın Türk parası veya yabancı para olarak tahsil edilmesi 

anlamına gelmektedir. 

Serbest meslek faaliyeti karşılığında alınan bedelin bir kısmı veya tamamı ayın 

olarak alınması da tahsil kabul edildiğinden, bu ayınların da belli bir değer üzerinden 

hasılat yazılmaları gerekmektedir. Ayni malların önceden belirlenmiş bir alış değeri 

olmayabilir. Bu nedenle, ayni malların, takdir komisyonunca belirlenen emsal bedelleri 

hasılat olarak dikkate alınmalıdır.
107

 

Yapılan hizmet karşılığında, para ile temsil edilebilen bir menfaat sağlanması 

halinde, sağlanan menfaatin niteliğine göre, ya emsal kira bedeli yada emsal bedeli ile 

değerleme yapılması gerekir. 

Nakden tahsil edilmemiş olmasına rağmen, GVK’nın 67. maddesine göre, bazı 

haller tahsil olarak kabul edilmektedir. Ittıla (Ittıla: Öğrenme; bilgilenme; malûmatı 

bulunma.)
108

 hasıl etmeleri kaydıyla, serbest meslek erbabı namına kamu müessesesine, 

icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması ve serbest meslek kazancı 

olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (temlikin ivazlı (İvaz: Karşılık; mukabil 

eda.)
109

 olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde, ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya 

müşterisine olan borcu ile takası tahsil hükmündedir. 
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2.3. Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Açıklamalar 

2.3.1.Genel Açıklama 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 1. maddesine göre; sermaye 

şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi 

işletmeler ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyi tercih eden iş ortaklıklarının 

kazançları kurumlar vergisine tabidir. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren 

gelir unsurlarından oluşur. 

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren yedi gelir unsurundan oluşur. 

Başka bir deyişle, ne şekilde elde edilmiş olursa olsun kurumlar tarafından elde edilen 

safi kârın tamamı kurum kazancı olarak adlandırılır.
110

 Dolayısıyla bir kurumun elde 

ettiği hasılat ne şekilde elde edilirse edilsin, kurum hasılatı kabul edilir. 

Bir kurumun elde ettiği hasılatın tespit edilmesi için önemli olan bir husus da, 

kurumun tam mükellef veya dar mükellef olması ile ilgilidir. Kanuni veya iş merkezi 

Türkiye’de bulunan kurumlar, tam mükellef statüsünü haizdirler ve bu kurumların gerek 

yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri kazancın tamamı, Türkiye’de kurumlar 

vergisine tabi tutulur. KVK’nın 1. maddesinde sayılan kurumların tam mükellef 

statüsünü haiz olmaları için kanuni veya iş merkezlerinden birinin Türkiye’de 

bulunması yeterlidir.
111

 KVK’nın 1. maddesinde sayılan kurumlardan kanuni ve iş 

merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri 

kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

KVK’nın 3. maddesinde kanuni merkez ve iş merkezi tanımlanmıştır. Buna 

göre; kanuni merkez, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana 

statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından 

işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. 
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Tüm bu açıklamalar ışığında, tam mükellef kurumların hem yurt içinde hem yurt 

dışında elde ettikleri hasılat; dar mükellef kurumların ise sadece yurt içinde elde 

ettikleri hasılat, kurum kazancının tespit edilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. 

KVK’nın 6. maddesine göre; kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi 

içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının 

tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. 

VUK’un 177. maddesi gereği, kurum kazancı, gerçek usulde ticari kazancın 

tespiti yöntemlerinden bilanço esasında tespit edilecektir. Ancak yine aynı maddeye 

göre; ticaret şirketleri dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden işlerinin gereği 

bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin işletme 

hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığı’nca izin verilebilmektedir. 

Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, aynı zamanda hasılatın tespit 

edileceği dönem, hesap dönemidir. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Ancak 

takvim yılı ticari faaliyetlerinin mahiyetine uymayanlar için Maliye Bakanlığı 12’şer 

aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. 

Safi kurum kazancı belirli bir döneme ait mali hasılat ile yine aynı döneme ait 

mali giderler arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Hasılat kavramını, kurum öz 

varlığında artma meydana getiren mal satış bedeli, hizmet bedeli, temettü, faiz, irat, 

tazminat gibi her türlü pozitif unsurlar olarak tanımlamak mümkündür. Buna karşılık 

kurum öz varlığında artış meydana getiren ve fakat kurum ortak ve sahiplerince öz 

sermayeye dahil edilmek üzere kuruma teslim olunan değerlerin hasılat kavramına dahil 

edilmemesi gerekir.
112

 Kurum hasılatının tespiti açısından, çeşitli hasılat unsurları ile 

ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması faydalı olacaktır. 

Sübvansiyonlar: Devletçe yapılan sübvansiyon niteliğindeki ödemelerin ticari 

hasılata dahil olduğu kuşkusuzdur. Sübvansiyonlar, ilgili kuruma ödenebilir hale geldiği 

tarih itibariyle tahakkuk etmiş sayılarak, bu tarihte hasılat kaydedilmelidir.
113
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Yatırımın maliyetini azaltıcı nitelikteki sübvansiyonların (teşvik primlerinin) ise, 

hasılat yazılması veya istenirse ilgili yatırım maliyetini azaltıcı şekilde kayıt yapılması 

mümkündür.
114

 

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri: GVK’nın 42. maddesi kapsamına giren 

yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde hasılat, işin bittiği yıl itibariyle yapılacak kazanç 

tespitinde dikkate alınır. 

Motorlu kara taşıtı satışları: Satışın yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin, esas 

alınacak hasılat, gerçek satış bedelidir. Ancak, gerçek satış bedelinin emsallerine göre 

bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi halinde, idarece, taşıtın gerçek satış bedelinin 

tespiti yoluna gidilebilecektir. Bu tespit işlemi sırasında, diğer unsurlarla birlikte taşıtın 

satış tarihi itibariyle geçerli olan, kasko sigortasına esas alınan bedelinden de 

yararlanılabileceği tabiidir.
115

 

Komisyoncular ve konsinyasyon yoluyla yapılan mal satışları: Bu şekilde 

yapılan satışlarda hasılat, malın komisyoncu veya konsinyeciye tesliminde değil, 

müşteri veya üçüncü kişilere tesliminde doğar.
116

 

Eğitim işleri: Belli bir sınav için hazırlık amacıyla veya seminer düzenlenmesi 

gibi kısa süreler içinde başlayıp biten eğitim hizmetlerinde hasılat, söz konusu hizmetin 

tamamlandığı tarih itibariyle doğacaktır. Özel okul işletmeciliğinde hasılat, eğitim 

yılının tamamlanmasına bağlı olarak doğmaktadır. 
117

 

Otelcilik işleri: Otelcilik hizmetlerinde hizmet, müşterinin otele yerleşmesi ile 

başlar ve müşterinin oteli terk etmesiyle sona erer. Bu süre içinde verilen hizmetler bir 

bütün teşkil eder. Dolayısıyla hasılat, müşterinin oteli terk ettiği gün itibariyle doğar.
118

 

Ciro primleri: Belli bir ciroyu aştıkları için satıcı firmalarca verilen ciro 

primlerinin alıcının satıcıya yaptığı bir hizmet bedeli olduğundan, ciro primleri kurum 

hasılatını artıracaktır.
119
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2.3.2. Hasılatın Tespit Edilmesinde Özellikli Durumlar 

Bu bölümde, transfer fiyatlandırması, kurumların tasfiye dönemi ve yabancı 

ulaştırma kurumlarının hasılatı konularında açıklamalar yapılacaktır. 

Kurumların yapmış oldukları faaliyetlerden elde ettikleri hasılatın tam olarak 

kavranabilmesi için getirilen vergi güvenlik müessesesi olan transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağımı, KVK’nın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel 

veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım yada satımında bulunursa, kazanç tamamen 

veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, 

satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödünç para 

alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal 

ve şartta mal veya hizmet alım ve satımı olarak değerlenecektir. 

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım yada 

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. 

Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

işlemin mahiyetine en uygun yöntemi kullanarak tespit ederler. Kurumların 

uygulayabilecekleri yöntemlere ilişkin açıklamalar, 1 seri no.’lu transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında tebliğ
120

 ile yapılmıştır. Buna göre; emsallere 

uygun fiyata geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat 

yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yönteminden herhangi birisiyle 

ulaşma olanağı yoksa, işlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemler kullanılabilir. 

Bu durumda uygulama olanağı bulunan yöntemler işleme dayalı kâr yöntemleri olan, 

kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemidir. Söz konusu yöntemler 

ilişkili kişiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas almaktadır.  
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Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan işleme dayalı kâr yöntemlerinin 

emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat yada bedel tespitine olanak vermemesi 

durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir 

yöntemi de kullanabilecektir. İşleyiş sistemi, kurumlar tarafından belirlenecek bu 

yöntemin de, emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur. 

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, uygulanacak emsallere uygun satış fiyatının, 

karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım yada satımında bulunan ve aralarında herhangi 

bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları 

işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade 

etmektedir. 
121

 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilişkili kişilerle yapılan işlemin, birbirleriyle 

ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlemler ile karşılaştırılabilir nitelikte olması 

gerekmektedir. Söz konusu işlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar 

varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, 

farklılıkların büyük olması yada farklılıkların ölçülebilmesinin mümkün olmaması 

halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün olamayacaktır. Karşılaştırılabilir 

nitelikte kontrol dışı işlemlerin bulunması durumunda emsallere uygun fiyat yada 

bedelin tespiti bakımından emsallere uygunluk ilkesinin en dolaysız ve güvenilir 

biçimde uygulandığı bir yöntem olması nedeniyle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi diğer 

yöntemlere tercih edilir. 

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade 

eder. Buradaki makul brüt kâr oranı, işlemi yapan kurumun bu mal veya hizmetlere 

ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır. 

Ancak, böyle bir kâr marjı mevcut değilse yada karşılaştırma için gerekli işlem sayısı 

yetersizse, aynı koşullarda karşılaştırılabilir olmak şartıyla dış emsal de 

kullanılabilecektir.
122
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Karşılaştırılabilir fiyat yöntemine göre bu yöntemin uygulanmasında ürün 

farklılıklarından ziyade karşılaştırılabilirlik analizinin diğer faktörlerine daha çok ağırlık 

verilmesi gerekmektedir.  

Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara ilişkin 

işlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulama alanı bulmaktadır. 

Yeniden satış fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden 

satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek 

hesaplanmasını ifade etmektedir.
123

 

Bu yöntem, ilişkili kişiden satın alınan bir ürünün, ilişkisiz bir gerçek veya tüzel 

kişiye yeniden satılması durumunda uygulanan fiyatı esas almaktadır.  

Farklı ürünlerin söz konusu olduğu işlemler için de kullanılabilecek olan bu 

yöntem, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal 

veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde güvenilir sonuçlar vermektedir.  

Bu yöntemin uygulandığı olaylarda genellikle yeniden satışı yapan kişi yada 

kuruluş, satmak üzere aldığı mallara herhangi bir şekilde değer artırıcı bir katkıda 

bulunmamakta, fiziksel olarak ürünün yapısını değiştirmemekte ve söz konusu ürünü 

aldığı biçimde satmaktadır. Bu çerçevede paketleme, etiketleme ve küçük çaplı 

montajlar değer artırıcı katkı yada fiziksel değişim olarak değerlendirilmeyecektir. 

Ancak, yeniden satıştan önce ürüne çok fazla değer katılması veya bir başka ürünle 

birleştirilmesi nedeniyle ürünün ilk özelliğini yitirmesi hallerinde emsallere uygun bedel 

bulmak zorlaşacağından, bu yöntemin kullanılması mümkün olmayacaktır. 

Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol 

altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı yada zararının, üstlendikleri işlevler ve 

yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak 

bölüştürülmesini esas almaktadır. Bu çerçevede, kâr bölüşüm yöntemine başvurulması 

durumunda şu faktörler dikkate alınır: Bir ürünün edinimi, üretimi veya satımı yada 
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hizmet sunumu için yapılan harcamalar, bir ürünün geliştirilmesi veya hizmet sunumu 

esnasında ihtiyaç duyulan sermaye veya kullanılan varlıklar yada üstlenilen risk 

derecesi, işlemin her aşamasında gerçekleştirilen işlevlerin göreceli önemi, ölçülebilir 

nitelikteki diğer faktörler.
124

 

Bu yöntem, geleneksel işlem yöntemlerinin (karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, 

maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi) kullanılamadığı özellikle 

karşılaştırılabilir işlemlerin olmadığı ve ilişkili kişiler arasındaki işlemlerin birbirinin 

ayrılmaz bir parçası olduğu durumlarda kullanılmalıdır.  

Bu yöntem, ilişkisiz şirketlerin yaptıkları işlemleri veya bu işlemden elde 

edecekleri kârı göz önünde bulundurmak suretiyle, kontrol altındaki bir işlemde oluşan 

şartların kâr üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.  

Bu yöntemin, işlemlerin birbirleriyle iç içe geçtiği ve bağlantılı olduğu veya her 

bir işlemin ayrı ayrı ele alınmasının zor olduğu durumlarda kullanılması uygun 

olacaktır.  

İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, kurumun, kontrol altındaki bir işlemden; 

maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği 

net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir.
125

 

İşleme dayalı net kâr marjı yönteminin uygulanması maliyet artı ve yeniden satış 

fiyatı yönteminin uygulanmasına benzerlik göstermektedir. İşleme dayalı net kâr marjı 

yöntemi ile bu yöntemler arasındaki fark, diğer iki yöntemde brüt kâr marjı 

hesaplanırken, bu yöntemde net faaliyet kâr marjının hesaplanmasıdır. Bu yöntemde de 

karşılaştırılabilirlik analizi yapılacaktır. Ancak işlevlerde farklılık olsa dahi, net faaliyet 

kâr marjı, bu farklılıktan maliyet artı ve yeniden satış fiyatı yönteminde dikkate alınan 

brüt kâr marjına göre daha az etkilenmektedir. 

Net faaliyet kâr marjının tespitinde, öncelikle mükellefin karşılaştırılabilir 

kontrol dışı bir işlemde uyguladığı net faaliyet kâr marjı dikkate alınacaktır. Bunun 
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mümkün olmaması durumunda, ilişkisiz bir kurumun karşılaştırılabilir kontrol dışı bir 

işlemde uyguladığı net faaliyet kâr marjı dikkate alınır. Yöntemin uygulanmasında 

ilişkili kurumların işlev analizinin yapılması gereklidir. Aralarında ilişki bulunmayan 

işletmelerin net faaliyet kâr marjlarının kullanılacağı durumlarda, güvenilir sonuçların 

elde edilebilmesi için işlemlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı ve ne kadar düzeltme 

yapılması gerektiği belirlenmelidir. Bu yöntem kullanılarak yapılan analizlerde, ilişkili 

kurumun tek bir kontrol altındaki işlemine ait kâr dikkate alınmalıdır. 

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım yada satımında uygulanacak fiyat 

veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile 

anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere 

anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.
126

 

Kurumların tasfiyesinin konumuz olan hasılatın tespit edilmesi açısından en 

önemli yönü, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine 

tasfiye döneminin geçerli olmasıdır. Tasfiyeye giren şirketlerin vergilendirilmesinde 

hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olması, aynı zamanda hasılatın tespit 

edilmesi açısından da tasfiye döneminin dikkate alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. 

KVK’nın 17. maddesine göre, tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel 

kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte 

sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu 

dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı 

başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. 

Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun 

tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. 

Kanuni ve iş merkezleri Türkiye dışında bulunan kurumların ulaştırma işlerinden 

elde ettikleri kurum kazancının gerçek ve safi tutarının tespiti, işin niteliği gereği bazı 

güçlükleri bünyesinde taşımaktadır. Bu tür işletmelerin ana merkezleri Türkiye dışında 

bulunduğundan, kurum safi kazancının Türkiye’ye isabet eden kısmının belirlenmesi 
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son derece güçtür. Bu nedenlerle, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında ulaştırma işleri 

ile uğraşan yabancı kurumların vergi matrahının tespiti ayrı bir esasa bağlanmıştır.
127

 

KVK’nın 23. maddesine göre; yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak 

kurum kazancı, hasılata ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır. 

Ticari ve arızi ticari kazançları dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen 

yabancı ulaştırma kurumlarının, Türkiye’de elde edilmiş sayılan hasılatı şu unsurlardan 

oluşur: Türkiye içinde gerçekleşen kara taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan 

gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla 

olursa olsun aldıkları tutarlar. Türkiye’deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki 

varış limanlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana 

kadar gerçekleşen deniz ve hava taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan gider 

karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla olursa 

olsun aldıkları tutarlar. Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için diğer kurumlar 

hesabına Türkiye’de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye’de yaptıkları navlun 

sözleşmeleri dolayısıyla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler. 

Kara taşımalarında, hasılatın Türkiye’de elde edilmiş sayılması için, taşımanın 

bir kısmının Türkiye sınırları içinde gerçekleşmiş olması yeterli olup, maddede sayılan 

tutarların Türkiye’de alınması şart değildir. Kara taşımacılığından farklı olarak deniz ve 

hava taşımacılığında hasılatın Türkiye’de elde edilmiş sayılması kalkışın Türkiye’den 

yapılmasına bağlıdır. Yabancı ulaştırma kurumlarınca yabancı ülkelerdeki yükleme ve 

kalkış limanlarından Türkiye’deki varış limanlarına kadar yapılan deniz ve hava 

ulaştırmalarında alınan yolcu, yük ve bagaj taşıma ücretleri ise bu bendin kapsamına 

girmemektedir. Deniz ve hava taşımacılığında ücrete esas olan mesafe, Türkiye 

sınırlarını aşmakta ve bir Türk limanından yabancı bir limana yapılan taşıma söz konusu 

olmaktadır. Yabancı liman veya alan, varış limanı olabileceği gibi aktarma limanı da 

olabilir. Ancak, aktarmanın taşıma işini yapan kuruma ait başka bir gemiye yapılması 

halinde aktarma limanına değil, varış limanına göre alınan ücret, hasılat olarak kabul 

edilir.
128
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Kanunun 23. maddesinin 3-a ve 3-b bentlerinde düzenlenen hasılata ilişkin 

faaliyetler esas itibariyle birer işletme faaliyeti olduğu halde, 3-c bendinde düzenlenen 

hasılat bir acentelik yada komisyonculuk faaliyeti nedeniyle elde edilmektedir. Başka 

bir deyişle, 3-c bendinde düzenlenen hasılat, satılan bilet veya yapılan navlun 

sözleşmeleri karşılığında alınan komisyon veya ücrettir. Söz konusu bent uyarınca 

hasılatın Türkiye’de elde edilmiş sayılması için, biletin Türkiye’de satılması veya 

navlun sözleşmesinin Türkiye’de yapılması şarttır. Dolayısıyla, navlun sözleşmesinin 

Türkiye dışında yapılması halinde hasılat, Türkiye’de elde edilmiş sayılmayacaktır.
129

 

213 sayılı VUK’un 207. maddesine göre, yabancı ulaştırma kurumları veya 

bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acenteleri “Hasılat Defteri” tutmaya 

mecburdurlar. Türkiye’de elde edilen hasılatın, hasılat defterine tarih sırasıyla ve 

ayrıntılı olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Hasılat defteri tutan yabancı ulaştırma 

kurumlarının, bu işleri için ayrıca işletme veya bilanço esasına göre defter tutmalarına 

gerek yoktur.
130

 

2.4.KDV KANUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

2.4.1.Genel Açıklama 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 1. maddesine göre; 

Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Dolayısıyla bir işletmenin 

elde etmiş olduğu hasılat, KDV’ye tabidir. Genel olarak, KDV matrahının tespit 

edilmesi bir işletmenin elde etmiş olduğu hasılatın da tespit edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

2.4.2. Hasılatın Tespit Edilmesi 

KDVK’nın 20. maddesine göre; teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu 

işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine 

hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne 
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suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. 

Bedel denince teslim ve hizmet karşılığında, şu veya bu tarzda tahsil edilecek 

olan KDV hariç satış tutarı akla gelmelidir. Bir teslim veya hizmetin fiyatı aksine açık 

bir hüküm veya mutabakat olmadığı sürece, KDV hariç tutarı ifade eder. Bedel aynı 

zamanda, teslimi veya hizmeti yapanın, bu teslim veya hizmete ilişkin olarak hasılat 

kaydına konu edeceği meblağa eşittir.
131

 

KDVK’nın 20. maddesinin 4. fıkrası şöyledir: Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit 

edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil 

edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez. Satış tutarının KDV 

dahil olarak belirlendiği bu gibi durumlarda, hasılatı bulabilmek için, KDV dahil tutarın 

iç yüzde hesabı ile ayrıştırılması gerekmektedir. Örneğin, KDV oranının % 18 olduğunu 

kabul edersek, KDV dahil satış fiyatı 118,00 TL olan maldan elde edilen hasılat,  

(118,00 /1,18 =) 100,00 TL’dir. 

KDVK’nın 24. maddesine göre; teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı 

tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri; ambalaj giderleri, sigorta, 

komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi 

unsurlar; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar 

altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV’nin matrahına dahildir. 

Malın satıcı tarafından araca yüklenmesi, alıcının gösterdiği yere kadar 

götürülmesi ve orada boşaltılması nedeniyle satıcıya ödenmesi gereken meblağ; malın 

fiyatı bu hizmetler de göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilerek mal bedeli 

içinde KDV’ye konu olabileceği gibi, yükleme, taşıma ve boşaltma işleri ayrı bir akit 

konusu yapılmak suretiyle satıcı tarafından ayrıca fatura edilebilir.
132

 Her iki durumda 

da, KDV matrahına dahil olan satıcı tarafından üstlenilen taşıma, yükleme ve boşaltma 

hizmetleri, hasılata dahil edilmiş olacaktır. 
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26 Seri No.’lu KDV Genel Tebliğine
133

 göre; ambalajlanarak satılması mutad 

olan maddelerin tesliminde, faturada ambalaj için ayrıca bir bedel gösterilmemesi, yani 

teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek tutar olarak 

ifade edilmesi gerekir. Bu durumda, ambalaj malzemesi, asıl maddenin tabi olduğu 

şartlara göre vergilendirilecektir.  

Satılan malın ambalajı, prensip olarak mal bedeli içinde yer alır ve ambalaj için 

ayrıca bedel istenmez. Satıcının ambalaj için katlandığı masraf, ilgili malın üretim 

girdilerinden biridir. Dolayısıyla ambalaj giderleri, satış bedelinin içinde erimiş olur.
134

 

Kap ve ambalajların geri verilmeleri mutad olduğu hallerde teslim, bunlar 

dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, geri verilmesi mutad 

olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle tesliminde vergi, asıl 

maddenin bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ambalaj maddesi verginin 

kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmayacaktır. Kap veya ambalajların geri 

verilmesinin mutad olduğu haller, satıcı firmanın bu maddeleri aktifleştirerek 

amortismana tabi tuttuğu hallerdir. Örneğin, tüp gaz satışlarında boş tüpün geri 

verilmesi mutad bir olaydır. Çünkü, boş tüpü, satıcı firma aktifleştirerek amortismana 

tabi tutmaktadır.
135

 

Malın ambalajı; tüp, şişe, fıçı, sandık gibi birden fazla defalar kap veya ambalaj 

olarak kullanılabilecek nitelikte ise ve mal, ambalaj hariç olarak (ambalajı iade edilmek 

kaydıyla) satılmışsa, kap veya ambalaj teslim edilmemiş sayılır. Alınan depozito ise, 

hasılat değil, teminat niteliğindedir. Malın ambalajlanması müstakil bir akde konu 

olduğunda, ambalajlama bedelinin taraflarca ayrıca tespiti ve faturalanması 

mümkündür.
136

 Bu durumda, ambalajlama için alınan tutar KDV’ye tabi olduğu gibi, 

hasılata da dahil edilmelidir. 

Sigortalama işlemi satıcı tarafından üstlenildiğinde, mal veya hizmet bedeli 

sigortanın satıcıya ait olacağı göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenebileceği 
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gibi, sigorta bedeli satıcı tarafından KDV hesaplanmak suretiyle fatura edilebilir. Her 

iki durumda da, sigortalama tutarı hasılata dahil edilmelidir. Ancak, sigortanın alıcı 

tarafından yaptırılması yahut yine satıcı tarafından fakat alıcı adına yaptırılıp dekont 

edilmesi suretiyle alıcıya yansıtılarak hasılata dahil edilmeyebilir.
137

 

Satıcı tarafından ödenen, fakat alıcının karşılaması gereken komisyonlar ve buna 

benzer giderlerde de, işlemin bedelinin tayininde bu giderlerin dikkate alınması veya 

bunların ayrıca fatura edilmesi mümkündür.
138

 Her iki durumda da komisyon ve benzeri 

gider karşılıkları hasılata dahil edilmelidir. 

Satılan malın maliyetine dahil olan ve satıcı adına tarh olunan vergi, resim, harç, 

fon, pay ve benzeri unsurlar KDV matrahı dışında tutulamayacağı gibi, bunların ilgili 

mal veya hizmet bedeline sokulmayıp ayrıca fatura edilmesi de mümkün değildir.
139

 

KDV matrahı ile hasılat tutarının örtüşmediği tek durum budur. Örneğin, özel tüketim 

vergisine (ÖTV) tabi malların satışında, satıcı ÖTV tutarını da satış bedeline ilave 

etmek suretiyle KDV matrahını tespit etmek zorundadır. Ancak, bu ÖTV tutarı, hasılata 

dahil değildir. 

Vade farkı, mal veya hizmeti satın almış olana, satıcının ödeme için vade 

tanıması nedeniyle talep ettiği bedeldir.
140

 105 No.’lu KDV Genel Tebliği’ne
141

 göre; 

teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları KDV matrahına 

dahil edilecektir. Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi 

nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da, vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin 

matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi 

gerekmektedir.  

