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ÖZET

VERG  KANUNLARI VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN

MADD  DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN KAR ILA TIRILMASI

VE B R UYGULAMA

Uluslararas  Muhasebe Standartlar  esas alan Türkiye Muhasebe Standartlar  henüz

zorunlu hale gelmedi i Türkiye’de halen mali tablolar n olu turulmas nda mali mevzuat etkili

olmaktad r. Bu durum irketlerin muhasebe politikalar na da mali mevzuat n yön vermesine

neden olmaktad r.

UFRS ve dolay yla TMS’nin temel prensibi, mali tablolar n, i letmelerin gerçe e en

yak n mali durumunu gösterecek de erleme ve kay tlara alma standartlar yla haz rlanmalar r.

Yat mc lara, kredi kurulu lar na, k saca tüm mali tablo kullan lar na do ru mali bilgiler

verecek bir muhasebe sistemi esast r.

Uluslararas  Muhasebe Standartlar  esas alan Türkiye Muhasebe Standartlar

yürürlü e girdi inde dünya ile finansal raporlama ba lam nda entegrasyon sa lanacakt r.

letmelerin faaliyetlerinin sonuçlar  daha gerçekçi ve uluslararas  normlara uygun olarak

görebilecekler ve böylece daha do ru kararlar verebileceklerdir.

Muhasebe standartlar ndaki de iklikler VUK’daki düzenlemelerin mali tablolar

üzerindeki etkisini ortadan kald racak, Vergi Usul Kanunu’nunda yer alan de erleme esaslar ,

sadece vergi matrah n hesaplanmas nda kullan lacakt r. Yeni standartlar n yürürlü e

girmesiyle “Ticari Kar” ve “Mali Kar” kavramlar  aras ndaki farkl klar artacak olup, bu

çal mada örnekler ile kar la rma yap larak maddi duran varl k hesaplar  aç ndan standartlar

ile vergi uygulamalar  aras ndaki farklar n ortaya konulmas na odaklan lm r.
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ABSTRACT

COMPARISON OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN TURKISH TAX LAWS

WITH TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE TURKISH ACCOUNTING

STANDARDS AND AN APPLICATION

Because Turkish Accounting Standards (TASs) based on the translation of

International Financial Accounting Standards by the Turkish Accounting Standards Board is not

applied in Turkey, financial statements are prepared according to Turkish Commercial Code,

Turkish Procedural Tax Law and the communiqué issued by Ministry of Finance in 1992. This

situation makes accounting policies of companies to be formed by fiscal legislation.

The essential principle of TASs, and so IFRS, is to prepare financial statements

providing information about the financial position, performance and changes in financial

position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. The

purpose is accounting system which meets the common information needs of a wide range of

users such as shareholders, creditors, employees, and the public at large.

When TASs based on the translation of IFRSs is applied in Turkey, Turkish

accounting practices will be integrated with the world. The results of operating activities will be

more realistic and compliance with international practices. So users will make right decisions.

TASs when made to be effective will repeal relevant provisions of Turkish Procedural

Tax Law. Valuation provisions in Turkish Procedural Tax Law are only used for calculating the

tax base. When TASs coming into effect, differences between business gains and taxable profits

will raise. In this study, tangible fixed assets in Turkish Tax Laws are compared with tangible

fixed standards in Turkish Accounting Standards by giving examples.
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0. G

irketlerin önemli girdilerinden olan maddi duran varl klar i letmenin toplam

aktifleri içerisinde önemli bir yer tutmaktad r.  Bundan dolay , maddi duran varl klar n

muhasebele tirmesi ve amortismana tabi tutulmas  i letmeler aç ndan ayr  bir önem

arzetmektedir.

Bir y ldan daha uzun süre kullan lmak üzere al nm  olan maddi duran

varl klar n, muhasebe kay tlar na al nmas , kullan ld  sürece izlenilmesi, kullan m

süresi sonunda aktiften ç kart lmas  uzun y llardan beri vergi kanunlar  hükümlerine

göre yürütülmü tür.

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümlerinin

muhasebe üzerindeki etkileri günümüz Türkiye muhasebe uygulamalar

yönlendirmede önemli bir etken olmu tur. VUK ile belgeleri düzenleme, kaydetme,

defter tutma ve de erleme gibi konularda muhasebeye bir düzen getirilmi  ve muhasebe

uygulamalar  belli esaslara dayand lm r.

Güncel hale gelen “Uluslararas  Muhasebe Standartlar ” ve bunlar n

yerelle tirilmesi biçimi olan “Türkiye Muhasebe Standartlar ” bu konulara ili kin çe itli

yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu yeni düzenlemeler vergi kanunlar nda da

de iklik yap lmas  gerekli k lm , bu konularda vergi kanunlar nda da de ikli e

gidilme ihtiyac  ortaya ç km  ve gerekli baz  de iklikler de yap lm r.

Ancak, getirilen düzenlemelerin temel amac , vergi de erlendirme i lemine

ba  oldu undan, vergi hukukuna uygun olarak haz rlanan finansal tablo ve raporlar n,

ilgililere yararl  olacak bilgilerin tamam  sundu u söylenemez. Türkiye'deki

muhasebe uygulamalar n vergi hukuku taraf ndan etkilendi ini belirtmek gerekir.

Bu çal mam n amac , irket varl klar  aras nda önemli bir yeri olan maddi

duran varl klara ili kin Ülkemizdeki vergi kanunlar  ile muhasebe standartlar

uygulamalar n kar la lmas r.
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Bu ba lamda tez çal mas  alt  bölümden olu makta olup ayr nt lar  a daki

gibidir.

Çal man n birinci bölümünde, maddi duran varl klara ili kin Ülkemiz

mevzuat nda yer alan hükümler, de erleme ve amortismanlar aç ndan aç klanmaya

çal lm r.

Çal man n ikinci bölümünde, maddi duran varl klara ili kin Türkiye

Muhasebe Standartlar  Kurulu taraf ndan yay mlanan 16 no.lu Maddi Duran Varl klar

Standard  hükümlerine göre, maddi duran varl k de erlemesi ve amortisman konular

ayr nt  olarak incelenmi tir. Bu a amalara göre, esas olarak 16 no.lu Standart

hükümleri dikkate al nm , ilgili oldu u ölçülerde, di er baz  standartlar n hükümlerine

de inilmi tir.

Çal man n üçüncü bölümünde, birinci ve ikinci bölümlerdeki düzenlemelerin

kar la lmas  yap lm r. Kar la lmalar yap rken ülkemiz vergi mevzuat  ile

muhasebe standartlar  aras ndaki benzerlikler ve farkl klar ortaya ç kar lmaya

çal lm r. Ayr ca tez konumuzun daha iyi anla labilmesi için maddi duran varl klara

ili kin aç klanan hükümler, çözümlü uygulamalar eklinde aç klanmaya çal lm r.

Uygulamalar yap rken, vergi kanunlar  ve muhasebe standartlar  aç ndan iki farkl

ekilde ortaya konulmu  olup ilgili muhasebe kay tlar  yap lm r.

Çal man n dördüncü bölümünde ise, sonuç k sm  yer al rken, be inci bölümde

de yararlan lan kaynaklar  gösteren kaynakça bölümü yer almaktad r.
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BÖLÜM 1

MADD  DURAN VARLIKLARA N VERG  MEVZUATINDA

YER ALAN DÜZENLEMELER

1. Maddi Duran Varl klar n Tan

letmenin amaçlar  gerçekle tirmek için yapt klar  faaliyetlerde sürekli

olarak kulland klar  aktif de erlere duran varl klar denir. Bu de erler zamanla y pranan,

eskiyen ve de erden dü en aktif de erlerdir1.

Tekdüzen Hesap Plan nda “Duran varl klar; bir y ldan veya normal faaliyet

döneminden daha uzun sürelerde i letme faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi için

kullan lmak amac yla elde edilen ve ilke olarak bir y l veya normal faaliyet dönemi

içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varl klar” olarak

tan mlanmaktad r2.

Duran varl klar, fiziki yap ya sahip olan “Maddi Duran Varl klar” ve f ziki

yap ya sahip olmayan ve bir harcama eklinde ortaya ç kan “Maddi Olmayan

(Gayrimaddi) Duran Varl klar” olarak iki gruba ayr r.

letme faaliyetlerinde kullan lmak üzere edinilen ve tahmini kullanma süresi

bir y ldan fazla olan varl k kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmi  amortismanlar n

izlendi i hesap grubuna “Maddi Duran Varl klar” denir3. Bir varl n maddi duran

varl k olmas  için baz artlar  ta mas  gerekir:

1 Koç, Yüksel Yalk n. Genel Muhasebe lkeler Uygulamalar, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 12.
Bas m, Ankara: Turhan Kitapevi, 2001,s.231.
2 Cemalc lar, Özgül, Benligiray Y lmaz ve Sürmeli Fevzi. Genel Muhasebe, 9. Bask  Eski ehir: Anadolu
Üniversitesi Yay nlar  ,Aral k 2008, s.196.
3 Metin, Kaz m ve Yalç n Hüseyin. letmeye Dahil ktisadi K ymetleri De erleme, K lavuz Yay nlar ,
1996, s.271.
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Maddi bir yap da olmal r.

letmeye ait ve i letme faaliyetlerinde kullanmak için al nm  olmal r.

letme, normal faaliyetlerini sürdürdü ü sürece sat lmalar

dü ünülmemelidir.

Varl n maliyetinin i letmeye maliyeti, güvenilir bir biçimde ölçülmesi

gerekir4.

Kullan m ömrü bir y ldan fazla olmal r.

letmenin; mal ve hizmet, üretim i lerinde sürekli kullan lmak veya

kiraya verilmek üzere edinilmi  olmas  gerekir5.

 Yukar daki aç klamalardan da anla laca  üzere maddi duran varl klar ;

sat lmak amac yla al nmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullan labilen

ve sa lad  yarar birden fazla döneme yay lan varl klar olarak da tan mlayabiliriz.

Maddi duran varl klar n tan  SPK’ nda; mal ve hizmet üretimi, kiraya

verme ve idari amaçlar çerçevesinde kullan m için elde bulundurulan ve i letmede bir

dönemden daha fazla öngörülen somut varl klar olarak tan mlanmaktad r6.

Maddi duran varl klar “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i S ra No: 1”

de, i letme faaliyetlerinde kullan lmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir

ldan fazla olan fiziki varl k kalemleri eklinde tan mlanm r.

Bir ba ka tan ma göre maddi duran varl klar; i letmenin amaçlar

gerçekle tirmek için faaliyetlerinde sürekli kulland klar  fiziki varl klar olarak

tan mlanm r. Bu tan ma göre, i letmelerin sahip oldu u gayrimenkullerin yan nda,

4 Akdo an, Nalan ve Tenker  Nejat. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi
Kitapevi, Kas m 2007,s.124.
5 Kavak, eref. Genel Muhasebe, Ankara: Nobel Yay n Da m, 2005,s.189.
6 “Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar  Hakk nda Tebli ” Seri : XI No; 25, Madde 16.
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letmelerde kullan lan ve ta r nitelikte olan her türlü büro malzemeleri, alet ve

edevat da maddi duran varl k olarak kabul edilmektedir7.

Maddi duran varl klar n i letme varl klar  aras ndaki a rl  i letmenin faaliyet

konusuna göre de ir. Üretim i letmelerindeki maddi duran varl klar n türü ve tutar

ile, bir ticaret i letmesinin türü ve tutar  farkl r8.

Maddi duran varl klar, i letme bilançolar nda önemli oranda yer al rken, gelir

tablolar nda ise amortisman ve bak m onar m giderleri gibi giderlerle dolayl  olarak

letme gelir gider durumunu etkilemekte ve toplam faaliyet giderlerinin önemli bir

sm  bu giderler olu turmaktad r9.