Bu açıklamaya göre, vade farkları, satılan mal veya hizmetin başlangıçtaki 

bedelinin uzantısı, yani fiyat farkıdır. Finansman hizmeti bedeli veya temerrüt faizi 

değildir.
142

 Vade farkının, satışın yapıldığı esnada fiyata dahil edilmesi veya sonradan 
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bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle faturaya bağlanması hallerinin her ikisinde 

de hasılata dahil edilmelidir.  

Genellikle vadeli satılan mal ve hizmetin faturası, vadeli fiyat üzerinden 

düzenlenmekte böylelikle vade farkı asıl bedelin içinde gömülü olduğundan, vade farkı 

adıyla ek bir bedel ortaya çıkmamaktadır. Bu uygulamada vade farkı, asıl işlemle 

birlikte tahakkuk etmekte ve hasılata dahil edilmektedir. Müşterinin belirlenen vadeye 

uymaması nedeniyle ortaya çıkan vade farklarının tahakkuku ve hasılata dahil edilme 

zamanı ise, bu farkın faturaya bağlandığı dönemdir. 

Fiyat farkı, bir mal veya hizmete ilişkin belge düzenlendikten sonra, uygulanan 

fiyatın hatalı olduğunun anlaşılması üzerine alıcının veya satıcının talep ettiği fark 

bedeldir.
143

 Eğer fiyat farkı, satıcı lehine bir fark ise ek bir belge düzenlenerek fark hem 

KDV matrahına hem de hasılata dahil edilmelidir. Eğer fiyat farkı, satıcı aleyhine ise ilk 

düzenlenen belge iptal edilerek yeni belge de olması gereken tutar belirtilir ve hasılat da 

bu duruma göre düzeltilir. 

KDV mükellefi bir işletmenin, üçüncü kişilere kullandırdığı para için aldığı 

faiz üzerinden KDV hesaplaması ve bu faiz tutarını hasılatına dahil etmesi gerekir.  

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, 

bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra 

ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı 

mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında 

ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada 

gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli 

olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
144

 Dolayısıyla lehte oluşan kur 

farkı tutarı hasılata dahil edilmelidir.  

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı 

tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin 
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yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 
145

 Alıcı lehine 

kur farkı oluştuğu durumda, bu kur farkı tutarı alıcının hasılatına dahil edilecektir. 

Malın satılmasından sonra o malla ilgili olarak sağlanan servis ve benzeri 

hizmetlerin bedeli satış bedeline dahil edilmek suretiyle KDV matrahına, dolayısıyla 

hasılata, dahil edilebileceği gibi; ayrıca fatura edilmek suretiyle de KDV matrahına ve 

hasılata dahil edilebilir. 

KDVK’nın 25. maddesine göre; teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar ile hesaplanan 

KDV matraha dahil değildir.  

Malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, 

ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi 

matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli 

kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yeralması şartına 

bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
146

 Buna göre, 

satış yapılırken fatura üzerinde yapılan iskontolar hasılat tutarına dahil edilmemelidir. 

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir 

dönem sonunda yada belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu 

iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, 

bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, 

firmanın yaptığı ek bir çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla 

yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma 

arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin 

hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) 

ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır. Bu nedenle, bu şekilde uygulanan ve Katma 

Değer Vergisi Kanununun 4. maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsamına giren bu 

işlemlere ait iskontolar, aynı Kanunun 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır.
147

 

Bu durumda, ciro primi elde edenin (alıcı), prim ödeyene (satıcı) hizmette bulunduğu 
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kabul edilmektedir. Dolayısıyla alıcı taraf, ciro primine ilişkin düzenleyeceği fatura ile 

elde etmiş olduğu bu primi, hasılatına dahil etmelidir. 

Yapılan satışlar dolayısıyla hesaplanan KDV tutarları, hasılata dahil 

edilmemelidir. 

KDVK’nın 27. maddesine göre; bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile 

bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin 

mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Bedelin emsal bedeline veya emsal 

ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir 

sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas 

alınır. Emsal bedeli ve emsal ücreti VUK’un 267. maddesine göre tespit olunur. Ancak, 

KDV uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel 

giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. Serbest meslek 

faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet 

bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 

Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen, dolayısıyla emsal bedel belirlenmesi 

gerekli olan işlemler çeşitli kanun uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu 

uygulamaların başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir.
148

 

 İşletme sahibi tarafından, işletmeden vergiye tabi işlemler dışındaki 

amaçlarla çekilen mallar ve faydalanılan hizmetler, 

 İşletmede üretilen malların, teslimi KDV’ye tabi olmayan başka bir 

malın üretiminde kullanılması, 

 İmal veya inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede 

kullanılmaya başlanması, 

 Kanunlarca indirimi kabul edilmeyen mal veya hizmet bağışları, 

 İşletme personeline ücretin bir parçası olarak verilen mal ve hizmetler, 
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 Açıktan satıldığı anlaşılan ve gerçek bedeli tespit edilemeyen mal ve 

hizmetler. 

KDVK’nın 27. maddesi göz önünde bulundurularak tespit edilen KDV matrahı 

tutarlarının, hasılata dahil edilmesi gerekmektedir. 
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3. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE  

HASILATIN TESPİT EDİLMESİ 

 Bu bölümde, TMS 18 Hasılat standardı ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra, 

hasılatın tespit edilmesi için bilinmesi gereken, hasılat ile ilgili diğer standartlara (TMS 

11 İnşaat Sözleşmeleri ve KOBİ TFRS) ilişkin kısa açıklamalar da yapılacaktır. 

 3.1.TMS 18 Hasılat Standardı 

 Bu standart, 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için 

uygulamak üzere ilk olarak 09.12.2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır.  

Söz konusu standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında meydana 

gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla 6 ayrı tebliğ aracılığıyla 

güncellenmiştir.  

Birinci değişiklik
149

, TMS 1 tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 31.12.2008 

tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Yeni TMS 1’in erken 

uygulanma imkanı da bulunmaktadır. Erken uygulanma durumunda, ilgili değişiklikler 

31.12.2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

İkinci
150

, dördüncü
151

 ve beşinci
152

 değişiklikler, doğrudan TMS 18 tarafından 

yapılmış olup, ikinci değişiklik 31.12.2007, dördüncü değişiklik 31.12.2008, beşinci 

değişiklik ise 31.12.2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 Üçüncü değişiklik
153

, TMS 27 tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 

31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Söz konusu 

değişikliğin erken uygulanma imkanı da bulunmaktadır. Erken uygulanma durumunda 

ilgili değişiklikler 30.06.2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
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Altıncı değişiklik
154

, TFRS 9 tarafından yapılmış olup, 31.12.2012 tarihinden 

sonra başlayan dönemler için geçerlidir. 

Buradaki açıklamalar, bu standardın ilgili tebliğlerce düzeltilmiş son şekli 

dikkate alınarak yapılacaktır. 

3.1.1.Standardın Amacı 

Bu standardın amacı; belirli tipteki işlemlerden ve olaylardan elde edilen hasılat 

ile ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin ilk 

konu, hasılatın ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesidir. Hasılat; gelecekteki 

ekonomik faydaların işletmeye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar 

güvenilir olarak ölçülebildikleri durumlarda muhasebeleştirilir.  

Bu standart, söz konusu kriterlerin karşılandığı ve neticesinde hasılatın 

muhasebeleştirildiği durumları açıklar. Ayrıca, bu standart söz konusu kriterlerin 

uygulanmasına ilişkin uygulamalı rehberlik sağlar.
155

 

3.1.2.Standardın Kapsamı 

Bu standardın kapsamına giren işlem ve olaylar; mal satışları, hizmet sunumları 

ve işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı 

ve temettülerdir.
156

 

Bu standart kapsamında hasılatının muhasebeleştirilmesi gereken işlem ve 

olayların tanımları aşağıdaki gibidir. 

Mal satışları; satış amacıyla işletme tarafından üretilen mamulleri ve bir 

perakendeci tarafından satın alınan emtia gibi işletme tarafından tekrar satmak üzere 

satın alınan ticari malları veya satış amaçlı elde tutulan arsa ve diğer gayrimenkulleri 

içerir. 
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Hizmet sunumu; üzerinde anlaşmaya varılmış sözleşmeye bağlı bir işin 

taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını içerir. Hizmetler bir veya 

birden çok dönem içinde sunulabilir. 

Faiz; nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılmasından yada işletmeye 

borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilen gelirdir. 

İsim hakları; patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi uzun 

vadeli işletme varlıklarının kullandırılması karşılığında talep edilen gelirdir. 

Temettü; ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak 

dağıtılan kâr tutarlarıdır. 

Finansal kiralama sözleşmeleri, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen 

yatırımlardan sağlanan temettüler, TFRS 4 Sigorta sözleşmeleri kapsamındaki sigorta 

poliçeleri, finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki 

değişmeler veya bunların elden çıkarılması, diğer dönen varlıkların değerindeki 

değişmeler, tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıkların ilk defa muhasebeleştirilmesi 

veya gerçeğe uygun değerindeki değişmeler, tarımsal ürünlerin ilk defa kayda alınması 

ve madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat, TMS 18 Hasılat Standardının 

kapsamında değildir.
157

 

3.1.3.Hasılatın Ölçümü 

Hasılat; ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve 

işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda 

tutarıdır. Hasılat, yalnızca, işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar 

akışlarını içerir.  Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet 

vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik 

yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmaz. Bu nedenle bu tutarlar hasılat dışında 

bırakılır. Benzer şekilde, acente ilişkilerinde brüt ekonomik yarar akışları işletme 

özkaynaklarında artış yaratmayan, acentası olunan işletme adına yapılan tahsilat 
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tutarlarını da içerir. Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat 

değildir. Hasılat yalnızca komisyon tutarıdır. 

Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 

Gerçeğe uygun değer; piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 

işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek 

fiyattır.
158

 

Bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya 

kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari 

iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan 

bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 

Genellikle bedel, nakit veya nakit benzerleri biçimindedir ve hasılat tutarı da 

alınan veya alınacak olan nakit yada nakit benzerleri tutarıdır. Ancak, nakit ve nakit 

benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, 

alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük olabilir. Örneğin, işletme alıcıya 

vade farksız bir satış yapabilir veya satış bedeli olarak alıcıdan piyasa faiz oranı altında 

olan bir alacak senedi alabilir. Anlaşma bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış 

bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto 

edilmesi yoluyla belirlenir.  

Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir işletmenin benzer finansal araçları 

için geçerli olan faiz oranı veya finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya 

hizmetin nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı, emsal faiz oranı olarak kullanılabilir. 

Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, faiz 

geliri olarak muhasebeleştirilir. 

Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal ya da hizmetlerle 

değiştirilmesi veya vadeli takasa (swap) konu edilmesi, hasılat yaratıcı işlem olarak 

değerlendirilmez. Belli yerleşim bölgesindeki talebi zamanında karşılamak üzere farklı 
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yerlerdeki petrol ve süt ürünleri gibi stoklarını değiştiren veya vadeli takasa konu eden 

satıcılarda bu duruma sıkça rastlanır. Birbirinden farklı mal veya hizmetlerin 

değiştirilmesinde, takas hasılat yaratıcı bir işlem olarak değerlendirilir. Bu durumda 

hasılat, alınan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden transfer edilen nakit ve 

nakit benzerleri tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır. Elde edilen mal veya 

hizmetlerin gerçeğe uygun değerinin güvenilir biçimde belirlenemediği durumlarda 

hasılat, elden çıkarılan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerine varsa transfer 

edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. 

3.1.4.İşlemin Ayrıştırılması 

TMS 18’deki muhasebeleştirilme ilkeleri genellikle her bir işleme ayrı ayrı 

uygulanır. Ancak günümüzde işletmeler, hasılat elde ettikleri alanları genişletmek ve 

rekabet avantajı yaratmak amacıyla, müşterilerine içerisinde birden fazla bileşeni olan 

mal ve hizmet paketleri sunmaktadır. Bugün sıkça rastlanan; müşteri desteği ile birlikte 

yazılım satılması, montaj ve eğitim hizmeti dahil müşterilere özel ekipmanların üretilip 

satılması, hattı ile birlikte cep telefonu satılması vb. işlemler birden fazla bileşeni olan 

işlemlerdir.
159

  

İşlemin ayrıştırılması sorunu, tüm teslimlerin aynı dönemde gerçekleştirilmesi 

halinde işlemlerin raporlanması bakımından ortadan kalkar. Ancak, teslimlerin birden 

fazla döneme yayılması halinde, hangi döneme ne kadar hasılatın paylaştırılacağı 

konusu gündeme gelir.
160

 Bu gibi durumlarda, muhasebeleştirme ilkelerini işlemin 

özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlara ayrı ayrı 

uygulamak gerekebilir. Örneğin, bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış 

sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu tutarın hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 

ertelenerek, servis hizmetinin verildiği dönem boyunca hasılat olarak finansal tablolara 

yansıtılır. Buna karşın, birbiriyle bağlantılı bir işlemler serisinin bir bütün olarak 

değerlendirilmediği takdirde ticari etkisinin anlaşılamadığı durumlarda, 

muhasebeleştirme ilkeleri iki veya daha çok işleme birlikte uygulanır. Örneğin, bir 
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işletme mal satarken aynı anda bu işlemin etkisini ortadan kaldıracak biçimde malları 

ileri bir tarihte geri satın almak üzere ayrı bir anlaşma yapabilir, bu durumda iki işlem 

birlikte değerlendirilir. 

3.1.5.Kaynaklarına Göre Hasılatın Tahakkuku 

TMS 18’e göre, hasılatın kaynakları, mal satışı, hizmet sunumu ve faiz, isim 

hakları ve temettülerden oluşmaktadır.  

Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde 

edilmesi muhtemel olduğunda finansal tablolara yansıtılır. Ancak daha önce 

muhasebeleştirilmiş olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik 

ortaya çıkarsa, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan 

tutar başlangıçta kayda alınmış hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal 

tablolara yansıtılır. 

Kaynaklarına göre, hasılatın tahakkuku aşağıda açıklanmıştır. 

3.1.5.1.Mal Satış Hasılatının Tahakkuku 

Mal, mülkiyet konusu olabilen bütün maddi eşya ile malvarlığına girebilen bütün 

haklara hukuken verilen ad olarak tanımlanır.
161

 Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki 

beş koşulun tümü yerine getirildiğinde finansal tablolara yansıtılır. 

a) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 

devretmiş olması; 

b) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel 

olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi; 

c) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

d) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel 

olması; 
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e) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir 

biçimde ölçülebilmesi. 

Hasılat yaratan işlemle ilgili koşulların tümünün birden sağlanmış olup 

olmadığını anlamanın en iyi yolu tarafların birbirlerine olan taahhütlerinin yer aldığı 

sözleşmelerin incelenmesidir. İşletmelerin farklı mal ve hizmetler ya da farklı müşteri 

tipleri için farklı sözleşmeler yapabildiği de bilinmektedir. İşletmeler bunların ötesinde 

değişik nedenlerle çok çeşitli şartlar içeren farklı sözleşmeler de yapabilmektedirler. 

Dolayısıyla bir satış işleminde hasılatla ilgili koşulların sağlanmış olup olmadığına, o 

satış işleminin ait olduğu kategoriye ilişkin standart sözleşme koşullarına bakarak değil, 

özel olarak o satış işlemi için yapılmış sözleşmedeki şartların analiz edilerek karar 

verilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle her sözleşme ayrı ayrı ele alınmalıdır.
162

 

“Sahiplikle ilgili risk ve getiriler” ifadesi bir mala sahip olmanın, mal sahibi 

üzerindeki her türlü etkisi şeklinde yorumlanabilir. Mala sahip olmanın, mal sahibi 

üzerinde yarattığı veya yaratabileceği olumsuz etkiler “risk”, olumlu etkilerde “getiri” 

olarak düşünülmelidir. Her malın sahibi için oluşturduğu riskler ve getiriler; malın 

cinsine, zamana ve pazarın durumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.
163

 

Teknolojik eskime, bozulma, çürüme, çalınma, yer işgal etme, stok maliyeti 

yaratma, malın pazar değerinin düşmesi gibi sonuçlar malın sahipliğinden doğan 

risklere örnektir. Malın pazar değerinin artması, malın kullanım hakkına sahip olma, 

malın kullanımını sınırlama hakkına sahip olma gibi olumlu sonuçlar da mal 

sahipliğinden doğan getirilere örnektir.
164

 

Bir işletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya ne zaman 

devretmiş sayılacağının değerlendirilmesi, işleme ilişkin koşulların incelenmesini 

gerektirir. Çoğu kez, sahiplikle ilgili risk ve yararların devri ile mülkiyet veya 

zilyetliğin alıcıya devri aynı anda olur. Perakende satışların çoğunda bu durum söz 
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konusudur. Başka durumlarda, sahiplikle ilgili risk ve getirilerin devri ile mülkiyet veya 

zilyetliğin devri farklı zamanlarda gerçekleşir. 

Teslimle satış işlemi her zaman aynı anda gerçekleşmez. Satış işlemi fatura ile 

belgelendirilmiş olmasına rağmen, alıcının talebine uygun teslimat geciktirilmiş olabilir. 

Bu tür durumlarda, satışa konu malın teslime hazır olması ve satışla ilgili ödeme 

planının da uygulanması halinde satışın gerçekleştiği kabul edilir.
165

 

İşletmenin, sahiplikle ilgili önemli riskleri taşımaya devam etmesi durumunda, 

bu işlem bir satış değildir ve hasılat olarak muhasebeleştirilmez. Bir işletme sahiplikle 

ilgili önemli riski çeşitli şekillerde taşıyabilir. İşletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve 

yararları taşımaya devam ettiği durumlara ilişkin örnekler aşağıdadır. 

a) İşletmenin normal garanti hükümleri kapsamı dışında yetersiz performansa 

ilişkin yükümlülük taşıması; 

b) Satış hasılatının işletme tarafından tahsil edilmesinin, alıcının söz konusu 

maldan üçüncü kişilere satmak suretiyle hasılat yaratması koşuluna bağlı 

olması; 

c) Satışın ilgili varlığın monte edilmesi koşuluyla yapılması ve sözleşmenin 

önemli bir bölümünü oluşturan montajın henüz işletme tarafından 

tamamlanmamış olması; 

d) Alıcının satış sözleşmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak alımdan 

vazgeçme hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu malların iade edilip 

edilmeyeceğinden emin olmaması. 

İşletmenin, sahiplikle ilgili önemsiz bir riski taşıması durumunda, işlem satış 

niteliğindedir ve hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Örneğin, satıcı yalnızca 

alacak tutarının tahsilatını güvence altına almak amacıyla hukuki sahipliği muhafaza 

edebilir. Eğer işletme böyle bir durumda sahiplikle ilgili önemli risk ve yararları 

devretmişse, işlem satış niteliğindedir ve hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. 
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İşletme tarafından sahipliğe ilişkin önemsiz risk taşınmasına ilişkin bir başka örnek de, 

alıcının memnun kalmaması durumunda bedelin iade edileceği bir perakende satıştır. Bu 

gibi durumlarda hasılat, satıcının gelecekteki mal iadelerini güvenilir biçimde tahmin 

edebilmesi ve bunlar için geçmiş deneyimler ve diğer ilgili veriler çerçevesinde bir 

karşılık ayırması koşuluyla, satışın gerçekleştiği tarih itibariyle finansal tablolara 

yansıtılır. 

Aynı işlem veya olayla ilgili hasılat ve giderler, hasılat ve giderlerin 

eşleştirilmesi kapsamında, eş zamanlı olarak muhasebeleştirilir. Malların tesliminden 

sonra ortaya çıkacak garanti masrafları ve diğer maliyetler dahil olmak üzere giderlerin, 

hasılatın kayda alınması için gerekli diğer koşullar sağlandığında, normal koşullarda 

güvenilir biçimde ölçülebildiği kabul edilir. Ancak, giderler güvenilir biçimde 

ölçülemiyorsa hasılat finansal tablolara yansıtılmaz; böyle durumlarda mal satışıyla 

ilgili daha önce alınmış bedel yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 

Mal satış hasılatının tespitinde; işletmeler tarafından uygulanan kasa ve miktar 

iskontoları da göz önünde bulundurulur. Kasa iskontosu, kredili satışlarda, alıcının, mal 

bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya 

belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar 

üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı 

kendisine belli oran yada tutarlarda yapılan indirimdir.
166

 

3.1.5.2.Hizmet Sunum Hasılatının Tahakkuku 

Hizmet satışlarında gelirin ölçülmesi, söz konusu işlemin çoğunlukla birden fazla 

döneme yaygın olarak tamamlanması nedeniyle mal satışında hasılatın belirlenmesinden 

daha karmaşık bir mekanizmaya dayanır. Hizmet arzı birden fazla dönemde realize 

ediliyorsa işletmenin performansının daha iyi yansıtılması açısından kısmi tamamlama 

yöntemi uygulanır.167 
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Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin raporlama dönemi sonu itibariyle 

tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. Aşağıdaki koşulların 

tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği kabul edilir. 

a) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

b) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin 

muhtemel olması; 

c) Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir 

biçimde ölçülebilmesi; 

d) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken 

maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

Müşavirlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, temizlik hizmetleri ve ulaşım hizmetleri 

hizmet sunum sözleşmelerinin tipik örnekleridir. Bu sözleşmelerden kaynaklanan 

hasılat, işlemin tamamlanma düzeyi dikkate alınarak kayda alınır. Bu yöntem, 

tamamlanma yüzdesi yöntemi olarak adlandırılır.
168

 Bu yönteme göre hasılat, 

hizmetlerin sunulduğu dönemlerde finansal tablolara yansıtılır. Hasılatın bu yönteme 

göre muhasebeleştirilmesi bir dönemde yapılan hizmet ve performansı hakkında yararlı 

bilgiler sağlar."TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri" Standardı da hasılatın bu esasa göre 

muhasebeleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu Standardın hükümlerinin genellikle 

hizmet sunumu kapsamında hasılatın ve ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesine 

uygulanması mümkündür. 

İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya 

vardıktan sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir. 
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a) Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın 

yaptırıma bağlanmış hakları, 

b) Hizmet bedeli, 

c) Ödeme şekli ve koşulları. 

İşletmede etkin bir dahili finansal bütçeleme ve raporlama sisteminin mevcut 

olması da gereklidir. İşletme, hizmet sunumu devam ederken, verilen hizmete ilişkin 

hasılat tahminini gözden geçirip gerektiğinde değiştirir. Tahminlerin bu şekilde 

düzeltmeye tabi tutulması, işlemlerin sonuçlarının güvenilir biçimde tahmin edilemediği 

anlamına gelmez. 

Hasılat standardında söz konusu olan tamamlanma yüzdesi yöntemi İnşaat 

Sözleşmeleri Standardından farklı değildir. Tek farkı, yapılan işin inşaat sözleşmeleri 

standardı kapsamında olmayan bir iş olmasıdır. Tamamlanma yüzdesinin 

belirlenmesinde aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.
169

 

a) Yapılan işe ilişkin incelemeler, 

b) Raporlama dönemi sonuna kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam 

hizmetlere oranı, 

c) İşlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar katlanılan 

maliyetlerin oranı. İşlemin tahmini toplam maliyetlerine yalnızca verilen 

veya verilecek olan hizmetlerin maliyetleri yansıtılır. 

Hakedişler ve müşterilerden alınan avanslar genellikle verilmiş hizmetleri 

yansıtmaz. 

Belirli bir dönemde, belirsiz sayıda işlemin yapılması suretiyle sunulan 

hizmetler için; başka bir yöntemin tamamlanma düzeyini daha iyi temsil edeceğine 

ilişkin bir kanıtın bulunmaması durumunda, hasılat belirlenmiş dönem boyunca eşit 

olarak finansal tablolara yansıtılır. Belirli bir işlemin diğer bütün işlemlerden önemli 
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olması durumunda, hasılatın muhasebeleştirilmesi önemli işlemin yerine getirilmesine 

kadar ertelenir. 

Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilemediği durumlarda, hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri 

kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılır. 

İşlemin başlangıç evrelerinde, işlem sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilememesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak işletmenin katlanılmış işlem 

maliyetlerini geri kazanması muhtemel olabilir. Bu nedenle hasılat, ancak geri 

kazanılabileceği beklenen katlanılmış maliyetler tutarında finansal tablolara yansıtılır. 

İşlem sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinde finansal tablolara kâr 

yansıtılmaz. 

İşlem sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği ve katlanılmış 

maliyetlerin geri kazanılmasının muhtemel olmadığı durumlarda, finansal tablolara 

hasılat yansıtılmaz ve katlanılmış maliyetler gider olarak muhasebeleştirilir. Sözleşme 

sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin ortadan 

kalkması durumunda, tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 

3.1.5.3.Faiz, Temettü ve İsim Hakları Hasılatının Tahakkuku 

Faiz, işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri veya 

nemadır.
170

 Temettü, kâr, kazanç payı, yarar olarak tanımlanabilir.
171

 İsim hakkı ise bir 

ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı 

şeklinde tanımlanabilir.
172

 İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından 

sağlanan faiz, isim hakları ve temettü getirileri, işlemle ilgili ekonomik yararların 

işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması ve hasılat tutarının güvenilir 

biçimde ölçülebilmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde aşağıdaki esaslar 

çerçevesinde tahakkuk ettirilerek, finansal tablolara yansıtılır. 
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a) Faiz, "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardının 

9. ve Uygulama Rehberi 5 ve 8. paragraflarında belirlenen etkin faiz 

yöntemine göre muhasebeleştirilir; 

b) İsim hakları; ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilir; 

c) Temettüler; hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal 

tablolara yansıtılır. 