Maddi duran varl klar Tekdüzen hesap plan nda 250- 259 hesap numaralar

aras nda yer almaktad r. Maddi duran varl klar hesap grubu içinde yer alan hesaplar ve

bu hesaplar n nitelikleri a da “ Tezimizin 2. Maddi Duran Varl klar n Unsurlar  “

bölümünde ele al nmaktad r.

2. Maddi Duran Varl klar n Unsurlar

2.1. Arazi ve Arsalar

Bu hesap,  i letmenin  tüzel  ki ili ine  ait  her  türlü  arazi  ve  arsalar n  elde  etme

maliyeti üzerinden izlenmesi için kullan r. Yani bu hesapta hem parsellemeye hem de

tar m yapmaya elveri li olan geni  toprak parçalar  olarak tan mlanan “arazi”ler ile

ehir, kasaba, köy s rlar  içinde yer alan in aat yapmaya elveri li olan parsellenmi

toprak parçalar  olarak tan mlanan “arsa” cinsinden varl klar s fland r10. Arsa, ekil

ve büyüklük bak ndan öngörülen imar arac  için, bölünmü  gerekli yol a  yap p su

ve elektrik ihtiyac  giderilmi  ve kanalizasyona ba lant  haz rlanm  imar parselidir.

Arazinin arsaya dönü ümünde geçirdi i a amalar u s ray  izler:

7Kaya, U ur. “Maddi Duran Varl klar n Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlar ndaki
Düzenlemelerin Kar la lmas ”, SMMMO Mali Çözüm Dergisi, Y l: 17, Say  83, Ekim 2007,s.68.
8 Akdo an, Tenker, s.128.
9 Güçlü, Faruk, Çiçek Hüseyin ve Benli Tahir. Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Genel Muhasebe,
Ankara: Detay Yay nc k, 2006, s.173.
10 Özulucan, Abitter, Özdemir Serkan Fevzi ve Arslan Seçkin. Çözümlü&Aç klamal  Dönem içi ve
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamalar , Ankara: Siyasal Kitapevi, s.332.
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Arazi             Olu an mar Arazisi             mar Arazisi            Ham mar

Arazisi             Olgun mar Arazisi                Arsa11.

Genelde, i letmenin mal ve hizmet üretti i binalar, ürünlerin sergilendi i veya

stokland  sahalar, bu arsa ve arazilerin üzerine kurulurlar. Medeni Kanuna göre, “arsa

üzerinde yap lan in aat, o arsan n mütemmim cüz’i olaca ndan, arsan n sat  halinde

sat a dahil olacakt r. Dolay yla arsan n sat , ayn  zamanda üzerindeki yap  ve

varl klar n da sat lmas  anlam na gelmektedir12.

letmeye ait her türlü arazi ve arsalar tek düzen hesap plan nda 250 nolu

hesapta izlenirler.

Arsa ve araziler hesab nda bo  arsa ve araziler izlenir. Üzerine bina yap lan

arazi ve arsalar bu niteliklerini kaybederler ve 252 nolu Binalar hesab nda izlenirler.

Bo  arazi ve arsalarda a nma ve y pranma olmad ndan, bu de erler için

amortisman ayr lmas  sözkonusu de ildir.

Arazi ve arsalarda maliyet bedellerin olu umu, “Tezimizin 3. Maddi Duran

Varl klar n De erlenmesi “ bölümünde ayr nt  olarak ele al nacakt r.

250 nolu hesaba ili kin hesap plan  ve hesap grubu içindeki yeri ve kullan m

amac na uygun olmak art yla istenilen tip ve say da detay hesap aç labilir ve

kullan labilir13.

2.2. Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri

Herhangi bir i in gerçekle tirmesini sa lamak veya kolayla rmak için

yeralt nda veya yerüstünde in a edilmi  her türlü yol, park, köprü, bölme, sarn ç, iskele

vb. yap lar n izlendi i bu hesap tekdüzen hesap plan nda 251 nolu hesapta izlenir14.

11 Kabata , Ya ar. “Gayrimenkul De erlemesi ve Türkiye’deki Uygulamalar ”, Mali Çözüm Dergisi,
Nisan, May s, Haziran 2005, say  71, s.227.
12 Kumkale, Ruknettin. Tekdüzen Muhasebe Sistemi,  Ankara: Seçkin Yay nlar , 2005, s.745.
13 Gökçen, Gürbüz. Genel Muhasebe ve Tekdüzen Hesap Plan  Uygulamalar , Beta Bas mevi, Ekim
2007,s.86.
14 Ataman, Ümit. Tekdüzen Hesap Plan  ve Mali Tablolar, Türkmen Kitapevi, Temmuz 1997,s.157.
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Arazinin alt ve üstündeki tertibat, köprüler, yollar, setler, iskeleleri destek ve

ku atma duvarlar , kanalizasyon ve drenaj tesisleri vb. a nma ve y pranmaya

rad klar ndan amortismana tabidirler. Bu i lemlere ili kin detayl  bilgiye ilgili

bölümler de yer verilecektir. Bu nedenle, bilançoda, arazi ve arsadan ayr  olarak

gösterilmelidir15.

2.3. Binalar

Bina deyimi, arsa ve arazi üzerine yap lan, yeralt  ve yerüstü düzenleri d nda

kalan, genellikle temel ve duvarlarla çevrili üstü kapal  yap lar  tan mlar16.

letmenin her türlü binalar  ve bunlar n ayr lmaz parçalar  252 nolu bu

hesapta izlenir. Fabrikalar, idare binalar , sosyal tesisler ve benzeri ile bunlar n ayr lmaz

parçalar  bu hesaba al r17.

 2.4. Tesis, Makine ve Cihazlar

253 nolu bu hesap, i letmenin üretiminde kullan lan her türlü makine, tesis ve

cihazlar ile bunlar n eklentileri ve bu amaçla kullan lan ta ma gereçlerinin ihtiva etti i

demirba  niteli i olmayan i letme faaliyetinde daha kapsay  üretimde aktif nitelikli

unsurlar n izlendi i hesapt r18.

Tesisler; Bir makinenin do urdu u enerjiyi ileten, da tan veya bir makinenin

gördü ü i i uza a ta yan, makineler aras ndaki düzeni sa layan varl klard r. Örnek; su,

buhar, elektrik, yang n, telefon, tma, nemlendirme tesisleri.

Makineler; Kendi kendine, düzgün, maddelere biçim veren veya biçimi

de tiren, yeralt ndan ç karan, enerjiyi harekete dönü türen veya enerji al n

hareketlerini i  gören parçaya ileten ayg tlard r. Örnek; Torna, matkap, diki  makinesi,

bask  makinesi vb.

15Akgüç, Öztin. Mali Tablolar Analizi, stanbul: Avc ol Bas n Yay n, 2002, s.112.
16 Anas z, smail. Muhasebe 1 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Dönemiçi Muhasebe Uygulamalar ,
Eylül 2007,s.108.
17 Ba aç, Halil ve di erleri. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Ankara Kitapevi, 1993,s.88.
18 en, Selim. Hatal  ve Hileli lemlerin Tespiti çin Denetim Teknikleri, Yakla m Yay nlar , Mart
2003, s.229.
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Cihazlar; Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden meydana gelen ve baz

lemlerin yap lmas na yarayan tak mlard r. Örnek; Röntgen cihaz , gaz ölçme cihaz

vb19.

2.5. Ta tlar

254 nolu bu hesap, i letme faaliyetlerinde kullan lan tüm ta tlar n izlendi i

hesapt r. letme ile ilgili her türlü mal n ya da personelin ta nmas  için sat n al nan

araçlar n izlendi i hesapt r20. Ula rma sektöründe, hizmet üretimi amac yla kullan mda

olan tüm ta t araçlar  da bu hesapta izlenir. Ancak ula rma sektöründe ana üretimde

kullan lan ta t araçlar n toplam tutar  bilanço dipnotlar nda gösterilir21.

Tebli  hükümlerine göre defteri kebir alt nda aç lacak yard mc  hesaplar için

bir s rlama getirilmemi tir. letmeler kendi ihtiyaçlar na göre diledikleri ayr m ve

detayda yard mc  hesap açabilirler22.

2.6. Demirba lar

255 nolu bu hesap, i letme faaliyetlerin yürütülmesinde kullan lan her türlü

büro, makine ve cihazlar  ile dö eme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran

varl klar n izlendi i hesapt r23.

Yukar daki tan ma girmekle birlikte Vergi Usul Kanunu’nun tan  yetki

kullan larak maliyeti Kanundaki s rlar alt nda kalan demirba lar bu hesaba al nmay p

malzeme gideri olarak kaydedilirler. Bu tür demirba lar “Naz m Hesaplara” al narak

muhasebe içi izlemeye tabi tutulabilir24.

19 Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe, Ankara: Gazi Kitapevi, 2005,s.439.
20 Erdamar, Cengiz ve Bas k Feryal Orhon. Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi,
Ar kan Bas n Yay nlar , Kas m 2006, s.162.
21 Muhasebenin Temel Kavramlar  ve Tekdüzen Hesap Plan , Türmob Yay nlar , 2007,s.158.
22 Üstünel, Bülent. Tekdüzen Hesap Plan  ve Uygulama K lavuzu , Denet Yay nlar , 1993,s.209.
23 Hastac  ,Vasfi. Temel Muhasebe, zmit: Kocaeli SMMMO E itim Yay nlar  Dizisi, 2007, s.124.
24 Akdo an, Nalan ve Sevilengül Orhan. Türkiye Muhasebe Standartlar  ile Uyumlu Tekdüzen
Muhasebe Sistemi Uygulamas , Gazi Kitapevi, Mart 2007, s.334.
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393 seri no’lu V.U.K.  genel tebli inde, 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli

olmak üzere demirba  s  680 TL olarak belirlenmi tir25. Bu s r, her y l yeniden

de erleme oran  ile art rarak “Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i”nde ilan edilmektedir.

Yukar daki aç klamalarda öyle bir ayr nt ya dikkat etmemizde fayda

bulunmaktad r. De eri belli bir tutar n alt nda olan amortisman konusu alet ve

demirba lar n, do rudan do ruya gider yaz labilmesi için, toplam olarak de eri belli

tutar  geçen iktisadi ve teknik bir bütünün parças  olmamas  gerekmektedir.

Örne in; bir tuhafiyecinin veya herhangi bir ticari i  sahibinin dükkan na ald

ve de eri belli tutar n alt nda olan sandalye bedeli, do rudan gider yaz labilir. Buna

kar k bir yazl k sinema için al nan sandalyelerden herhangi birinin de eri haddin

alt nda olmakla beraber, toplam de er belli tutar  geçmekte ise, do rudan gider

yaz lmas  mümkün de ildir. Bunlar n bir bütün olarak aktifle tirilip amortismana tabi

tutulmas  gerekir26.

2.7. Di er Maddi Duran Varl klar

256 nolu bu hesap, yukar da belirtilen hesaplar n hiçbirinin kapsam na

girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tan mlanmayan di er maddi duran varl klar n

izlendi i hesapt r27.

Di er maddi duran varl klar hesab  sat n alma, devir, in a veya maliyet

bedelleriyle borçlan rlar. Sat lan, devredilen, kullanma yetene ini kaybedenler ise

alacak kayd  ile hesaplardan ç kar rlar28.