 “Etkin faiz yöntemi”, finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya 

borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya 

giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal 

aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman 

dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak 

ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Etkin faiz 

oranının hesaplanması sırasında, işletme, gelecekteki kredi zararlarını dikkate 

almaksızın, ilgili finansal aracın sözlemeye bağlı tüm koşullarını (örneğin peşin ödeme, 

alım opsiyonu ve benzeri opsiyonlar) göz önünde bulundurmak suretiyle nakit akışlarını 

tahmin eder. Bu hesaplama, etkin faiz oranının bir parçası olan ve sözleşmenin tarafları 

arasında ödenen veya alınan tüm masraf ve puanlar ile işlem masraflarını ve diğer her 

türlü prim ve iskontoyu içerir. Benzer nitelikteki finansal araç grubuna ait nakit 

akışlarının ve beklenen ömrün güvenilir bir şekilde tahmin edilebileceği varsayılır. 

Ancak, ilgili finansal araca (veya finansal araç grubuna) ait nakit akışlarının ve 

beklenen ömrün güvenilir bir şekilde tahmin edilmesinin mümkün olmadığı bazı ender 

durumlarda, işletme, ilgili finansal aracın (veya finansal araç grubunun) sözleşme 

süresinin tamamında gerçekleşmesi öngörülen sözleşmeye bağlı nakit akışlarını 

kullanır.
173

 

Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku 

durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere 

ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. 
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İsim hakları, sözleşme hükümlerinin özü çerçevesinde, başka sistematik ve 

gerçekçi bir yöntemin daha uygun olmaması koşuluyla, ilgili sözleşme hükümlerine 

göre muhasebeleştirilir. 

3.2.Hasılat İle İlgili Diğer Standartlar 

3.2.1.TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 

Bu Standardın amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili 

muhasebe uygulamasının açıklanmasıdır. İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin 

özelliği gereği, sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap 

dönemlerine girmektedir. Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe 

uygulamasındaki esas konu, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin 

inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. 

Bu standart yüklenici işletmelerin finansal tablolarındaki inşaat sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Yüklenici işletme, inşaat sözleşmesine konu olan işi 

yapacak inşaat işletmesidir. İnşaat sözleşmesi ise mevzuatımızda yıllara yaygın inşaat 

ve onarım işleri olarak ele alınmış konuyu ifade etmektedir. Kendi adına inşaat işi yapıp 

satan işletmeler bu standardın kapsamında değildir. Bu tür işletmeler tıpkı mamül 

üretimi yapan işletmeler gibi kabul edilirken, standardın kapsamına giren inşaat taahhüt 

işletmeleri ise hizmet üretimi yapan işletmelerdir.
174

 

İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon 

ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine 

bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir.
175

 

Sözleşme geliri, başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış olan bedel ve daha 

sonradan ortaya çıkan sözleşme konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik 

ödemelerinden oluşur. Bunların gelir olarak kabul edilebilmesi için, gelir olarak 

sonuçlandırılmasının muhtemel olması ve güvenilir biçimde ölçülmesi gerekir.
176
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Sözleşme geliri, alınan veya alınacak olan hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 

Buna göre, sözleşme geliri, gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı belirsizlikten 

etkilenir ve bu nedenle dönemden döneme artabilir veya azalabilir.
177

 

Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata 

ilişkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşmeye konu işin 

tamamlanma aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara 

yansıtılır.
178

 

Bir yüklenici işletme, tarafların inşa edilecek varlığa ilişkin yaptırıma bağlanmış 

hakları, alışveriş konusu bedelleri, ödeme şekil ve koşullarını içeren bir sözleşme 

yapmışsa, güvenilir öngörülerde bulunabilir.
179

 

Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi 

durumunda; sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel 

olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri 

olarak finansal tablolara yansıtılır.
180

 

Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin 

tamamlanma aşamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak 

adlandırılır. Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar 

katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın 

raporlanması sağlanır.
181

 

Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici 

işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine 

bağlı olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir.
182

 

a) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen 

toplam inşaat maliyetlerine oranı, 
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b) yapılan işe ilişkin incelemeler, veya 

c) sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı. 

Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi 

durumunda sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel 

olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri 

olarak finansal tablolara yansıtılır. İnşaat sözleşmesine ilişkin bir zarar beklentisi 

oluştuğu an beklenen zarar tutarı doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır.
183

 

Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme 

maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanır. Bu nedenle, sözleşme 

geliri veya sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya 

sözleşme sonucuna ilişkin tahminlerdeki değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki 

bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir.
184

 

3.2.2.KOBİ TFRS 

KOBİ TFRS’nin, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tarafından 

kullanılması amaçlanmaktadır. KOBİ TFRS’nin 23. Bölümünde KOBİ’lerin hasılatına 

ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar, muhasebe standartlarında hasılata ilişkin 

yapılan açıklamaların basitleştirilmiş ve bir araya toplanmış hali olması ve tekrar 

yapılmaması amacıyla ayrıntılı olarak anlatılmayacaktır. Ancak aşağıdaki hususların 

belirtilmesinde yarar bulunmaktadır. 

KOBİ’ler, Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar 

için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. İşletme yönetiminde yer 

almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi 

derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir.
185
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Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün 

bulunduğu kabul edilir.
186

 

a) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık 

bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya 

yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi 

veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç 

edilme aşamasında bulunulması ya da 

b) Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir 

kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım 

fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel 

emeklilik fonları, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı 

kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi). 

Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler bu Standardı 

uygulayamaz. Yasal düzenlemelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan 

işletmeler açısından bu Standardın uygulanmasını zorunlu kıldığı veya buna izin verdiği 

durumlarda dâhi, söz konusu işletmelerin bu Standarda uygun olarak düzenledikleri 

finansal tablolar, KOBİ TFRS’ye uygun olarak düzenlenmiş kabul edilmez.
187

 

Ana ortaklığı TMS/TFRS'leri kullanmakta olan veya TMS/TFRS'leri kullanan 

konsolide bir grubun parçası olan bir bağlı ortaklık, kamuya hesap verme 

yükümlülüğü bulunmaması koşuluyla, kendi finansal tablolarında bu Standardı 

uygulayabilir. Ancak finansal tablolarının KOBİ TFRS’yle uyumlu olduğunun 

belirtildiği durumlarda, bu Standardın tüm hükümlerine uymak durumundadır.
188

 

Mal satışlarından, hizmet sunumlarından, işletmenin yüklenici olduğu inşaat 

sözleşmelerinden ve işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından 

sağlanan faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın 

muhasebeleştirilmesinde KOBİ TFRS’nin 23. Bölümü uygulanır. 
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4.HASILATIN TESPİT EDİLMESİ AÇISINDAN TÜRKİYE 

MUHASEBE STANDARTLARI İLE TÜRK VERGİ MEVZUATININ 

KARŞILAŞTIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRME 

UYGULAMALARI 

Bu bölümde, hali hazırda ülkemizde uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemine 

göre hasılatın muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesapların niteliği ve işleyişine ilişkin 

açıklamalar yapıldıktan sonra TMS ve vergi mevzuatı karşılaştırması yapılarak, 

hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin örnek uygulamalar yapılacaktır. 

4.1.Tekdüzen Hesap Planındaki Hasılat İle İlgili Hesap Açıklamaları 

 

Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine göre tekdüzen hesap planında 

belirtilen hesapların, muhasebe uygulamalarında kullanılması mecburiyeti vardır. Hesap 

planındaki bazı hesap numaraları boş bırakılarak, bu hesapları, muhasebe 

uygulayıcılarının kendi ihtiyaçlarına göre kullanılmasına olanak sağlanmış olsa da; son 

yıllarda muhasebe alanında yaşanan gelişmeler dolayısıyla hesap planında değişiklikler 

yapılması artık bir mecburiyet halini almıştır. 

Muhasebe standartları hali hazırda ülkemizde uygulanan hesap planında ve mali 

tablolarda bazı değişiklikler gerektirmektedir. Mevcut hesap planında yapılacak gerekli 

uyarlamalarla bu değişikliklere uyum sağlanabilir.
189

  

Muhasebe uygulamasında, kullanılacak hesapların niteliğinin ve işleyişinin 

bilinmesi, yapılacak muhasebe uygulamalarının doğruluğunu etkileyecektir. Gelir 

tablosu hesaplarından hasılat ile ilgili olanlarının nitelik ve işleyişi izleyen bölümde 

kısaca açıklanmıştır. 

Bu açıklamalardan önce hasılat ile ilgili gelir tablosu ilkelerinden bahsetmek 

yararlı olacaktır. 1 sıra no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine
190

 göre;  
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a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya 

gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. 

b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan 

satışların maliyet ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. 

c) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın 

gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı olaylardan kaynaklanan, makul 

bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, 

tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve kârlar 

için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi 

yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır. 

4.1.1.Brüt Satışlar (60) 

İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ve hizmetler karşılığında 

alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili, 

sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan 

kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlara KDV dahil 

edilmez.
191

 

Brüt satışlar; yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde 

bölümlenir. 

Yurtiçi satışlar; yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmet 

karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Satış 

gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. 

Yurtdışı satışlar; yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada 

alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.  

Satışlar gerçekleştikçe hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. Satış tutarının 

Türk Lirası karşılığı, malın gümrükten çıktığı tarihteki kur dikkate alınarak hesaplanır. 
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Satış hasılatının transfer tarihi ile malın gümrükten çıkış tarihi arasında ortaya çıkan 

olağan kur farkları da bu hesapta izlenir.
192

 

Diğer gelirler; işletmenin korunması, ihracatı teşvik yada hükümet politikasına 

uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya 

faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar 

(sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden 

istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, 

ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir. 

Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları 

tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir. 

4.1.2.Satış İndirimleri (61) 

Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken 

değerleri kapsar. Bu grupta satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler 

hesapları bulunmaktadır. 

Satıştan iadeler, satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarını kapsar. 

Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, brüt satışlardan ilgili 

hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen yada tamamen 

iade edilmesi durumuna göre bu hesabın borcuna, buna karşılık ilgili hesaba alacak 

kaydedilir. 

Satış iskontoları, satışla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden 

sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Uygulanan iskonto 

tutarı, ilgili “alacaklar” hesabına alacak kaydedilirken, bu hesaba borç kaydedilir. 

Diğer indirimler; satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen 

giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve 

noksan olması yada taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması 

zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde 
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gösterilir. Satılan mal yada hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla 

ilişkilendirilmeden bu hesaba borç, ilgili hesaplara ise alacak kaydedilir. 

4.1.3.Faiz Gelirleri (642) 

Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin 

izlendiği hesaptır. Faiz gelirleri tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak yazılır. 

4.2. TMS ile Türk Vergi Mevzuatı Karşılaştırması ve Örnek Muhasebe 

Uygulamaları 

TMS 18 hasılat standardı ile vergisel bakış açısı birbirlerine paralellikler 

gösterdiği gibi, bu standart ile vergilendirmenin farklı amaçlarının olması dolayısıyla da 

farklı uygulama ve yaklaşımları da bulunmaktadır.  

Standartta gelirin tanımı hasılat ve kazancın ikisini de içermekteyken, vergi 

mevzuatı açısından bu kavramlar farklı anlamlar taşımaktadır (Tezin 1.1. bölümüne 

bakınız.) Muhasebe açısından hasılat, işletmenin olağan mal ve hizmet satışları yada 

faaliyetlerinden elde edilir. Olağanüstü nitelik taşıyan, örneğin, sabit kıymet satışı 

hasılatın içinde değerlendirilmez. Vergi mevzuatı açısından ise sabit kıymet satışından 

elde edilen gelir de hasılat kabul edilir. TMS 18 standardında hasılat brüt tutar olarak 

tanımlanmışken, vergi mevzuatı açısından gelir, satış ve kullandırma bedelleri ile 

maliyetler arasındaki olumlu farkı ifade etmektedir. TMS 18 hasılatı, vergi 

uygulamalarına göre daha dar bir yorumla ele almıştır. Ancak işletmelerin elde ettiği 

gelir yaratıcı diğer unsurlar muhasebe dışı bırakılmamış, sadece başka standartların 

kapsamında değerlendirilmiştir.
193

 

Standart uyarınca hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye 

girmelerinin olası olduğu ve söz konusu faydaların güvenilir olarak ölçülebildiği 

durumlarda muhasebeleştirilir. Vergi mevzuatında ise hasılatın doğumu tahakkuk 

esasına bağlanmıştır. Tahakkuk esası, dayanak işlemin tamamlanması ve bu işlem 

karşılığı olan alacağın miktar ve tutar itibariyle kesinlik kazanması olarak tanımlanabilir. 

                                                 
193

 Akın Akbulut, Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları, Maliye Hesap 

Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2013, s.:1050. 
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Bu iki anlayış birbirinden biraz farklıdır. Örneğin, standart uyarınca tahsilatla ilgili ciddi 

riskler varsa hasılat finansal tablolara yansıtılmayabilir. Ayrıca hasılat yazılmış bir 

alacağı ilişkin sonradan ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle bir giderleştirme yapılabilir. 