25 www.gelirler.gov.tr. (15.10. 2009)
26 Özbalc , Y lmaz. Vergi Usul Kanunu Yorum ve Aç klamalar , Olu  Yay nc k 2002,s.710.
27 Demirsoy, Yalç n. Gerçek letmelerde Tekdüzen Hesap Plan  Maliyet Muhasebesi ve Muhasebe
Sistemi Organizasyonu Uygulama K lavuzu, Dünya Yay nlar , Eylül 2003, s.173.
28 Muhasebecilik ve Mali Mü avirlik Mevzuat  Tekdüzen Hesap Plan , Seçkin Yay nlar , ubat
2009,s.103.

http://www.gelirler.gov.tr.
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2.8. Birikmi  Amortismanlar

Maddi duran varl k kalemlerinden bo  duran arazi ve arsa d ndakiler s rl

bir ömre sahiptir. Bu nedenle de maliyetlerin, varl klar n kullan ld klar  dönemlere

da lmas  gerekir. Bilindi i gibi bu i lemde amortisman ayr larak yap r. Bilançoda

maddi duran varl klar n o güne kadar ayr lm  olan amortisman tutarlar  gösteren

birikmi  amortismanlar hesab , bir de er düzeltme hesab  oldu undan varl klar n alt nda

indirim unsuru olarak gösterilir29.

257 nolu birikmi  amortismanlar hesab , maddi duran varl k bedellerinin,

kullan labilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilmesini sa lamak amac yla

kullan r30.

V.U.K’un 321. maddesinde; hesaplanan amortismanlar n ilgili bulunduklar

de erlerden do rudan do ruya indirilmesi veya pasifte ayr  bir kar k hesab nda

toplanabilece i öngörülmü tür. Bu yöntemler uygulamada direkt ve endirekt yöntemler

olarak adland rlar.

Tekdüzen hesap plan nda böyle bir hesab n aç lmas  amortisman ay rmada

endirekt yöntemin seçildi ini göstermektedir. Birikmi  amortismanlar bilançoda maddi

duran varl klar n alt nda (-) de erle gösterilir. Böylece i letme bilançolar n net de er

olarak haz rlanmas  sa lan r31.

Tekdüzen hesap plan nda, tüm maddi duran varl k hesaplar  için tek birikmi

amortisman hesab  aç lm r. Bu durumda duran varl klar , defteri kebir üzerinde

netle tirmek için bu hesab n maddi duran varl klara paralel alt bölümlemeye tabi

tutulmas  gerekir32.

29 Akdo an ,Tenker,  s. 126.
30 Muhasebenin Temel Kavramlar  ve Tekdüzen Hesap Plan , Türmob Yay nlar , 2007,s.158.
31Küçük, Muzaffer ve Akyol Mehmet Emin. Vergi Yönüyle Birlikte Aç klamal  ve Yorumlu Tekdüzen
Hesap Plan  ve Mali Tablolar, Yakla m Yay nlar , s. 935.
32 Akdo an,  Sevilengül, s.337.
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Maddi duran varl klarda amortisman uygulama esaslar  ileride “Maddi Duran

Varl klarda Amortisman” bölümünde ayr nt  olarak aç klanacakt r

2.9. Yap lmakta olan Yat mlar

258 nolu bu hesap, i letmede, yap  süren ve tamamland nda ilgili maddi

duran varl k hesab na aktar lacak olan, her türlü madde ve malzeme ile i çilik ve  genel

giderlerle ilgili harcamalar n izlendi i hesapt r33.

Yap lmakta olan yat m projelerine direkt ve endirekt ekilde gelen harcamalar

bu hesaba borç, daha sonra tamamlanan yat m bedelleri, ilgili duran varl k hesaplar na

borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir34.

2.10. Verilen Avanslar

259 nolu bu hesap, yurtiçinden veya yurtd ndan sat n al nmak üzere sipari

edilen maddi varl klarla ilgili olarak yap lan avans ödemelerin izlendi i hesapt r35.

Hesab n kalan , bir bak ma i letmenin avans verdi i i letmeden alaca  ifade

eder. Bu alacak, nakit alaca ndan çok maddi duran varl k isteme hakk eklinde

yorumlan r. Çünkü sözkonusu avans ya da di er bir ifadeyle parasal alacak hakk ,

maddi duran varl n teslim al nmas nda, ilgili duran varl n maliyetinden mahsup

edilecektir.

Hesab n i leyi i yukar da yer alan maddi duran varl k hesaplar nda aç kland

gibidir. Duran varl k edinilmesi ile ilgili olarak avans verilmesinde veya akreditif

açt lmas nda bu hesap borçland r. Duran varl k, malzeme veya hizmetin teslim

al nmas nda ya da avans n k smen ya da tamamen geri al nmas nda bu hesaba alacak

yaz r36.

33 Örten, Remzi. Genel Muhasebe (Tekdüzen Sistemi ile Uyumlu), 3. Bask , Ankara Gazi Üniversitesi
BF Yay nlar , 2003,s.150.

34 Kartal, Cihat ve Atay Cihat. Genel Muhasebe, Ankara: Asil Yay nlar , 2009, s.275.
35 Erdamar, Bas k, s.239.
36 Taramanl , Gülnihal. Genel Muhasebe, Detay Yay nc k, Eylül 2008, s. 107
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3. Maddi Duran Varl klar n De erlemesi

3.1. De erlemenin Tan

De erleme; esas olarak bir iktisadi k ymetin belli bir zamandaki de erinin

tespit edilmesidir. Ancak, de erin tespit edilememesi durumunda, vergi matrah n

tespit edilebilmesi için, de erin belirli verilere dayan larak hesaplanmas  sa lamak

amac yla takdir esas  da de erlemenin tan na al nm r37.

De erlemenin amac , i letmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden

gerçe e en yak n durumunu ve hesap dönemi sonucunu (kar veya zarar ) tespit etmektir.

Bu amaçla, i letmeye ait tüm varl klar say p, miktarlar  tespit edildikten ve borçlar da

belirlendikten sonra tek tek para birimleriyle çarp larak de erleri hesaplan r. Bu

bak mdan bir fiyatland rma i lemi olarak da adland rabilece imiz de erleme olay ,

kullan lan de erleme ölçütlerine göre, i letmenin iktisadi ve mali durumunun

bilançodaki görünümünü ve faaliyet sonucunu etkileyecektir38.

Vergi kanunlar  de erlemeye i letmenin ortaklar  ve di er üçüncü ki ilerin

menfaatlerini korumaya yönelik olarak de il, i letmelerin gizli orta  konumunda olan

devletin menfaatlerini koruma gayesiyle bakar. Bu anlay  gere i vergi kanunlar ,

de erlemeye ili kin insiyatifi mümkün oldu unca i letme yetkililerine b rakmak

istemez. Vergi hukukunda, ticaret hukukundaki prensibin aksine de erleme azami

ölçütleri de il, de erleme asgari ölçütleri belirlenmi tir39.

3.2. De erleme Ölçütleri

De erleme ölçütleri Vergi Usul Kanununun 261. maddesinde belirtilmi  olup,

daki gibi s ralanmaktad r:

37 Y lmaz, Kaz m. VUK, GVK, KVK ve KDVK Aç ndan De erleme, Plaka Matbaac k ve Yay nevi,
Ankara : 2000, s.5.
38Çorum, Sebahat. Maddi Duran Varl klara Ait Türkiye Uygulamas  ve Uluslararas  Finansal
Raporlama Standartlar  Aç ndan De erlendirilmesi, Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2007,s.13.
39Akyol, Mehmet Emin ve Küçük Muzaffer. Bütün Yönleriyle Geçici Vergi, Yakla m Yay nlar , ubat
2003,s.177.
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Maliyet Bedeli

Borsa Rayici

Tasarruf De eri

Mukayyet ( Kay tl  ) De er

tibari De er

Vergi De eri

Rayiç Bedel

Emsal Bedel ve Emsal Ücret

Ancak, an lan maddede belirtilenler d nda, VUK’un di er maddeleri ile vergi

kanunlar nda tespit edilmi  olan ilave baz  de erleme ölçütleri de bulunmakta olup,

bunlar;

Al  Bedeli

Al  Emsal Bedeli

Ortalama Perakende Sat  Fiyat

Tapu Siciline Kay tl  Bedel

Finansal Kiralamalarda Kira Ödemelerinin Bugünkü De eri olarak

ralanmaktad r.

da ilgili de erleme ölçütlerine ayr nt  olarak yer verilmi tir40:

40 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye Hesap Uzmanlar  Derne i, Mart 2009 s.980.
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3.2.1. Maliyet Bedeli

Maliyet bedeli, iktisadi bir k ymetin iktisap edilmesi veyahut de erinin

art lmas  münasebetiyle yap lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin

toplam  ifade eder41. Di er bir ifadeyle; maliyet esas  ilkesine uygun olarak, iktisadi

ymetlerin al  bedeli ile bu k ymetlerin al  için yap lan giderlerin toplam  ifade

eder42.

Maliyet bedeli ile de erlenecek iktisadi k ymetler VUK’da iktisadi i letmeye

dahil olan gayrimenkuller özel maliyet bedeli, demirba lar, emtia, zirai mahsuller ve

hayvanlar olarak tan mlanm r.

Maliyet bedeli konusu ileriki bölümlerde ayr nt  olarak ele al nacakt r.

 3.2.2. Borsa Rayici

Borsa rayici,  gerek menkul k ymetler ve kambiyo borsas na, gerekse ticaret

borsalar na kay tl  olan iktisadi k ymetlerin de erlemeden önceki son muamele gününde

borsadaki muamelelerin ortalama de erlerini ifade eder.

Normal temevvüçler (dalgalanmalar)43 d nda, fiyatlarda bariz karars zl klar

görülen hallerde, son muamele günü yerine de erlemeye takaddüm eden 30 gün

içindeki ortalama rayici esas olarak ald rmaya Maliye Bakanl  yetkilidir44.

Vergi Usul Kanununda, borsa rayici ile de erleme u haller için

öngörülmü tür:

ktisadi i letmelere dahil yabanc  para ve yabanc  para ile olan alacak ve

borçlar n normal de erleme ölçüsü borsa rayicidir. Ancak, sözkonusu k ymetlerde

de erleme, 1950’den beri Maliye Bakanl ’nca tespit ve ilan olunan kurlara göre

41 Özbalc , Y lmaz. Tüm Vergi Kanunlar , Olu  Yay nc k,2008,s.515.
42 Örten, Remzi ve Karap nar Ayd n. TMS ile Uyumlu Dönemsonu Muhasebe Uygulamalar , Ankara:
Gazi Kitapevi 2007, s.11.
43 www.tdk.gov.tr. (05.07.2010)
44 Örmeci, Musa. Tüm Vergi Kanunlar , Olu  Yay nc k, s.318.

http://www.tdk.gov.tr.
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yap lmaktad r. Son y llarda, belli bir döviz piyasas  olu mu  bulunmakla beraber, bu

uygulama devam etmektedir.

Veraset ve intikal vergisinde, hisse senedi ve tahvillerle ilgili de erleme

ölçüsü borsa rayicidir45.

3.2.3. Tasarruf De eri

VUK’un 264. maddesine göre tasarruf de eri, bir iktisadi k ymetin de erleme

gününde sahibi için arz etti i gerçek de erdir. ktisadi k ymetin de erleme gününde

sahibi için arz etti i gerçek de er sübjektif k staslara göre de il, objektif esaslara göre

belirlenir46.

Tasarruf de erinde kesin bir aç kl k yoktur. Bir iktisadi k ymetin belli bir

tarihte sahibi için arz etti i de eri etkileyen direkt ve endirekt birçok etken vard r. Bu

nedenle bir iktisadi k ymetin belli bir tarihte neyi ifade etti i ki ilere göre farkl k

gösterir ve de kendir. Bu aç dan de erleme ölçüsü olarak çok belirgin bir

kesinli inden bahsetmek yanl  olacakt r. Ancak iktisadi k ymetin niteli ine göre,

tasarruf de erini belirleyen bilimsel yöntemlerde mevcuttur. Örne in, vadeli ve faiz

oran  belirlenmi  senetlerin belli tarihteki tasarruf de erini bilimsel yöntemlerle

yakla k olarak tespit etmek mümkündür.

Ticari bilançolar n haz rlanmas nda özellikle ferdi i letmeler aç ndan (TTK

md. 75.) çok geni  uygulama alan  bulan tasarruf de eri ölçütünün ayn ekilde mali

bilançolar n haz rlanmas nda ve mali kar n tespitinde uygulama alan  buldu unu

söylemek mümkün de ildir. Bunun nedeni, tasarruf de eri ölçütünün bilimsel ve kesin

sonuç veren de erleme ölçütü olmay r47.

45 Özbalc  . s.564.
46 Ürel, Gürol. Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulamas , Yakla m Yay nlar , ubat 2003,s.366.
47 Küçük, Muzaffer.  De erleme ve Dönem Sonu lemleri, Yakla m Yay nlar , Ocak 2004 s.18.
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3.2.4. Mukayyet ( Kay tl  ) De er

Mukayyet de er, bir iktisadi k ymetin muhasebe kay tlar nda gösterilen

de eridir. Bir ba ka ifade ile iktisadi bir k ymetin deftere kaydedilen ilk de eri

mukayyet de er veya kay tl  de erdir. Mukayyet de erle de erlenmesi gereken iktisadi

ymetler; senetsiz alacak ve borçlar, aktifle tirilen kurulu  giderleri, pe tamall klar

(hava paras ), aktif ve pasif geçici hesap k ymetleri, reeskont uygulanmayan senetli borç

ve alacaklard r48.

3.2.5. tibari De er

tibari de er, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yaz  olan

de erdir. tibari de erin uygulanaca  iktisadi k ymetler a daki gibidir.

Kasa mevcudu (yabanc  paralar hariç)

Bedelsiz iktisap edilen hisse senetleri

tibari de erle de erlenmesi gereken hisse senetleri, irketlerin sahip olduklar

hisse senetleri dolay yla bedelsiz iktisap ettikleri hisse senetleridir. Bedel ödemek

suretiyle elde edilen hisse senetlerinin ise VUK’un 279’uncu maddesine göre

de erlenmeleri gerekir49.

3.2.6. Vergi De eri

VUK’un 268. maddesinde “Bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu’nun

29.maddesine göre tespit edilen de eri ” olarak tan mlanm r. VUK’da yer alan tan m

fonksiyoneldir. De erleme ölçütü tan  hangi tür iktisadi k ymetin bu de erleme

ölçütü ile de erlendirilece i hususunu da içerir. An lan hüküm uyar nca vergi de eri

rayiç bedeldir ve sadece maliyet bedeli bilinmeyen bina ve arazi bu de erleme ölçütü ile

de erlenmektedir50.

48 Tokaç, Ahmet. Uygulamac  Gözüyle Mevzuat I nda Muhasebecinin Ba vuru K lavuzu, stanbul:
Tunca Yay nlar , 2005,s.349.
49 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye Hesap Uzmanlar  Derne i, s.981.
50 Küçük, Sema. De erleme ve Dönem Sonu lemleri, Yakla m Yay nlar , Ocak 2009,s.24.
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3.2.7. Rayiç Bedel

Rayiç bedel, bir iktisadi k ymetin de erleme günündeki normal al m sat m

de eridir.

letmeye dahil iktisadi k ymetlerden, rayiç bedelle de erlenmesi gereken bir

ymet VUK’ da say lmam r. Bu ölçüt, Emlak Vergisi Kanunu (EVK) ve Veraset ve

ntikal Kanunu’nun uygulamas nda yeri olan bir ölçüdür.

Rayiç bedel, vergi de eri aç ndan önem ta maktad r. Vergi de erinde

yukar da da aç kland  gibi gayrimenkuller için rayiç bedel esas al nmaktad r. Bununla

birlikte rayiç bedel çok fazla uygulama alan  bulmam r. Rayiç bedele, vergi de erinin

nda birde di er kazanç ve iratlar n matrah n belirlenmesinde, elden ç kar lan

menkul k ymetin iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde ba vurulur. GVK’nun

4369 say  kanunla de en 82’ci maddesinin 1 numaral  f kras nda bu hükme aç kça

yer verilmektedir51.

 3.2.8. Emsal Bedel

Emsal Bedeli, gerçek de eri bilinmeyen veya do ru olarak tespit edilemeyen

bir mal n, de erleme gününde sat lmas  halinde emsaline nazaran haiz olaca

de erdir52.

Emsal bedeli s ra ile a daki esaslara göre tayin olunur.

               1. Ortalama Fiyat Esas

Ayn  cins ve nevideki mallardan s ra ile de erlemenin yap laca  ayda veya bir

evvelki veya bir daha evvelki aylarda sat  yap lm sa, emsal bedeli bu sat lar n miktar

ve tutar na göre mükellef taraf ndan ç kar lacak olan “ ortalama sat  fiyat ” ile

hesaplan r53.

51 Özyer, Ali Mehmet. Aç klama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulamas , Maliye Hesap
Uzmanlar  Derne i Yay , Mart 2008, s. 475.
52 Örmeci,s.318.
53 Do an,  Hayrullah ve Yalç n Hasan. Türk Vergi Sistemi, Uygulama Yay nlar , Temmuz 2009,s.136.
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Bu esas n uygulanabilmesi için, öncelikle mal n misli mal olmas  gerekir.

Örne in, un, ya , eker ve benzeri mallar misli nitelikte olan mallard r. Misli mal

olmayan yani nitelik ve özellik bak ndan ayn  olmayan mallar için ortalama fiyat

esas  uygulanmaz.

Ortalama fiyat esas n uygulanabilmesinin ikinci ko ulu, de erlemenin

yap laca  ayda veya bir önceki ayda ya da daha önceki ayda ayn  maldan sat

yap lmas  gerekir. Örne in de erlemenin y l sonunda yap ld  kabul edersek, Aral k,

Kas m veya Ekim aylar nda ayn  maldan sat  yap lmas  gerekir.

Üçüncü olarak sat lan mal miktar n de erlenecek olan mal miktar n %25

‘inden az olmamas  gerekir. Örne in 15 birim mal n de erlemesinde, ilgili aylarda

sat lan mal miktar n 4 birimden az olmamas  gerekir54.

              2. Maliyet Bedeli Esas

Emsal bedeli uygulamas nda ba vurulacak ikinci yöntem maliyet bedeli

esas r. Ancak bu usulün uygulanabilmesi için ortalama sat  fiyat  esas na göre emsal

bedeli,n tespit edilememi  olmas  gerekir. Maliyet bedeli esas nda, emsal bedelinin

tespiti için, de eri belli edilecek mal n,  maliyet bedelinin bilinmesi veya ç kar lmas n

mümkün olmas  gerekir. Bu takdirde maliyet bedeline, toptan sat lar için % 5,

perakende sat lar için % 10 ilave yap lmak suretiyle, emsal bedeli tespit edilir55.

Bu usulde hesaplama, mükellef taraf ndan defter ve belgelerine dayan larak

yap r. Ancak gerekti inde, vergi idaresinin de maliyet bedeli esas na emsal bedel tespit

yetkisi vard r.

Maliyet bedeli esas nda, emsal bedeli tespitinde önemli hususlardan biri,

uygulanacak kâr yüzdesi ile ilgilidir. Bu konuda toptan ve perakende sat  ayr

bak ndan u ölçü kullan labilir.

54 Ürel, s.368-369.
55Akyol, Mehmet Emin. “Emsal Bedeli ve Bu Ölçü ile De erleme Yap lacak Haller”, Yakla m
Dergisi, Y l 7, Say  204,Aral k 2009, s.75.
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Bir sat n perakende say lmas  için:

     Miktar itibariyle ortalama bir tüketicinin normal ihtiyac  geçmemesi,

Sat  konusu mal n özel ah slar taraf ndan, normal olarak

kullan labilecek nitelikte olmas ,

Al n mal  tekrar sat a tahsis etmemesi gerekir56.

3. Takdir Esas

Ortalama fiyat esas  ve maliyet bedeli esas na göre emsal bedelinin tespitinin

mümkün olmamas  durumunda emsal bedeli takdir komisyonunca tespit edilir.

Takdir komisyonunca emsal bedeli tespiti, ancak mükellefin veya vergi

yönetiminin ba vurusu ile yap r. Takdir komisyonu emsal bedeli tespitini yaparken

de erlemeye konu olan iktisadi k ymetin maliyet bedelini ve piyasa de erini göz

önünde bulundurur.

Emsal bedeli takdirini ister mükellef, isterse vergi yönetimi istemi  olsun,

mükellefin tespit edilen bedele vergi mahkemesinde dava açma hakk  vard r. Ancak,

mükellefler do rudan do ruya takdir komisyonu karar na dava açamazlar. Takdir

komisyonu karar na dayan larak yap lan tarhiyat n kald lmas  yönünde dava aç lmak

suretiyle takdir komisyonu karar  dava konusu yap r57.

Emsal bedel de belirtilen üç s ra atlamaks n uygulanacakt r. Yani bu

ralardan biri uygulan rken kendinden önceki s ralar n uygulanam yor olmas  gerekir.

Emsal bedelinin de erleme ölçütü olarak kullan lacak iktisadi k ymetleri; sat lan emtia

ve imal edilen emtia (VUK.md.274) , hayvanlar (VUK.md.277), k ymeti dü en mallar

(VUK.md.278), özel haller (VUK.md.289) olarak s ralayabiliriz58.

56 Özbalc , s.565.
57 Y lmaz, s.33.
58 Do an, Hayrullah ve Yalç n Hasan. Vergi Uygulamalar , Uygulama Yay nlar , Ekim 2008,s.402.



20

3.2.9. Al  Bedeli

Al  bedeli, iktisadi k ymetin iktisap edilmesi kar nda ödenen veya

borçlan lan bedeldir. Al  bedeli ile de erleme uygulamas na sadece VUK. Mad.279’da

ifade edilen baz  menkul k ymetlerde rastlan r. Sözkonusu menkul k ymetlerin döviz

cinsinden borçlan larak ya da kredi ile al nmas  durumunda ortaya ç kan kur fark , faiz,

komisyon ve benzeri masraflar al  bedeline dahil edilmez. Bu tür ödemeler, menkul

ymetin iktisab na ili kin ödemeler olup sadece maliyet bedelinin esas al nmas

durumunda dikkate al nabilir. Al  bedeline dahil edilmeyen bu ödemeler tahakkuk

ettikleri dönemde gider kaydedilir.

Al  bedeli sadece iktisadi k ymetin al  de erini kapsar, al la ilgili di er

masraflar  kapsamaz. Bu sebeple al  bedeli maliyet bedelinden farkl r. Maliyet bedeli

al  bedelini  de  içeren  bir  kavramd r.  Al  bedeli  i letmeye  dahil  hisse  senetleri  ve

tahviller gibi menkul de erlerin de erlenmesinde kullan r59.

3.2.10. Al  Emsal Bedeli

VUK’un geçici 5. maddesine göre, yeniden gelir vergisine girecek veya basit

usule geçecek olan mükellefler, maliyet bedeli bilinmeyen amortisman konusu iktisadi

ymetlerini kendilerince tayin olunacak al  emsal bedeline göre de erleyeceklerdir60.

lk defa bilanço esas nda gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetine girecek

olanlar, aç  bilançolar  ve envanterlerini düzenlerken, maliyet bedeli ile

de erlenmesi icap eden k ymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa maliyet bedeli yerine, bizzat

kendilerince belirlenecek al  emsal bedelini de erlemede esas almak durumundad rlar.