Diğer taraftan hizmet sunumuna ilişkin olarak başlangıçta tahmin edilen ve 

muhasebeleştirilen hasılat sonradan düzeltilebilir. Bu konularda standartta yer alan 

esneklik vergi mevzuatında yoktur. Aradaki fark, vergi mevzuatının değerlemede daha 

kesin ölçüler esas almasından kaynaklanır.
194

 

Dönemsellik ilkesinin uygulaması açısından muhasebe standartları ile vergi 

mevzuatı arasında esaslı farklar bulunmaktadır. Vergi mevzuatında kimi zaman tespit 

güçlüğü (senede bağlı olmayan alacağa reeskont ayırmama, vade farkının satış bedelinin 

içinde sayılması vb.), kimi zaman teşvik amaçlı (yıllara sari inşaat işlerinde olduğu gibi) 

kimi zaman da vergi güvenliği amacı (kıdem tazminatının ödenmesi durumunda gider 

yazılması) gibi nedenlerle dönemsellik ilkesine aykırı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. 

Muhasebe standartlarında ise dönemsellik ilkesine daha sıkı bir bağlılık 

bulunmaktadır.
195

 

Hasılatın peşin tahsil edilmesi durumunda standart ve vergi mevzuatı birbiriyle 

uyumludur. Her iki sistemde de peşin satış bedeli, hasılatı oluşturmaktadır. Vadeli 

satışlarda ise standardın ve vergi mevzuatının uygulamaları farklılıklar göstermektedir. 

Vergi mevzuatı açısından, satışın yapıldığı andaki vade farkları vadeli satış hasılatına 

dahil edilir. Standart açısından vade farkı hasılata dahil edilmez, ayrıca 

muhasebeleştirilir. 

Standart açısından, mal veya hizmetlerin benzer özelliklere veya değere sahip 

mal veya hizmetlerle değiştirilmesi veya vadeli takasa konu edilmesi hasılat yaratıcı 

işlem olarak değerlendirilmez. Vergi mevzuatı açısından ise takas işlemlerinde, 

işletmeden takas karşılığında çıkan mala ilişkin olarak VUK 267. maddesi uyarınca 

emsal bedel esas alınarak fatura düzenlenir ve emsal bedeli tutarında hasılat kaydı 

yapılır. Takas işlemlerinde takas edilen mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve 
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 Muzaffer Küçük, Hasılat (TMS 18) (Vergi Uygulaması-Muhasebe Standardı Karşılaştırması), 
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değere sahip olup olmamasının vergi mevzuatı açısından, yapılacak işlemler konusunda 

bir önemi yoktur.
196

 

Standarda göre, koşula bağlı satışlarda işletmenin sahiplikle ilgili önemli riskleri 

taşımaya devam etmesi durumunda, bu işlem bir satış değildir ve hasılat olarak 

muhasebeleştirilmez.
197

 Bu tip bir değerlendirme yapılması hususunun karşılığı, vergi 

mevzuatında bulunmamaktadır.
198

 

Standardın amacı, hasılat yaratıcı her bir işlemin ayrı ayrı 

muhasebeleştirilmesidir. Ancak bazı durumlarda, muhasebeleştirme ilkelerini işlemin 

özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı 

uygulamak gerekebilir. Örneğin, bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış 

sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu tutarın hasılat olarak muhasebeleştirilmesi, 

ertelenen servis hizmetinin verildiği dönem boyunca hasılat olarak finansal tablolara 

yansıtılır.
199

 Vergi mevzuatı açısından ise böyle bir durumda satış bedelinin tamamı 

hasılat olarak değerlendirilir.
200

 

4.2.1. Mal Satışlarında Hasılatın Tespit Edilmesi 

4.2.1.1.Peşin Satış 

Malın satış bedeli, nakit veya nakit benzeri değer olarak alındığında peşin satış 

gerçekleşmiş olur. Peşin mal satış hasılatının tespitinde TMS, tekdüzen muhasebe 

sistemi ve vergi mevzuatı birbiriyle uyumludur.  

Örnek 1 : A kurumu adına, bir mal KDV hariç 10.000,00 TL’ye peşin olarak 

satılmıştır. 

 

                                                 
196
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100 KASA   11.800,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   10.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.800,00 

 

Standarda göre hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri 

ile ölçülür. Bu gerçeğe uygun değer tespit edilirken, yayınlanmış olan “gerçeğe uygun 

değer ölçümü” standardına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Vergi mevzuatı 

açısından ise hasılat bazı durumlarda takdir komisyonu tarafından tespit edilir. Takdir 

komisyonu tarafından yapılan hasılat tespiti vergilendirme açısından dikkate alınacak 

değerdir. 

Örnek 2 : B şahsı, 2012 yılında kendi işletmesini kapatmaya karar vermiştir. 

İşletmesinde bulunan tek tip ticari mallarını (100 adet) o günkü piyasa şartlarından 

adedi 50,00 TL’den olmak üzere kendisine satmıştır. Bu ticari malların değeri takdir 

komisyonu tarafından 5.500,00 TL olarak takdir edilmiştir. 

100 KASA   5.900,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   5.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   900,00 

    900 MATRAHA İLAVE EDİLECEK GELİRLER  500,00   

  910 MATRAHA İLAVE ED. GEL. KARŞ.   500,00 

 

Bu örnekte TMS ve tekdüzen muhasebe sistemi uyumludur. Vergisel işlemlerin 

takip edilebilmesi için nazım hesaplarda yukarıdaki gibi bir kayıt yapılabilir.  

Gelir Vergileri standardına göre; farklı gelir seviyelerine farklı vergi oranları 

uygulanıyorsa, ortalama vergi oranları uygulanarak vergi borcu veya varlığı 

hesaplanır.
201

 Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesine göre; 2012 yılında uygulanan 

vergi oranları % 15, % 20, % 27, % 35’dir. Bu oranların ortalaması % 24,25’dir. Buna 

göre, ertelenmiş vergi alacağı (500,00 TL x % 24,25 =) 121,25 TL’dir. 

 

                                                 
201
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283 ERTELENMİŞ VERGİ ALACAĞI 121,25   

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K.   121,25 

 

Örnek 3 : B şahsının işletmesinde 750,00 TL’ye üretilmiş, toptan olarak satışı 

yapılan ancak uzun süredir satışı yapılamayan, elde kalmış dayanıklı tüketim malını; 

son üretilen mal olması ve manevi değeri olması dolayısıyla, B şahsı, 2012 yılında 

750,00 TL’ye satın almıştır.  

Vergi mevzuatına göre emsal değeriyle değerlenmesi gereken bu malın değeri 

(GVK madde 41/1 ve VUK madde 267) (750,00 TL x 1,05=) 787,50 TL’dir. 

100 KASA   885,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   750,00 

  391 HESAPLANAN KDV   135,00 

    900 MATRAHA İLAVE EDİLECEK GELİRLER  37,50   

  910 MATRAHA İLAVE ED. GEL. KARŞ.   37,50 

 

Bu örnekte TMS ve tekdüzen muhasebe sistemi uyumludur. Ancak vergisel 

işlemlerin takip edilebilmesi için nazım hesaplarda yukarıdaki gibi bir kayıt yapılabilir. 

Ertelenmiş vergi alacağı (37,50 x % 24,25=) 9,09 TL’dir. 

283 ERTELENMİŞ VERGİ ALACAĞI 9,09   

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K.   9,09 

 

4.2.1.2.Vadeli Satış 

Vadeli bir satış işleminde gerçeğe uygun değer, vade farkı çıkarıldıktan sonra 

ortaya çıkan peşin satış fiyatıdır. Vadeli satışlarda anlaşmaya varılarak satış bedeline 

eklenen veya eklendiği varsayılan vade farkı veya faiz tutarı satış geliri olarak değil faiz 

geliri olarak muhasebeleştirilmelidir.
202

 Vadeli satışlarda faiz tutarının, satılan malın 
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satış bedeline dahil edilerek raporlanması, muhasebenin dönemsellik ilkesine aykırı 

olarak dönem kârının olduğundan fazla hesaplanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, satış 

hasılatına eklenmiş olan faiz tutarı, işletmenin brüt kârının doğru olarak hesaplanmasına 

da engel olmaktadır.
203

 

Satış hasılatı dolayısıyla ortaya çıkan vade farkının muhasebeleştirilmesinde 

tekdüzen muhasebe sistemi ve TMS birbirinden farklıdır. TMS’ye göre vade farkları 

faiz geliri olarak kabul edilmekte ve vadenin geçmesi ile doğmaktadır. Vergi mevzuatı 

açısından ise satış hasılatının tamamı (vade farkı, faiz dahil) satışın yapıldığı dönemin 

geliridir. 

Örnek 4 : A kurumu adına, peşin fiyatı 2.500,00 TL olan mal, 2 ay vadeli olarak 

2.650,00 TL’ye 01.11.2011 tarihinde satılmıştır. 

Tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı açısından yapılması gereken 

kayıt aşağıdaki gibidir. 

 

01.11.2011 

  120 ALICILAR   3.127,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   2.650,00 

  391 HESAPLANAN KDV   477,00 

 

A kurumu vade farklarını ayrı hesapta izliyorsa. Vade farkı tutarı 602 Diğer 

Gelirler hesabına kaydedebilir. 

 

01.11.2011 

  120 ALICILAR   3.127,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   2.500,00 

  602 DİĞER GELİRLER   150,00 

  391 HESAPLANAN KDV   477,00 

 

TMS’ye göre yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir. 
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01.11.2011 

  120 ALICILAR   3.127,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   2.500,00 

  382 ERTELENMİŞ GELİRLER   150,00 

  391 HESAPLANAN KDV   477,00 

 

Aylık faiz gelirinin tahakkuk ettirilmesi için aşağıdaki kayıtlar yapılır. 

 

             31.11.2011 

  382 ERTELENMİŞ GELİRLER  75,00   

  642 FAİZ GELİRLERİ   75,00 

 

  31.12.2011 

  382 ERTELENMİŞ GELİRLER  75,00   

  642 FAİZ GELİRLERİ   75,00 

 

Örnek 5:
204

 A kurumu adına, bir müşteriye, bir mal 01.12.2011 tarihinde 

KDV’si peşin 1.000,00 TL’ye 3 ay sonra tahsil edilmek üzere satılmıştır. Sektörde 

aylık % 1 vade farkı uygulanmaktadır. 

Tekdüzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına göre yapılacak kayıt 

aşağıdaki gibidir. 

 

01.12.2011 

  100 KASA   180,00   

120 Alıcılar   1.000,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   1.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   180,00 

 

TMS’ye göre, satışın peşin değerinin hesaplanarak hasılata kaydedilmesi, vade 

farkının ise zamanı gelince faiz geliri olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Buna göre; 

Satışın Peşin Değeri = 1.000,00 TL / (1 + 0,01)³ = 970,59 TL 

Faiz Tutarı = 1.000,00 – 970,59 = 29,41 TL 

                                                 
204
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01.12.2011 

  100 KASA   180,00   

120 ALICILAR   1.000,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   970,59 

  382 ERTELENMİŞ GELİRLER   29,41 

  391 HESAPLANAN KDV   180,00 

 

31.12.2011 tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz geliri hesaplanarak kayıt altına 

alınmalıdır. 

Peşin Değer = 1.000,00 TL / (1 + 0,01)² = 980,30 TL 

980,30 TL – 970,59 = 9,71 TL 

 

31.12.2011 

  382 ERTELENMİŞ GELİRLER 9,71   

  642 FAİZ GELİRLERİ   9,71 

 

Yapılan bu işlem vergi mevzuatına uygun değildir. Dolayısıyla vergi matrahına 

düşüren (29,41 – 9,71 =) 19,70 TL üzerinden, kurumlar vergisi oranında hesaplanacak 

(19,70 x % 20=) 3,94 TL vergi alacağı muhasebeleştirilmelidir. 

 

31.12.2011 

  283 ERTELENMİŞ VERGİ ALACAĞI 3,94   

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K.   3,94 

 

Eğer bu satış işlemi bir alacak senedi karşılığı yapılmış olsaydı, VUK 281. 

maddesi uyarınca reeskont hesaplanabilecektir. Ancak reeskont işlemi için 

kullanılabilecek faiz oranı, TCMB resmi iskonto oranıdır. 29.12.2011 tarihi itibariyle 

TCMB resmi iskonto oranı % 17’dir. Buna göre senedin kalan 2 aylık reeskontu 

aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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Senedin Peşin Değeri = 1.000,00 TL (1 + (0,17 x 2 /12)= 972,48 TL 

Faiz tutarı = 1.000,00 TL – 972,48 TL = 27,52 TL 

Vergi mevzuatına göre 27,52 TL reeskont gideri yazılabilecekken, 19,70 TL 

yazılmıştır. Dolayısıyla vergi matrahı 7,82 TL eksik hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi 

oranı dikkate alınarak (7,82 TL x % 20 =) 1,56 TL ertelenmiş vergi borcu doğacaktır. 

 

31.12.2011 

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K. 1,56   

  483 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU   1,56 

 

4.2.1.3.Özellikli Diğer Mal Satışları 

Satılan ürünün fiyatı ölçülebilir bir satış sonrası hizmet (garanti, servis gibi) 

ücreti içeriyorsa, bu ücret ertelenir ve hizmetin sunulduğu dönem içinde hasılata dahil 

edilir.
205

 Eğer satış sonrası hizmet ölçülemiyorsa, bu hizmet hasılatı ürün hasılatının 

içinde muhasebeleştirilir. 