Ticari, s nai ve mesleki kazançlar  dolay  ile yeniden gelir vergisine girecek

veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete

devam eden serbest meslek erbaplar , maliyet bedeli bilinmeyen amortismana tabi

iktisadi k ymetlerini, al  tarihi ile mükellefiyete giri  veya gerçek usule geçi  tarihi

59 Maddi Duran Varl klar n De erlemesi, 2009, www.webmuhasebe.com. (28.11.2009)
60 Ürel, s.371.

http://www.webmuhasebe.com.
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aras ndaki döneme isabet eden amortismanlar  da dü erek, bizzat kendilerince al

tarihindeki rayice göre tahmin edecekleri bedelle de erlerler61.

3.2.11. Ortalama Perakende Sat  Fiyat

Hizmet erbab na verilen ay nlar, verildi i gün ve yerdeki ortalama perakende

fiyatlar na göre de erlenir62.

3.2.12. Tapu Siciline Kay tl  Bedel

Tapu siciline kay tl  bedel, bir vergiye matrah olan servet de erlemesinde,

tapuda kay tl  haklar için uygulan r. (VUK. md.296)63.

3.2.13. Finansal Kiralamalarda Kira Ödemelerinin Bugünkü De eri

Finansal kiralama i lemlerinde kira ödemelerinin, sözle me tarihinde,

kiralamada kullan lan faiz oran  dikkate al narak hesaplanan bugünkü de erlerin

toplam r. Kiralamada kullan lan faiz oran  tespit edilemiyorsa, kirac n kiralamaya

konu iktisadi k ymeti sat n almak için ayn  vade ile almas  gereken borç için katlanaca

faiz oran  kullan r64.

3.3. Vergi Usul Kanununa Göre Maliyet Bedelinin Hesaplanmas

3.3.1. Maliyet Bedeli Tan

Çal man n 3.2.1. bölümünde de aç kland  gibi maliyet bedeli VUK’un

262’inci maddesinde, iktisadi bir k ymetin iktisap edilmesi veyahut de erini art lmas

münasebetiyle yap lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam ” olarak

tan mlanm r. Kanunun 270, 272, 273, 274, 275 ve 276’nc  maddelerine özel

hükümlerde ayr ca maliyet bedelinin tan na giren unsurlar belirlenmi tir.

61 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye Hesap Uzmanlar  Derne i, s.986.
62 Tüm Vergi Kanunlar , Olu  Yay nc k, s.69.
63 Örmeci, s.329.
64 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye Hesap Uzmanlar  Derne i, s.986.
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Maddede yap lan tan mlamada maliyet bedelinin unsurlar öyle olu maktad r:

ktisadi bir k ymet iktisap edilmeli veya de eri art lmal r.

Buna ili kin bir ödeme ve/veya gider olmal r.

Ortada bir iktisadi k ymet veya de eri art lan bir iktisadi k ymet yoksa

maliyet bedeli de olmaz.

Yine ortada bir ödeme veya gider yoksa veya ödeme ve buna ba

giderler bir iktisadi k ymetin iktisap edilmesi veya de erin art lmas  ile ilgili de ilse

yine maliyet bedeli olmaz65.

3.3.2. Maliyet Bedelinin Unsurlar

3.3.2.1. ktisap çin Yap lan Ödemeler

Bir mal n sat n al nmas  için yap lan ödemeler bu mal n edinilmesi için

yap lmas  zorunlu tüm giderlerden olu maktad r. Bir mal n iktisab  için yap lan

ödemeler, söz konusu mal sat n al nm  ise sat n alma bedeli, sat n alma s ras nda ortaya

kan vergiler ile sat n alma i lemine ili kin olarak ortaya ç kan di er giderlerden, mal

imal edilmi  ise imalat s ras nda kullan lan hammadde ve yard mc  maddelerin al

için ödenen bedeller, imalat giderleri imalatta kullan lan sabit k ymetlerin

amortismanlar  gibi giderlerden olu maktad r66.

ktisadi k ymetlerin iktisap edilmesi ile ilgili olarak yap lan ve do rudan

iktisadi k ymetin iktisap edilmesi ile ilgili olan ta ma, ta ma sigortas , al m-sat m

vergisi, yükleme ve bo altma giderleri, gümrük vergisi gibi giderlerin iktisadi k ymetin

maliyetine eklenmesi gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus yap lan giderin

do rudan do ruya iktisadi k ymetin iktisap edilmesi yani i letmenin mülkiyetine girip,

kullan ma veya sat a haz r duruma gelinceye kadar yap lmas  gereken giderlerin

hukuki aç dan maliyet bedeline eklenme zorunlulu u yoktur.

65 Y lmaz, s. 9.
66 Özyer, s.470.
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VUK’un 270’inci maddesinde gayrimenkul ve gayrimenkul gibi de erlenen

iktisadi k ymetlerin maliyet bedellerinin, tespiti ile ilgili olarak özel bir düzenleme

yap lm r. Sözkonusu maddede bu tür iktisadi k ymetlerin iktisap edilmesi ile ilgili

olarak bir k m giderler için maliyete ekleme ile do rudan gider yazma konusunda

mükelleflere seçimlik hak tan nm r.

 3.3.2.2. Kur Fark  Giderleri

213 say  VUK’un, 262’nc  maddesindeki tan m gere i olarak kredi ile al nan

bir iktisadi k ymetin ödenecek borç taksitlerine ili kin Türk paras n devalüe edilmesi

sebebiyle i letme bilançosu pasifinde de erleme sonucu meydana gelen art a tekabül

eden kur fark n da  (artan borç miktar n) o iktisadi k ymetin iktisab  için yap lacak

ödeme olarak maliyet bedeline ithali gerekli bulunmaktad r. Sabit k ymetin edinilmesi

için al nan borcun tutar nda ortaya ç kan art n, o sabit k ymetin maliyetini art rd  ve

dolay yla maliyet bedeline ilave edilmesi gere i, i letme ekonomisi prensipleri ve

amortisman n genel tan na da uygun dü mektedir. Zira böylece Türk paras

ymetinin devalüe edilmesi sonucu iktisadi k ymetin iktisab  için ilaveten yap lacak

ödemenin ilgisiz bir y lda de il o iktisadi k ymetten faydalanabilecek süre zarf nda itfa

edilmesi sa lanmaktad r67.

k s k de en kur farklar  sebebiyle, iktisadi k ymetlere ili kin Türk Liras

borçlar nda görülen lehte ve aleyhte farklar n, VUK’un 163 nolu  ve 187 nolu Genel

Tebli i esaslar na göre “Döviz kredisi kullan larak yurt d ndan sabit k ymet ithal

edilmesi s ras nda veya sonradan bu k ymetlere ili kin borç taksitlerinin de erlemesi

dolay yla ortaya ç kan kur farklar ndan, sabit k ymetin iktisap edildi i dönem sonuna

kadar olanlar n, k ymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; ayn  k ymetlerle

ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya ç kan kur farklar n ise, ait olduklar  y llarda

do rudan gider yaz lmas  ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu

yap lmas ”68 konusunda serbestlik tan r.

67 Y lmaz, s.9.
68 www.yaklasim.com.tr. (28.11.2009)

http://www.yaklasim.com.tr.
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ktisadi k ymetlerin maliyet bedellerinin tespitinde fiili maliyetin esas al nmas

öngörülmü tür. Bu nedenle yat mlarda kullan lmak üzere al nan dövizlerin bankada

tutulmas ndan, lehte do an kur farklar n, yat n maliyetinden dü ülmesi

gerekmektedir. Öte yandan, paralar n ne ekilde de erlenece i hükme ba lanm r. Bu

maddeye göre yabanc  paralar n de erlemesinden borsa rayici, bunun bulunmamas

halinde Maliye Bakanl ’nca tespit olunacak kurun esas al nmas  gerekir. Yabanc

paralar n borsa rayici bulunmad ndan, bunlar n de erlemesinde “sene sonu itibariyle”

uygulanacak kurlar Maliye Bakanl ’nca yay nlanan VUK Genel Tebli leri ile tespit ve

ilan olunur69.

3.3.2.3. Faiz Giderleri

Amortismana tabi maddi duran varl klar n iktisab nda kullan lan krediler

nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi k ymetin maliyet bedeline eklenecek k sm  ile

do rudan gider yaz lacak k sm n tespiti de erleme hükümlerinin uygulanmas

ras nda en çok tereddüt do uran konulardan birisidir70.

VUK' na göre de erleme bilanço gününde yap ld nda ve de erleme ölçüsü

kabul edilen maliyet bedelinin dönem sonunda tespiti gerekece inden sabit varl n

aktife girdi i dönemin sonuna kadar gerçekle en kredi faizlerinin, akreditif faiz ve

komisyonlar n da sat n alma bedelinin bir mütemim cüz’i olarak maliyet bedeline da-

hil edilmesi gerekir.

Bu sebeple, vergi idaresi sat n al nan, imal veya in a edilen gayrimenkullerde

sat n al nma tarihi ile o dönemin sonuna kadar veya imal veya in a ba lang ç tarihi ile

imalat n veya in aat n tamamlan p gayrimenkulün aktife girdi i dönemin sonuna kadar

gerçekle en faiz giderlerinin maliyet bedeline dahil edilmesi gerekti i görü ünü benim-

semi tir.

Dan tay 4. Dairesinin kararlar  da sabit varl n aktifle tirildi i dönemin

sonuna kadar gerçekle en ve kesin olarak bilinen faizlerinin maliyete intikali

eklindedir.

69 Do an, Yalç n, s.132.
70 Özyer, s.503.
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Ancak, uygulamada daha çok genel muhasebe prensipleri çerçevesinde

faizlerin bir finansman masraf  olarak kabul edilip do rudan do ruya gidere

kaydedildi i görülmektedir.

Sabit varl n aktifle tirildi i dönemden sonraki dönemlerde ortaya ç kan faiz

giderlerinin maliyete ilave edilmesi maliyet bedelini de tirece inden amortisman

paylar n hesab  da karma k hale getirecektir. Bu sebeple daha sonraki dönemlerde

ortaya ç kan faiz giderlerinin do rudan do ruya sonuç hesaplar na yaz lmas  uygun

olur. Bununla beraber, daha önce de belirtti imiz gibi de erleme i lemi dönem sonunda

yap ld ndan sabit varl n aktifle tirildi i dönem gerçekle en faiz giderleri ister

ödenmi , ister tahakkuk etmi  olsun kesin olarak biliniyorsa maliyete ilave edilmelidir.

Sabit varl klar n aktifle tirildikleri dönemden sonra ortaya ç kacak olan

faizlerin, kredinin belli itfa plan na ba  olarak hesaplan p sabit varl n aktifle tirildi i

dönem topluca maliyete dahil edilmesi hatal r. Bu ekilde bir uygulama, kredinin

vadesi ile sabit varl n amortisman süresinin e it olmamas  durumunda tahmini ve

hatal  bir maliyet ortaya ç karacakt r.

Ancak, VUK 163 nolu genel tebli ine ve Maliye Bakanl n 1993 y ndaki

bir müktezas na göre iktisadi k ymetlerin aktifle tirildi i hesap dönemi sonuna kadar

ödenmek ve tahakkuk etmek suretiyle kesinle mi  olan finansman giderlerinin sabit

ymetlerin maliyetine dahil edilerek o y l aktifle tirilmesi zorunludur71. Sabit k ymetin

aktifle tirildi i hesap döneminden sonraki dönemlerde tahakkuk edecek finansman

giderlerinin, sabit k ymetin maliyet bedeline dahil ederek aktifle tirmek veya tahakkuk

etti i dönem gider yazmak konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktad r72.

Ancak vergi idaresinde bu tercihin ba tan yap lmas  ve izleyen y llarda bunda

bir de iklik yap lmamas  istenmektedir73. (*) Dan tay 4’üncü Daire Karar : 6.3.1985

tarih E:84/780,K;85/704

71Çiçek, Suat. “Kredi Yoluyla ktisap Edilen Gayrimenkullerle lgili Olu an Faiz ve Kur
Farklar n Aktifle tirme Döneminde Maliyet Bedeline ntikalinin Zorunlu Tutulmas  Kanuni
midir?” Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi, Say  68,s.150.
72 www.webmuhasebe.com. (29.12.2009)
73 Üstünel, s.298.

http://www.webmuhasebe.com.
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sacas ; yat mlar n finansman nda kullan lan kredilerle ilgili faizlerden

kurulu  dönemine ait olanlar n sabit k ymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek

üzere yat m maliyetine eklenmesi gerekmekte; i letme dönemine ait olanlar n ise, ilgili

bulunduklar  y llarda do rudan gider yaz lmas  ya da maliyete intikal ettirilmek

suretiyle amortismana tabi tutulmas  mümkün bulunmaktad r74.

Konuyu öyle örnekleyebiliriz: C Limited irketi, 30.04.2009 tarihinde 100

milyon lira bedelle bir i  makinesi alarak aktifine kaydetmi tir.  makinesinin bedeli

bankadan al nan kredi ile kar lanm r. irket, kredi geri ödemeleri s ras nda bankaya

2009 y  sonuna kadar 20 milyon lira ve 2010 y nda da 25 milyon lira faiz

ödeyecektir.

lgili irketin, 2009 y nda ödedi i faizleri makinenin maliyetine dahil etmesi

zorunludur. 2010 y nda ödeyece i faizi ise maliyete eklemek veya do rudan gider

yazmak konusunda serbesttir. Ancak bir kere gider yaz lmas  konusunda tercihte

bulunduktan sonra di er y llarda maliyete eklemek eklinde tercihini de tiremez75.

3.3.2.4.  De erin Art lmas çin Yap lan Ödemeler

Maddi duran varl n verimini, hizmet kapasitesini art ran, yararl  ömrünü

uzatan ba ka bir deyi le duran varl n ekonomik de erini sürekli olarak art ran

giderler, maddi duran varl n maliyet bedeline eklenmelidir76.

Mal n iktisab ndan sonra yap lan ödemelerin maliyetine eklenmesi için yap lan

giderin mal n de erini art rmas  gerekir. Mal  korumaya veya saklamaya yönelik

giderlerin, de er art rmad  için maliyete eklenmesi gerekmez. Mesela, sat n al nan

sebze meyvenin bozulmamas  için so uk hava deposunda bekletilmesi kar nda

yap lan harcama veya çe itli risklere kar  yapt lan sigorta giderleri için ödenen

primler de er art  sa lamad  için mal n maliyetine eklenmezler.

74 Arpac , Atlar Ömer.  “Kur Farklar  ve Kredi Faizlerinin Maliyet Bedeli Tespiti Kar ndaki
Durumu”, Mali Çözüm Dergisi, Say  81, Y l 17, May s Haziran 2007, s.164.
75 Özyer,  s.503.
76 Akgüç, s.120.
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Normal bak m, tamir ve temizleme giderleri d nda, gayrimenkulü veya

elektrik üretim ve da m varl klar  geni letmek veya iktisadi k ymetini devaml

olarak art rmak maksad yla yap lan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve

da m varl klar n maliyet bedeline eklenir77.

VUK’ da maliyet olu umu ve maliyet bedeline ilave edilmesi gereken giderler

yönünden binalar, gemiler ve di er ta tlarla tesisat ve makineler paralel hükümlere

konu edilmi  olup, esasen bu tür k ymetlerin hepsi gayrimenkuller gibi

de erlenmektedir. Bu nedenle maliyet bedelini art  giderlerin aktifle tirilmesi,

sadece gayrimenkuller için de il, gayrimenkuller gibi de erlenen bütün iktisadi

ymetler için zorunludur.

Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlala rmak, yolcu ve e ya yükleme

ve bar nd rma tertibat  geni letmek veya de tirmek suretiyle iktisadi k ymetini

devaml  olarak art ran giderlerle bir motorlu kara nakil vas tas n kasa veya motorunun

yenisi ile de tirilmesi veya al nda mevcut olmayan yeni bir tertibat n eklenmesi için

yap lan giderler maliyet bedeline eklenmesi için yap lan giderler olarak gösterilmi tir78.

Maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerle ilgili olarak, normal tamir,

bak m ve temizleme giderleri ile aktifle tirilecek giderlerin ayr  önem ta maktad r79.

Normal bak m-onar m giderlerinden amaç, maddi duran varl n devaml

sa lamak oldu u halde, esasl  onar m ve yenilemelerde amaç, maddi duran varl n

faydal  ömrünü uzatmak, verimlili ini yükseltmek veya üretim giderlerini dü ürmek

yoluyla ekonomik de erini sürekli olarak art rmakt r. Bu nedenle, esasl  onar m ve

yenileme harcamalar n maddi duran varl n maliyet bedeline eklenmek suretiyle

aktifle tirmesi gerekir80.

77 Üstünel, Bülent. Mali Tablolar, Denet Yay nlar ,1995,s. 297.
78 K lkum, Ya ar.  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli ine Göre Muhasebecinin El Kitab ,
Alfa Kitapevi, Kas m 2007, s.224.
79 Küçük, s.116.
80 Akgüç, s.121.
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3.3.2.5. Müteferrik Gider Olarak Yap lan Harcamalar

Bir harcaman n müteferrik gider olarak maliyet bedeline eklenmesi için yap lan

giderin sat n alma bedeline veya de er art  sa layan gidere ba  olarak yap lmas

gerekir. Mesela, bedelin döviz cinsinden belirlendi i mallarda sat n alma tarihinden

sonra ortaya ç kan kur farklar  ile kredili olarak al nan mallarda ödenen faizlerin,

maliyet bedeline eklenmesi gerekti i eklindeki görü ün gerekçesi bunlar n müteferri

gider olarak de erlendirilmesine dayanmaktad r81.

3.3.2.6. ktisadi K ymetin Mütemmim Cüz’leri ( Bütünleyici Parçalar ) ve

Teferruat    (Eklentileri)

Mütemmim Cüz’ler, bir gayrimenkulün asli unsuru olan ve o ta nmaz mal yok

olmad kça ondan ayr lamayan temelli parçalard r82.  Bir  ba ka  tan ma  göre,  bir  ayni

hakka ba ms z olarak konu te kil edemeyen ve üzerinde bulundu u gayrimenkule tabi

olan duvar, çat , pencere ve ba ms z mülkiyete konu olmayan daire ve odalard r.

Teferruat (eklenti), ticari teamüllere veya mal sahibinin iradesine göre, bir

eyin i letilmesi, muhafazas  veya faydalan lmas  için sürekli bir tarzda o i letmeye

tahsis olunan ve kullan mda as l eye tabi k nan veya tak lan ve onunla birle tirilen

menkul mallard r.

Mütemmim cüz ve teferruat n bir ba ka tan  Medeni Kanun’da yap lm r.

Buna göre; mahalli örfe göre bir eyin esasl  unsurunu te kil eden, o ey telef veya

tahrip edilmeden ondan ayr lmas  mümkün olmayan parçalar o eyin mütemmim

cüz’isidir. Örne in bir binan n kalorifer tesisat , su tesisat  mütemmim cüz’i

niteli indedir. Bu unsurlar söküldü ünde bina zarar görecektir.

81 Özyer, s.470.
82 Öngen, Safiye. Vergi Muhasebesi, Ankara: Yakla m Yay nlar , 2000,s.184.
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Mahalli örf ve malikin iste ine ba  olarak bir eyin i letilmesi veya

korunmas  için sürekli olacak ekilde o eye tahsis olunan menkul e ya ise Teferruat

(eklenti) olarak tan mlanm r. Örne in, bir fabrika binas ndaki makineler o binan n

teferruat  niteli indedir83.

Bütünleyici parçay  eklentiden ay ran özellik, bütünleyici parçay

gayrimenkule zarar vermeden ayr lmas n mümkün olmamas r. Oysa teferruat n

ayr lmas nda böyle bir risk yoktur. Mesela binan n mütemmim cüz’i olan çat ,

kalorifer tesisat , su tesisat  eve zarar vermeden ay rmak mümkün de ildir. Fakat

teferruat niteli indeki ofbenin veya kliman n ayr lmas nda böyle bir risk yoktur.

3.3.3. Maddi Duran Varl klar n Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu ve

htiyari Giderler

Maliyet bedeli, VUK’un 262’inci maddesi uyar nca tan mlanm r. Buna göre

maliyet bedeli, iktisadi k ymetin iktisab  veya de erinin art lmas  dolay yla yap lan

ödemelerle bu ödemelere müteferrik bilumum giderlerin toplam r.

Böyle genel ve geni  bir tan m yap ld ktan sonra 270’inci maddede sanki

maliyet bedeli ile sat n alma bedeli ayn eymi  gibi ya da maliyet bedeline sat n alma

bedelinden ba ka giderler girmezmi  gibi bir ifade ta maktad r.

Sat n alma bedeli, iktisadi k ymetin sat na salt iktisadi k ymetin

mülkiyetinin devri kar nda ödenen veya ödenmesi kararla lan bedeldir. Maliyet

bedeli ise, sat n alma bedelinin yan  s ra; “ bilumum giderlerin” toplam r. Bu tan ma

göre 270’inci maddede maliyet bedeline girece i hükmü yer alan gümrük vergileri,

montaj giderleri zaten maliyet bedelinin unsurlar r.

83 Ürel, s.374.
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letmeler, VUK. madde 270’e göre duran varl klar n al nmas nda katlan lan

noter, mahkeme, takdir komisyonu ve tellaliye giderleri ile emlak al m ve ta t al m

vergilerini, sat n al nan duran varl n maliyetine veya genel gider olarak kaydetme

konusunda serbestlik getirmi tir. Di er yandan, gümrük vergileri, nakliye ve montaj

giderleri ile duran varl klar n kullan labilecek duruma gelmeleri için yap lan tüm

giderler duran varl klar n maliyet bedeline girer84.

3.4. Maddi Duran Varl klarda De erleme

Maliyet bedeli ile ilgili yukar da yap lan ayr nt  aç klamalardan sonra maddi

duran varl klarda de erleme konusu, maddi duran varl k kalemleri aç ndan ayr  ayr

ele al nacakt r.

3.4.1. Arazi ve Arsalarda De erleme

Arazi ve arsalar genel olarak maliyet bedeli ile de erlenir. Ancak in aata tahsis

edilen arsan n de erlemesi de ik iktisap türlerine ba  olarak farkl k gösterir. Son

llarda h zl  nüfus art , iç ve d  göç olaylar  ve sanayi alan ndaki geli meler,

kentlerin büyümesi sonucunu do urmu , bu durum ise özellikle büyük kentlerde arsa ve

arazi fiyatlar  yükseltmi tir. Arsa fiyatlar ndaki a  yükselmeler, kendine özgü

ko ullar n sonucunda “arsa pay  kar  kat in aat ”  olarak ifade edilen olguyu

gündeme getirmi tir85.

3.4.1.1. Sat n Al nan Arsa Üzerine aat Yap lmas

Sat n al nan arsan n de erlemesi genel esaslara göre VUK’un 269’uncu

maddesi çerçevesinde yap r. Bu ekilde maliyet bedeli ile de erlenecek arsan n

maliyet bedeli, bina in aat hesab na masraf olarak intikal ettirilir. aat sonunda arsa

bedelini de ihtiva eden toplam in aat maliyeti, toplam üretilen bina metrekaresine

bölünür. Bu suretle bulunacak birim metrekare fiyat ndan hareketle her bir ba ms z

bölümün de erlemeye esas maliyet bedeli bulunur.