TMS, Tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı açısından konsinye mal 

satışı gerçek bir mal satışı değildir. Konsinye malı satan açısından da, konsinye malı 

alan açısından da hasılat, malın üçüncü kişiye satılması ile kayıt altına alınır. Konsinye 

mal satışında yapılacak muhasebe kaydı, malın peşin veya vadeli satışına göre uygun 

olarak yapılır. 

TMS’ye göre hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar 

indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülür. Dolayısıyla, standart da, satış anında yapılan iskontoların  

muhasebeleştirilmesi konusunun net olarak açıklanmadığı görülmektedir. Ancak, 

muhasebenin varsayımları
206

 göz önünde bulundurulduğunda yapılan iskontoların 

muhasebeleştirilerek takip edilmesi gerekmektedir. Tekdüzen muhasebe sisteminde ise, 

satış anında yapılan iskontoların muhasebeleştirilmemesi, satış bedelinin net tutarının 
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hasılat olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Vergi mevzuatı açısından her iki uygulama 

da aynı sonucu verdiği için hangi muhasebeleştirme yönteminin kullanıldığının bir 

önemi yoktur. 

Yıl içinde yapılan satışlarla ilgili olarak faturalar düzenlendikten sonra yapılan 

iskontonun nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin olarak da TMS’de bir açıklama 

bulunmamaktadır. Ancak yine muhasebenin varsayımları göz önünde 

bulundurulduğunda; yapılan iskontonun bir teşvik uygulaması olması dolayısıyla diğer 

promosyon harcamaları gibi, 76 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri başlığı altında 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
207

 Tekdüzen muhasebe sistemine göre ise; satışın 

gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü iskonto 611 Satış İskontoları hesabında 

muhasebeleştirilir. 

Tekdüzen muhasebe sistemine göre, dönem içinde ihracat bedeli transferinin 

gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan lehdeki kur farkları 601 Yurtdışı Satışlar hesabında, 

önceki yıl satışlarına ilişkin tutarların tahsilinde ortaya çıkan kur farkları ise 646 

Kambiyo Kârları hesabında muhasebeleştirilir. TMS’ye göre ise, meydana gelen olumlu 

farkların tümü 646 Kambiyo Kârları hesabında muhasebeleştirilir. 

TMS’ye göre; mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal ya da 

hizmetlerle değiştirilmesi veya vadeli takasa (swap) konu edilmesi, hasılat yaratıcı işlem 

olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla muhasebe kayıtları üzerinde yapılması gereken bir 

işlem bulunmamaktadır. Stok kartlarında yapılan işlemlerle, yapılan bu hareket takip 

edilir. Oysa, KDV kanununa göre; yapılan bu işlemler “teslim”dir ve KDV’ye tabidir. 

Dolayısıyla, satış fiyatları üzerinden hasılata dahil edilerek, toplam tutar üzerinden 

KDV hesaplanması gerekmektedir. KDV hesaplanması gerektiği için TMS 

uygulamasında da KDV tutarına ilişkin kayıt yapılması gerekmektedir. 

Örnek 6: A kurumu adına, bir müşteriye 01.02.2012 tarihinde bir buzdolabı 

3.000,00 TL’ye satılmıştır. Buzdolabının garanti süresi 5 yıldır. Müşteri, 450,00 TL 

daha ödeyerek 3 yıl daha ek garanti satın almıştır. 
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Böyle bir durumda TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı 

uyumludur. Yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir. 

 

 

01.02.2012 

  100 KASA   4.071,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   3.000,00 

  

480 GELECEK YILLARA AİT 

GELİRLER   450,00 

  391 HESAPLANAN KDV   621,00 

 

İlk beş yıla ait garanti bedeli satış bedeline dahil ve satış bedelinden 

ayrıştırılamadığı için satış hasılatının içinde muhasebeleştirilmiştir. 

İlk beş yıllık garanti döneminin bitişinden itibaren, aşağıdaki kayıtlar yapılarak, 

aylar itibariyle satış hasılatı muhasebeleştirilir. 

 

01.02.2017 

  480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 150,00   

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER   150,00 

 

01.03.2017 

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER  12,50   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   12,50 

 

Örnek 7: A kurumu, bir müşterisine 15.01.2012 tarihinde 30.000,00 TL’ye bir 

araç satmıştır (ÖTV ihmal edilmiştir.). Bu satış işlemine, iki yılda gerçekleştirilecek 2 

servis hizmet bedeli dahildir. Verilecek her bir servis hizmetinin bedeli 1.000,00 TL’dir. 

İlk servis hizmeti 30.01.2013 tarihinde verilmiştir. 

Böyle bir durumda TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı 

uyumludur. Yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir. 
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15.01.2012 

  100 KASA   35.400,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   28.000,00 

  480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER   2.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   5.400,00 

 

15.01.2013 

  480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 1.000,00   

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER   1.000,00 

 

30.01.2013 

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER  1.000,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   1.000,00 

 

Örnek 8: Saat üreticisi olan A kurumu, perakende satış mağazasında yaptığı 

satışlarda aynı saatten 2 adet alan müşterilerine % 10 iskonto yapmaktadır. Saatlerin 

perakende satış fiyatı (KDV Hariç) 3.500,00 TL’dir. Bayilerine ise yıl içinde 200 adet 

saat almaları karşılığında 100.000,00 TL iskonto yapmaktadır. 

Satış anında yapılan iskontoya ilişkin tekdüzen muhasebe sistemine göre 

yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibidir. 

100 KASA   7.434,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   6.300,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.134,00 

 

TMS’ye göre yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibidir. 

100 KASA   7.434,00   

611 SATIŞ İSKON.   700,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   7.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.134,00 

 

Yıl içinde yapılan satışlara daha sonra yapılan iskontoya ilişkin tekdüzen 

muhasebe sistemine göre yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibidir. 
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611 SATIŞ İSKON.   100.000,00   

191 İND. KDV   18.000,00   

  120 ALICILAR   118.000,00 

 

TMS’ye göre yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibidir. 

760 PAZ. SAT. DAĞ GİD. 100.000,00   

191 İND. KDV 18.000,00   

  120 ALICILAR   118.000,00 

 

Örnek 9: Süt üretimi ve ticareti faaliyetinde bulunan A kurumunun Adana 

ilindeki bayisinin talep ettiği 500 Lt. sütü, Adana ilindeki stoklarında bu kadar süt 

kalmadığı için karşılayamamaktadır. B kurumu da İstanbul ilindeki bayisinin talep ettiği 

500 Lt. sütü karşılayamamaktadır. A kurumunun İstanbul ilinde, B kurumunun Adana 

ilinde 500 Lt. fazla süt stoku bulunmaktadır. A ve B kurumları arasında yapılan 

görüşmeler neticesinde; kurumlar karşılıklı olarak ellerindeki süt stokunu takas etmeye 

karar vermişlerdir. Sütün Lt. satış fiyatı İstanbul ve Adana’da 1,00 TL’dir. 

Tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatına göre her iki kurumun da 

yapması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. 

153 TİC. MALLAR   500,00   

191 İND. KDV   90,00   

  120 ALICILAR   590,00 

    120 ALICILAR   590,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   500,00 

  391 HESAPLANAN KDV   90,00 

 

TMS’ye göre yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir. 

191 İND. KDV   90,00   

  391 HESAPLANAN KDV   90,00 
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4.2.2. Hizmet Sunumlarında Hasılatın Tespit Edilmesi 

Hizmetlerin sunumunda elde edilen hasılatın muhasebeleştirilmesinde temel 

husus, hasılatın ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesidir. Standart, hizmet 

sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği 

durumlarda, işlemle ilgili hasılatın bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate 

alınarak finansal tablolara yansıtılması gerektiğini belirtmektedir.
208

 Hizmetin 

tamamlanmış kısmının tespiti ve buna göre hasılatın oluşturulması gibi bir husus vergi 

mevzuatında bulunmamaktadır.
209

 Tamamlanma düzeyi dikkate alınarak hesaplanan 

hasılat vergi uygulamasındaki dönemsellik ile uyuşmamaktadır. Aynı dönem içinde 

başlayıp biten hizmetlerde vergi mevzuatı ve standart uygulamalarının, sonucu 

etkileyecek farklılık doğurmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte farklı dönemlere 

tamamlaması sarkan hizmetlerde ise standartta yer alan, belirli bir dönemde, belirsiz 

sayıda işlemin yapılması suretiyle sunulan hizmetler için; diğer herhangi bir yöntemin 

tamamlanma düzeyini daha iyi ifade ettiğine ilişkin bir kanıtın bulunmaması durumunda, 

hasılat, söz konusu belirli dönem boyunca eşit tutarlarda muhasebeleştirilir. Belirli bir 

eylemin, diğer bütün eylemlerden çok daha önemli olması durumunda hasılatın 

muhasebeleştirilmesi, diğer eylemlerden çok daha fazla önem arz eden eylemin 

gerçekleştirilmesine kadar ertelenir kuralı, bir hasılatı ölçme gayreti olarak 

yorumlanarak ve vergi mevzuatı açısından da kabul edilebilirdir.
210

 

Vergi mevzuatına göre, serbest meslek kazancının tespitinde tahsilat esası 

geçerlidir dolayısıyla serbest meslek erbabının vermiş olduğu hizmet dolayısıyla tahsil 

etmiş olduğu hasılatları beyan etmesi gerekir. Standart ise tahakkuk esasını kabul 

etmekte ve verilen hizmet dolayısıyla elde edilecek hasılat tutarının güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi durumunda, bu hasılatın finansal tablolara yansıtılması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Tekdüzen muhasebe sisteminde; acentaların yaptıkları işlemler karşılığı tahsil 

ettikleri tutarların tümünü mü yoksa sadece elde ettikleri komisyon tutarını mı hasılat 
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yazacaklarına ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır. Uygulamada her iki yönteminde 

uygulandığı görülmektedir. TMS’ye göre ise; acentesi olunan işletme adına yapılan 

tahsilat tutarları hasılat değildir. Hasılat yalnızca komisyon tutarıdır. 

Örnek 10: Bir avukat 2012 yılında, müşterisi ile 15.000,00 TL’ye bir davanın 

takibi konusunda anlaşmıştır. Ödemenin yarısını ve yarısının KDV’sini peşin olarak 

tahsil etmiş, diğer yarısını işin bittiği tarih olan 2013 yılında tahsil etmiştir. 

TMS’ye göre yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. Ertelenmiş vergi 

borcu = 7.500,00 TL x % 24,25 = 1.818,75 TL. 

 

2012 

  100 KASA   8.850,00   

120 ALICILAR   7.500,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   15.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.350,00 

 

2012 

  950 MATRAHTAN İNDİRİLECEK TUTARLAR 7.500,00   

  

953 MATRAHTAN İND. TUTARLAR 

ALACAKLI H.   7.500,00 

 

2012 

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K. 1.818,75   

  483 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU   1.818,75 

 

2013 

  100 KASA   8.850,00   

  120 ALICILAR   7.500,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.350,00 

 

2013 

  900 MATRAHA İLAVE EDİLECEK GELİRLER 7.500,00   

  910 MATRAHA İLAVE ED. GEL. KARŞ.   7.500,00 

 

Örnek 11:  Bir güvenlik şirketi, bir işyerinin bir yıllık güvenliğini sağlama 

hizmetini KDV hariç 120.000,00 TL’ye almıştır. 

Güvenlik hizmeti 12 ay süresince verileceği için her ay sonu itibariyle 

(120.000,00 /12=) 10.000,00 TL hasılatın finansal tablolara yansıtılması gerekmektedir. 
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Bu uygulama açısından; TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı birbiriyle 

uyumludur. 

120 ALICILAR   11.800,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   10.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.800,00 

 

Örnek 12: Türkiye ile yabancı ülkeler arasında hava taşımacılığı ile uğraşan 

yabancı kurum bilet bedeli olarak toplam 8.000,00 TL hasılat elde etmiştir. 

TMS’ye göre bu hasılatın tümü finansal tablolara yansıtılacaktır. Ancak vergi 

kanunlarına göre hasılat kabul edilen tutar (8.000,00 x % 5=) 400,00 TL’dir. Bu tutar 

üzerinden de (400,00 x % 20=) 80,00 TL vergi alacağı muhasebeleştirilmelidir. 

100 KASA   8.000,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   8.000,00 

    283 ERTELENMİŞ VERGİ ALACAĞI 80,00   

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE Y.Y.K.   80,00 

 

Örnek 13: Bir inşaat şirketi 3 yılda tamamlanması planlanan bir inşaat projesi 

işine başlamıştır. Yapılacak işin hasılatı 750.000,00 TL, maliyeti ise 400.000,00 TL’dir. 

Birinci yılda gerçekleşen maliyet 200.000,00 TL, ikinci yıl gerçekleşen maliyet 

150.000,00 TL, üçüncü yıl gerçekleşen maliyet ise 50.000,00 TL’dir. 