84 Yükçü, Süleyman ve Di erleri. Muhasebe ve Uygulamalar , zmir: 2002, s.137.
85Erdem, Hayretin. “ irket Aktifine Kay tl  Arsalar n Kat Kar  Verilmesi leminde KDV”,
Yakla m Dergisi, Eylül 2008,say  189, s.120.
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   3.4.1.2. letmeye Dahil Arsa Üzerine aat Yap lmas

Son y llarda irketler ihtiyaç duyduklar  konut ve i yerlerini sat n alma veya

sahip olduklar  arsa üzerine in a ederek ya da arsalar  kat kar  müteahhitlere

vermek suretiyle kar lamaktad r.

letme arsas  üzerine yap lan binalar n maliyetine arsan n maliyet bedeli dahil

edilir. Binan n daire olarak sat lmas  halinde dönem sonunda sat lmayan dairelerin

maliyet de eri, binan n toplam maliyet bedelinin bütün (sat lan ve sat lmayan) dairelerin

kullan labilir alanlar  toplam na bölünmesi ile bulunan metrekare maliyet üzerinden

hesaplan r86.

Arsan n maliyet bedeli bilinmiyorsa vergi de eri ile de erlenerek binan n

maliyetine dahil edilir.

   3.4.1.3. Kat Kar  Arsa eklinde Bina Yap lmas

Kat kar  arsa eklinde bina yap lmas  durumunda, ba ms z bölümlerin bir

sm  arsa sahibine verilmektedir. Sonuç olarak arsa sahibi müteahhide, müteahhit de

bunun kar  olarak arsa sahibine ba ms z bölüm vermektedir.

Müteahhit aç ndan toplam in aat maliyeti, arsa sahibine verilen de dahil

olmak üzere toplam üretilen dairelerin maliyetidir. Toplam in a maliyetinin arsa

sahibine verilen dairelere isabet eden k sm , müteahhidin kendisinde kalan dairelerin

arsa maliyetini ifade eder. Arsa sahibi aç ndan da kendisinde kalan ba ms z

bölümlerin bedeli, müteahhit firmada kalan ba ms z bölümlere isabet eden arsan n

maliyet bedelidir.

Müteahhit firman n arsa sahibine, belli say da ba ms z bölüm vermesi yan

ra bir miktarda nakden ödeme yapmas  halinde, müteahhit firmada kalan ba ms z

bölümlere isabet eden arsa maliyeti, arsa sahibine verilen ba ms z bölümlerin in aat

maliyeti ile nakden yap lan ödemenin tutar  olur87.

86 www.webmuhasebe.com. (29.11.2009)
87 Ürel, s.383.

http://www.webmuhasebe.com.
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Maliye Bakanl  1985 y nda yay mlanan ve 24 y ld r de ime u ramadan

aynen uygulanmaya devam edilen 30 Seri No.lu KDV Genel Tebli i ile daire kar

veya kat kar  in aat i lerinde arsa verilip daire al nmas n bir trampa i lemi

oldu unu kabul etmektedir. Bu i lemde; arsa sahibinin in aat yapacak olana

(müteahhide) ticari mahiyetteki arsa teslimi ve in aat yapan n arsa sahibine daire veya

yeri teslimi olmak üzere iki ayr  tesliminin oldu u belirtilmektedir88.

3.4.1.4. letmeye Dahil Olmayan Arsan n letmeye Dahil Edilerek

Üzerine a Yap lmas

letmeye ait olmayan arsa üzerine daire kar  yap lan in aatta, binan n

maliyetine arsan n maliyeti dahil edilirken, arsan n maliyet fiyat  arsa sahibine verilen

daire veya dairelerin toplam maliyeti olarak hesaplan r89.

3.4.2. Yeralt  ve Yerüstü Düzenlerinde De erleme

Yeralt  ve yerüstü düzenleri edinildiklerinde, elde etme maliyetiyle, dönem

sonlar nda ise maddi duran varl klar n de erlemesinde belirtilen maliyet bedeli ile

de erlenir.

Hesap, yap  tamamlanan yeralt  ve yerüstü düzenlerinin “258 Yap lmakta

Olan Yat mlar” hesab nda olu an maliyetinin ilgili hesaba aktar larak

aktifle tirilmesinde, daha önce aktifle tirilmi  olan yeralt  ve yerüstü tesislerinin

ekonomik de erini art  bir harcama oldu unda ilgili hesab n maliyetine eklenir90.

3.4.3. Binalarda De erleme

Binalar, elde etme maliyeti ile de erlenir. Binalar n de erlemesinde, baz

hallerde ve bir k m gider unsurlar n maliyete dahil edilip edilmemesi yönünden

özellik arz eder. Bu haller a da belirtilmi tir:

88 Ozansoy, Ahmet. “Kat Kar aat lerinde KDV”, Yakla m Dergisi, Mart 2009, say  195.s.33.
89 Y lmaz, s.78.
90 Akdo an, Sevilengül, s.330.
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              3.4.3.1. letmeye Dahil Binan n Y larak Yerine Yenisinin Yap lmas

Bir binan n sat n al narak y lmas ndan ve arsas n tesviyesinden do an

giderlerin, bina de erlemesinde maliyet bedeline girece i VUK’un 270’inci maddesinde

belirtilmi tir.

letmenin aktifine dahil ve amortisman  tamamlanmam  bir binan n y p

yeni bir bina yap lmas  halinde, eski binan n henüz itfa edilmemi  de eri yönünden ne

yolda i lem yap laca  hususunda ise, kanunda aç kl k yoktur. Ancak bu hallerde de

eski binan n itfa edilmemi  k ymetinin yeni binan n maliyetine dahil edilmesi

gerekece i gerek vergi idaresi, gerekse Dan tay’ca kabul edilmektedir91.

              3.4.3.2. Arsan n Tamam n Binaya Ayr lmam  Olmas

Üzerine bina yap lan arsan n bazen tamam  binan n kullan m alan na

ayr lmakta, bazen de geni  bir arsan n bir k sm na bina yap larak binan n çevresindeki

bir k m arsan n binan n kullan na ayr rken, geriye kalan k m ileride ba ka

amaçlarla kullan lmak için bo  tutulmaktad r. Bu ekilde bir arsan n üzerine bina

yap p, arsan n bir k sm n binan n kullan m alan  d nda b rak lmas  durumunda

binan n maliyetine yaln z arsan n binan n kullan na tahsis edilen k sm n maliyetinin

eklenmesi gerekir.

Örnek verecek olursak, yol kenar nda bulunan yirmi be  dönüm arsan n, yola

yak n bir yerine iki dönüm kapal  alanl  fabrika yap lmas , fabrikaya üç dönümde aç k

alan  tahsis edilmesi durumunda fabrika maliyetine yaln z be  dönüm arsan n maliyeti

eklenmesi gerekir. Kalan yirmi dönüm arsa de ik amaçlarla kullan labilir niteliktedir.

Bu k m, bir ba ka fabrika kurulmas nda kullan labilece i gibi bir ba ka firmaya

sat labilir veya bir ba ka firman n fabrikas na aç k kullan m alan  ya da bir ta ma

firmas na t r park alan  olarak kiralanabilir92.

91 Özbalc , s.573.
92 Y lmaz,  s.79.
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3.4.3.3. Binalar n Mütemmim Cüz ( Bütünleyici Parçalar ) ve Teferruat

(Eklentileri) Niteli indeki Harcamalar

Bir binan n kaloriferi, havagaz , su tesisleri, bir duvar n tu lalar , çat

mütemmim cüz niteli indedir. lgili bölümde de aç klad z gibi, bu unsurlar

söküldü ünde bina zarar görecektir. Yerle ti i binadan tahrip edilmedikçe ayr lamayan,

ayr ld  takdirde yap lmas ndaki gayretler bo a giden makineler de binan n mütemmim

cüz’isidir93.

Binalara sonradan eklenen asansör ve kalorifer tesisat  gibi tesisatlar  bina

maliyetinin bir unsurudur. Bu nedenle sonradan binaya ilave edilmesi dolay yla

yap lan harcamalar binan n kullanma ömrünü içindeki yarar  art rmak bak ndan

maliyet art  gider olarak kabul etmek gerekir. Bu kabul içinde de yap lan ilave

tesisat n, yukar da aç klad z esaslar içinde binan n kalan itfa süresi içinde e it

taksitlerle itfa edilmesi gerekir94.

Ancak uygulamada, bu tür tesisatlar genellikle binadan ayr , ba ms z bir

amortismana tabi iktisadi k ymet gibi muhasebele tirilmektedir. Bu uygulamada art k

yerle mi  bir uygulama haline gelmi tir95.

3.4.3.4. a Giderleri

Yukar da belirtildi i üzere binan n, kendisi gayrimenkul say lmad  için

üzerine yerle tirdi i arazi parças  ile birlikte de erlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle

letmede in a edilen binan n maliyet bedeli, arsas  için ödenen bedelle birlikte binan n

meydan getirilmesi için yap lacak harcamalardan olu maktad r96.

Bina için yap lan normal bak m, onar m, temizleme gibi giderlerin maliyete

dahil edilmemesi gerekir. Örne in, bir binan n kullan  esnas nda k lan, çatlayan,

kirlenen ve normal görüntüsü bozulan yerlerin eski duruma getirmesi için yap lan

masraflar gider yaz r. Binan n iç ve d  yüzeyinin, kap , pencere ve sair bölümlerin

93 Metin, Yalç n, s.286.
94 Özbalc , s.594.
95 Y lmaz, s.94.
96 Özyer, s.504.
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boyanmas , bozulan ah ap, plastik veya madeni aksam n de tirilmesi, k lan kiremit,

küvet, lavabo vb. bölümlerin yenilenmesi için yap lan giderlerin do rudan masraf

yaz lmas  gerekir97.

Ba lang çta 3. s f in aat malzeme kullan larak in a edilmi  bir bina, sonradan

caml  pencereler konmak, mobilya tipi kap lar tak lmak zemini mermer veya parke

haline getirmek ve d  s vas  daha kaliteli yap lmak suretiyle birinci s f bir bina haline

getirilirse bu harcamalar iktisadi k ymeti art ran harcamalar olup aktifle tirilmesi

gerekir98.

3.4.3.5. Emlak Al nda Ödenen Tapu Harc n Maliyete Dahil Edilip

Edilmemesi

Emlak al nda ödenen tapu harc  VUK’un 270’inci maddesinin son f kra

hükmüne göre binan n maliyetine dahil edilmesi veya do rudan do ruya gider

yaz lmas  konusunda mükelleflere serbestlik getirmi tir99.

3.4.4. Tesis Makine ve Cihazlarda De erleme

Her türlü tesis makine ve cihazlar; maliyet bedeli ile de erlenir. mal edilen

makine ve tesislerde imal bedelleri sat n alma bedeli say r. Bunlar n de erinin

art lmas  için yap lan giderler maliyete kat r.

Makineler

Makineler muharrik kuvvet üreten hammadde ve ilk maddeleri üreten ve imal

eden ve i leyen, ta ma i lerinde kullan lan sabit gezici araçlard r. Makineler üç grupta

toplan r.