TMS’ye göre; hasılatın, tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılarak kayıtlara 

alınması gerekmektedir. Buna göre, ilk yıl kayıtlara alınması gereken hasılat 

(200.000,00 / 400.000,00 x 750.000,00=) 375.000,00 TL, ikinci yıl kayıtlara alınması 

gereken hasılat (150.000,00 / 400.000,00 x 750.000,00=) 281.250,00 TL, üçüncü yıl 

kayıtlara alınması gereken hasılat ise (50.000,00 / 400.000,00 x 750.000,00=) 93.750,00 

TL’dir. Vergi mevzuatına ve tekdüzen muhasebe sistemine göre ise hasılatın tamamı 

işin bittiği yılda kayıtlara alınması gerekmektedir. 
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Örnek 14: Turizm acentalığı yapan bir şirket, satmış olduğu bir paket tur için 

(KDV hariç) 5.000,00 TL tahsil etmiştir. Acentanın komisyon tutarı % 10’dur. 

TMS’ye göre yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir. Bu kayıt vergi mevzuatı 

açısından da kabul edilebilir bir kayıttır. 

100 KASA   5.900,00   

  320 SATICILAR   4.500,00 

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   500,00 

  391 HESAPLANAN KDV   900,00 

 

5.2.3. Faiz, İsim Hakkı ve Temettü Gelirlerinde Hasılatın Tespit Edilmesi 

Faiz hasılatının tespiti açısından, hem hasılat standardının hem de vergi 

mevzuatının amacı paranın zaman değerini ölçmektir. Muhasebe standartlarında bu 

ölçme işlemi, sözleşmenin tamamından iskonto edilerek bulunmaya çalışılırken, vergi 

uygulamalarında ana paraya işleyen getirilerin eklenmesi ile bulunmaya çalışılmaktadır. 

Bu nedenle her iki uygulamanın ulaştıkları sonuçlar farklı olabilmektedir.
211

 

İsim hakları ve temettü gelirleri açısından muhasebe standartları ve vergi 

mevzuatı birbiriyle uyumludur. Muhasebeleştirilen temettü gelirleri kurumlar vergisi 

kanunun istisnalar başlıklı 5. maddesi hükümlerine uygun olması durumunda kurumlar 

vergisi hesaplanmasına gerek olmayacaktır. İstisna hükümleri sürekli fark niteliğinde 

olduğundan, elde edilen temettü hasılatı dolayısıyla ertelenen vergi hesabı da 

yapılmayacaktır.  

Faiz getirili menkul kıymetler işlemiş faizi ile birlikte edinilirse, edinme öncesi 

işleyen faiz, faiz gelirlerine alınmamalı sadece edinme sonrası işleyen faiz dönemsellik 

ilkesine uygun olarak gelir kaydedilmelidir. Kâr payı getirili menkul kıymetler ise kâr 

payı ilan edilmiş kuponları ile birlikte satın alındığında, ilan edilen kâr payları alış 

değerinden düşülerek muhasebeleştirilmelidir. Haklardan elde edilen gelirlerin 
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muhasebeleştirilmesinde daha gerçekçi bir yöntemin bulunmaması halinde, isim hakları 

sözleşme hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmelidir.
212

 

Örnek 15: A şirketi,  01.11.2011 tarihinde, 50.000,00 TL’lik 2 ay vadeli, % 6 

faiz oranlı bir hesap açtırmıştır. Buna göre 2 aylık faiz geliri tutarı (50.000,00 x 2 x 0,06 

/ 12 =) 500,00 TL’dir. Aylık faiz tutarı 250,00 TL’dir. 

Böyle bir durumda TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı 

uyumludur. Faiz gelirleri dönem sonlarında tahakkuk ettirilmelidir. Yapılacak kayıtlar 

aşağıdaki gibidir. 

 

30.11.2011 

  181 GELİR TAHAK. 

 

250,00 

 

 

642 FAİZ GELİRLERİ 

 

250,00 

 

31.12.2011 

  181 GELİR TAHAK. 

 

250,00 

 

 

642 FAİZ GELİRLERİ 

 

250,00 

 

Örnek 16: A şirketi 01.01.2011 ihraç tarihli, % 15 faizli, 250.000,00 TL 

nominal bedelli tahvili, 6 aylık işlemiş 18.801,37 TL faizi ile birlikte 268.801,37 TL’ye 

30.06.2011 tarihinde satın almıştır. 31.12.2011 tarihinde, söz konusu tahvil faizi ile 

birlikte tahsil edilmiştir. 

Böyle bir durumda TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı 

uyumludur. Yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir. 

 

30.06.2011 

  111 ÖZEL K. TAHVİL SENET ve BONOLARI 250.000,00   

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 18.801,37   

  100 KASA   268.801,37 

 

31.12.2011 

  100 KASA   287.500,00   

  111 ÖZEL K. TAHVİL SENET ve BON.   250.000,00 

  198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VAR.   18.801,37 

  642 FAİZ GELİRLERİ   18.698,63 
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Örnek 17: A şirketi, B A.Ş.’nin hisse senetlerinin % 10’una sahiptir. B A.Ş., 15 

Nisan 2013 tarihinde, 2012 yılında elde etmiş olduğu kârdan 300.000,00 TL kâr 

dağıtımında bulunma kararı almış ve temettü ödemelerini aynı gün yapmıştır.  

Tekdüzen muhasebe sistemine göre yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir.  

 

15.04.2013 

  100 KASA   30.000,00   

  640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GEL.   30.000,00 

 

TMS’ye göre aşağıdaki gibi bir kayıt yapılabilir. 

 

15.04.2013 

  100 KASA   30.000,00   

  602 Diğer Gelirler   30.000,00 

 

Vergi mevzuatı açısından her iki kayıt da, elde edilen temettü geliri kayıtlara 

yansıdığı için kabul edilebilir kayıtlardır. 

Örnek 18: A şirketi, sahibi bulunduğu isim hakkını, B şirketine hasılatının % 

10’u karşılığı kullandırmaktadır. B şirketinin Ocak 2012 hasılat tutarı 90.000,00 TL’dir. 

Böyle bir durumda TMS, tekdüzen muhasebe sistemi ve vergi mevzuatı 

uyumludur. Yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir. 

 

31.01.2012 

  100 KASA   10.620,00   

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   9.000,00 

  391 HESAPLANAN KDV   1.620,00 
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6.SONUÇ 

Hasılat, vergi mevzuatı açısından, vergi mükellefinin matrahını tespit edilmesi 

açısından; muhasebe standartları açısından ise, işletmenin kârının doğru tespit edilmesi, 

bununla bağlantılı olarak şirket değerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Vergi 

mevzuatının ve muhasebe standartlarının bu farklı bakış açıları dolayısıyla, aynı hasılat 

unsurunun değerlendirilmesi de farklı olabilmektedir.  

Vergi mevzuatında hasılat kavramı daha ziyade gelir ve kazanç anlamlarında 

kullanılmıştır. TMS 18- Hasılat Standardında ise hasılat, ortakların sermayeye katkıları 

dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan 

faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı olarak tanımlanmıştır. 

Hem vergi mevzuatı hem de muhasebe standartları açısından hasılatın ne zaman 

elde edilmiş olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda, her ikisi açısından, 

dönemsellik ve tahakkuk kavramları birbirine yakın anlamlar ifade etmekteyken, 

hasılatın değerlemesi açısından farklılıklar bulunmaktadır. Vergi mevzuatı açısından 

hasılatın değerlemesinde kullanılabilecek ölçüler, borsa rayici ve emsal bedeli iken; 

muhasebe standartları açısından gerçeğe uygun değer kavramı ile karşılaşmaktayız. 

Gerçeğe uygun değer; piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, 

bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. 

Gerçeğe uygun değer, yıllardır muhasebede yerini koruyan maliyet bedeline 

karşı ortaya atılmış bir kavramdır. Temel olarak, maliyet bedeli ve gerçeğe uygun değer 

kavramları karşıt anlamlı değillerdir. Maliyet bedeli, işlemin gerçekleştiği tarihteki 

gerçeğe uygun değerdir. İşlem tarihindeki gerçeğe uygun değer, yani maliyet değeri, 

zaman geçtikçe, cari piyasa değerlerini yansıtmaktan uzaklaşır. Varlıkların edinim 

tarihinden sonraki dönemlerde maliyet değeri esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, 

işletmenin gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonucunu göstermekten uzaklaşır. 

Gerçeğe uygun değer esas alınarak hazırlanan finansal  tablolar, kullanıcılara, şeffaf 

muhasebe bilgileri sağlar. Kavramın alternatif uygulamalara imkan tanıması dolayısıyla, 

ilgili bütün taraflarca (uygulayıcı, denetleyici gibi), tam olarak kavranması, 

yaşanabilecek olası yanlış değerlendirmeleri engelleyebilecektir. Zira, yaşanan son 
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küresel kriz, gerçeğe uygun değer kavramının doğru olarak uygulanıp 

değerlendirilmediğinde büyük sorunlara yol açabileceğini göstermiş ve bu kavramın 

yeniden değerlendirilmesi gerektiği tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. 

TMS 18-Hasılat Standardında mal satışı, hizmet satışı ve işletme varlıklarının 

başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettüler dolayısıyla 

elde edilen hasılatın tespit edilmesini kapsamaktadır. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri 

Standardı da inşaat sözleşmelerinde elde edilen hasılatın tespit edilmesi hususunu 

belirlemektedir. Bu standartta ayrıntılı olarak açıklanan “tamamlama yüzdesi yöntemi” 

genel olarak hizmet hasılatının tespit edilmesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. 

KOBİ TFRS ise, bütün standartların basitleştirilmiş ve bir araya toplanmış hali olduğu 

için hasılatın tespit edilmesi açısından, zikredilen standartlarda belirtilen hususlardan 

farklı bir uygulama getirmemektedir. 

İşletmeler, mevcut rekabet ortamında, diğer işletmelere karşı avantaj sağlamak 

amacıyla, müşterilerine içerisinde birden fazla bileşeni olan mal ve hizmet satışı 

yapabilmektedir. Bu durum, işlemlerin ayrıştırılması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

sorun, tüm teslim ve hizmetlerin aynı dönemde gerçekleştirilmesi durumunda işlemlerin 

raporlanması açısından ortadan kalkmaktadır. Ancak teslim ve hizmetlerin birden fazla 

döneme yayılması durumunda, hasılatın ne kadarlık kısmının hangi dönemin hasılatı 

olacağı konusunu gündeme getirmektedir. Böyle bir durumda, işlemin ayrıştırılabilir 

kısımlarının muhasebeleştirmesi ayrı ayrı yapılmalıdır. 

Hasılat standardına göre, hasılat; gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye 

girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir olarak ölçülebildikleri 

durumlarda muhasebeleştirilir. İşletmenin sahiplikle ilgili önemli riskleri taşımaya 

devam etmesi durumunda, bu işlem bir satış değildir ve hasılat olarak 

muhasebeleştirilmez. 

Vergi mevzuatı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartları, peşin 

satışın, faiz ve isim hakkı gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde birbiriyle uyumlu 

olmasına rağmen; vadeli satış, işlemlerin ayrıştırılması, iskonto, kur farkları ve takas 

gibi konularda birbirlerinden farklı uygulamaları öngörmektedirler. Bu farklı 
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uygulamalar, muhasebe standartları temel alınarak yapılacak vergi kanunu değişiklikleri 

ile ortadan kaldırılabilir. 

Yeni Ticaret Kanunu ile mali tabloların muhasebe standartlarına uygun olarak 

yayınlanması mecburiyeti getirilmiştir. Ancak hali hazırda kullanılmakta olan Tekdüzen 

Hesap Planı, muhasebe standartlarının gerektirdiği bütün hesapları içermediği gibi bazı 

hesapların niteliği ve işleyişine ilişkin yapılan düzenlemeler de muhasebe standartları 

için yeterli değildir. Bu nedenlerle, yeni bir hesap planının oluşturulması da uygulama 

birliğini sağlamak açısından olumlu olacaktır.  

Türkiye’de uzun yıllar vergi kanunları hükümlerinin etkisi ile şekillenmiş 

muhasebe uygulamalarının varlığı, muhasebenin sadece vergi için bir araç olduğu 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. Oysa muhasebe, vergi için bir araç olmakla birlikte; 

muhasebenin tek fonksiyonu, vergi matrahlarının hesaplamasını sağlamak değildir. 

Türkiye Muhasebe Standartları ile muhasebeye yeni bir paradigma gelmektedir. 

Muhasebe standartlarının uygulamaya geçirilmesi ile; vergi için tutulan ve bu sebeple 

yönetim muhasebesi anlamında mali tablolarından yararlanılamayan, vergisel olarak 

doğru ancak yönetsel olarak yanıltıcı sonuçlar vererek işletmelerin varlıklarının ve 

faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu gösteremeyen, karar destek sisteminin kaynağı 

olamayan muhasebeden; belirttiğimiz bütün bu olumsuzlukları düzelten ve işletmenin 

gerçek durumunu yansıtan mali tabloların oluşturulacağı yeni bir muhasebe anlayışına 

geçilecektir.  

Yapılan bu çalışma ile hasılatın muhasebeleştirilmesi açısından vergi 

mevzuatının ve muhasebe standartlarının bakış açıları ortaya konarak, örnek 

uygulamalarla farklı ve benzer durumlar açıklanmıştır.   
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