97 Ürel, s.375.
98 Akyol, Küçük, s.777.
99 Y lmaz, s.69.
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a)   Muharrik kuvvet sa layan ve saklayan ve de tiren makineler

Buhar makineleri, elektrik motorlar , benzin veya mazotla i leyen makineler,

akümülatör bataryalar , türbinler, dinamolar, jeneratör, transformatör ve transmisyonlar

vb.

b) Ham ve ilk maddeleri kullanan ve imal eden makineler

Bunlar sanayide kullan lan her türlü makinelerdir. Dokuma tezgahlar , büküm

ve çözgü makineleri, boya kazanlar , torna ve freze tezgahlar , delme ve kesmede

kullan lan makineler vb.

c) Ta mada, çekmece kullan lan ve gezici makineler

Lokomotifler, vinçler, traktör ve döver biçerler bunlara örnek gösterilebilir100.

Tesisler

Tesisler, i letmenin faaliyetini sürdürebilmesi için kurulan ve gayrimenkulün

mütemmim cüz’i ve teferruat  durumunda bulunmayan tesislerdir. Bir fabrikada

bulunan ve muharrik kuvvet naklinde kullan lan, demiryollar , denizalt  ve hava

kablolar , kablo yollar , madenlerde ve ormanlarda kullan lan havadan ta ma araçlar ,

yükleme ve bo altmalarda kullan lan dubalar, vinçler, iskeleler, yeralt nda ve

yerüstünde bulunan havagaz , su, elektrik, telefon ve kalorifer ebekeleri vb.

Örne in; binan n yap lmas  s ras nda bina ile birlikte yap lmay p sonradan

binaya eklenen ve binan n y lmas  veya büyük ölçüde tahrip edilmesine yol açmadan

sökülebilecek havaland rma sistemi, ayn ekilde tma sistemi bu tip

tesisatlardand r101. Bu tip tesisatlar binadan ayr  olarak aktifle tirilip tesislerin

maliyetine ilave edilip izlenmesi gerekir.

100 Yalç n, Hasan. Ticari Kazanç ve Kurum Kazanc n Tespitinde Giderler, stanbul:  K lavuz
Yay nlar , Nisan 2001 s. 605.
101 Y lmaz, s.49.
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Yukar da da de indi imiz gibi, normal bak m, tamir ve temizleme giderleri

nda, duran varl  geni letmek veya iktisadi k ymetini devaml  olarak art rmak

amac yla yap lan giderler, maddi duran varl n maliyetine eklenir.

Örne in; bir makinenin 100 devirli motorunun 200 devirli bir motorla

de tirilmesi için yap lan giderler de makinenin kullan m ömründe bir de iklik

yapmamakla beraber, makinenin fonksiyonunu ve buna ba  olarak sa layaca  yarar

fazlala raca  için maliyete ilave edilmesi gerekir.

VUK 270. maddesinde sadece makine ve tesisat için hüküm alt na al sa da

gayrimenkul gibi de erlenen tüm iktisadi k ymetlere ili kin gümrük ve montaj

giderlerinin maliyet bedeline intikal ettirilmesi gerekir.

thal edilen makine ve tesisatta ithalatla ilgili olarak ödenen gümrük vergileri

maliyet bedeline dahil edilir. Ancak daha sonra indirim konusu yap labilecek olan

katma de er vergisinin ayr ca izlenmesi bir ba ka ifade ile maliyete dahil edilmemesi

gerekir. smen vergi olmamakla birlikte gümrükte ödenen bir tak m fon, harç veya

çe itli kamu kurumlar n ya da bunlar taraf ndan kurulan vak flar n ba  ad  alt nda

yapt klar  tahsilat nda maliyete ithal edilmesi gerekir.

Makine ve tesisat n ta nmas  için yap lan nakliye giderleri ile kurulup faaliyete

geçirilmesi için yap lan montaj giderleri de maliyete eklenecek giderlerdendir102.

VUK’ n n 271. maddesine göre; in a ve imal edilen makine ve tesisatta,

bunlar n in a ve imal giderleri, sat n alma bedeli yerine geçer. letmede imal olunan

makine, tesisat n maliyet bedeli, hammadde ve yard mc  malzeme giderleri, i çilik

giderleri, genel imal giderlerinden maddi duran varl a dü en pay, maliyete pay

verilmesi tercih ediliyorsa genel idare giderlerinden sabit k ymete dü en pay, maliyet

bedeline eklenmesi tercih ediliyorsa, noter, k ymet takdiri komisyon giderlerinden

olu maktad r103.

102 Özyer, s.500.
103 Akyol, Küçük, .s.773.
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3.4.5. Ta tlarda De erleme

VUK’un 269’uncu maddesinde gayrimenkullerin de erleme ölçütü maliyet

bedeli olarak belirlendikten sonra gayrimenkul kategorisine giren iktisadi k ymetlerde

ayn  maddede say lm r. Bu bentte yap lan s fland rma “Gemiler ve Di er Ta tlar”

eklindedir. Ula rma sektöründe kullan lan tüm ta tlarla i letmede hizmet üretimi

amac yla kullan lan ta tlar, gemiler ve di er ta tlar olarak de erlenir. Di er Ta tlar

için a daki örnekler verilebilir:

Deniz Ta tlar : Motorlu, buharl  ve yelkenli gemiler, kay k, sandal, mavna,

salapurya, yat, kotra, duba, sal, at, yüzücü vinç, yüzücü dok, elevatör ve tarak vapurlar

vb.

Kara Ta tlar : Lokomotif ve vagonlar, her çe it kamyon, kamyonet,

otomobil, otobüs, binek ve yük arabalar , tramvay, tünel arabalar  vb. Hava Ta tlar :

Uçak, planör, balon, helikopter vb104.

Madde metninde gemilerin özel olarak say ld ktan sonra di er ta tlar n

say lmas n nedeni ise bunlar n gemi siciline kay tl  olmalar  ve bu bak mdan da icra

ve iflas hukukunda gayrimenkul olarak kabul edilmi  olmalar  nedeniyle burada ayr ca

say lmamalar  durumunda ayr  bir sicile kay tl  bulunan ve bir hukuk alan nda özel

olarak gayrimenkul say lan bir iktisadi k ymet türünün vergi hukukunda yerinin

tespitinin güçle ecek olmas r.

Deniz ticaretine tahsis edilmi  olsun olmas n bütün deniz ta tlar  ile bütün kara

ve hava ta tlar , maliyet bedeli ile de erlenir.

Ta tlar n de erlemesine ili kin özellik arz eden durumlar a da

aç klanmaktad r.

104 Metin, Yalç n, s.288.
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Binek Otomobillerin ktisab nda Ödenen Katma De er Vergisinin

Maliyete lave Edilip Edilmemesi

ktisadi k ymetlere ait bilumum gayrimenkullerle,  gayrimenkullerin

mütemmim cüz ve teferruat  ile tesisat ve makineler, gemiler ve di er ta tlar, gayri

maddi haklar maliyet bedeli ile de erlenece i yukar da belirtilmi tir. Bu do rultuda,

binek otomobilleri, ta t olarak maliyet bedeli ile de erlenir, di er maliyet bedeli ile

de erlenen iktisadi k ymetlerde oldu u gibi, ta tlar n, VUK’un 272. maddesine göre;

gayrimenkulü geni letmek veya iktisadi k ymetini devaml  olarak art rmak, ömrünü

uzatmak suretiyle yap lan giderler ile binek otomobilin al nmas  s ras nda ödenen kur

farklar  ve kredi faizleri, iktisadi k ymetin aktife girdi i tarihe kadar ve aktife girdi i

dönemin sonuna kadar olu anlar n maliyetine eklenmesi mecburidir. Takip eden

dönemlerde ise maliyete eklenmesi veya do rudan gider yaz lmas  ihtiyaridir.

Ayr ca, binek otomobillerin al nda ödenen, noter giderleri, mahkeme, k ymet

takdiri, komisyon giderleri, özel tüketim vergisi ve faaliyet konusu bunlar n i letilmesi

ile ilgisi olmayan binek otomobilin KDV’sinin maliyet bedeline eklenmesi veya

do rudan gider yaz lmas  serbestli i bulunmaktad r.

Bu do rultuda, binek otomobillerine ili kin KDV ve ÖTV gider yaz lmas  veya

maliyet bedeli olarak dikkate al nmas  aç ndan durum özellik arz etmektedir.

Faaliyetleri k smen veya tamamen binek otolar n kiralanmas  veya çe itli ekillerde

letilmesi olmayan mükellefler, binek otomobillerine ait KDV’yi, KDVK’ nun 30.

maddesi hükmü çerçevesinde indirim konusu yapamazlar105.

Bu kapsamda indirilemeyen Katma De er Vergisi, aç k olarak VUK’ n n 270.

maddesinde hüküm alt na al nmam  olmakla birlikte, maliyet veya gider unsur olarak

dikkate almalar  ihtiyari olup, mükelleflerin seçimine b rak lm r. Maliye Bakanl ,

binek otomobillerine ait olup indirilemeyen KDV’nin do rudan gider yaz lmas  veya

maliyet unsuru olarak dikkate al nmas n bir sak nca olmad  görü ündedir.

105 Akyol, Küçük, s.769.
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Di er Hususlar

Ta t Al m ve Motorlu Ta tlar Vergisi

VUK’un 270’nci maddesi hükmü uyar nca ta t al m vergileri ta tlar n

maliyetine eklenebilece i gibi, genel giderler aras nda da gösterilebilir. Burada dikkat

edilmesi gereken bir konu da ta t al m vergisi ile motorlu ta tlar vergisini

kar rmamakt r.

MTV’nin 14’üncü maddesi hükmü gere i, bu kanuna ba  I,III,IV say

tarifelerde yer alan ta tlardan ( Ticari maksatla kullan lan uçak, helikopter, ile ta t

kiralama faaliyeti ile u ra an i letmelerin bu amaçla kiraya verdikleri ta tlar hariç)

al nan vergiler gelir ve kurumlar vergilerinin matrah n tespitinde gider olarak kabul

edilemez106.

Sonradan Yap lan Harcamalar

Ta tlar n normal kullan m süresine ve de erini sürekli olarak art rmamakla

beraber kullan m süresince sa layaca  fayday  art racak giderler maliyete eklenir.

Örne in, al nan bir otomobilin 85 beygir gücünde olan motorunun 105 beygir gücünde

bir motorla de tirilmesi, veya de ik nedenlerle ehirleraras  yolda kullan lmayan bir

otobüsün koltuklar n de tirerek ehir içi ta mac k faaliyetinde halk otobüsü olarak

kullan lmas  dolay yla yap lan giderler maliyete eklenmelidir107.

Normal tamir, bak m giderleri d nda do an ve iktisadi k ymetin normal

ekilde kullan nda meydana gelebilecek aksakl klardan say lamayacak aksakl klar n

giderilmesi için yap lan tamir giderlerinin maliyete dahil edilmesi gerekir. Örne in,

kaza yapan kamyonun kaportas n düzelttirilmesi ve kasas n yeniden yapt lmas

dolay yla yap lan giderler bu tür giderlerdir.

106 Metin, Yalç n, s.306.
107 Y lmaz, s.83.
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3.4.6. Demirba larda De erleme

Demirba lar maliyet bedeli ile de erlenir. Demirba  e yan n ne oldu u

kanunda tan mlanm  de ildir. Bu kavramla i letmede sürekli olarak kullan lan ancak

do rudan üretim sürecine kat lmayan e yalar anlat lmak istenmektedir. Masa, sandalye,

televizyon, i yeri mutfa nda kullan lan aletler, daktilo, temizlik aletleri, telefon, faks

vb. alet ve araçlar bu kapsama girdi i kabul edilen iktisadi k ymetlerdir.

Vergi Usul Kanunu’nun 273’üncü maddesinde demirba  e ya ba nda alet,

edevat, mefru at toplanm r. Bunlar n maliyet bedeli sat n alma bedelinden ba ka

komisyon ve nakliye giderleri gibi münhas ran bunlar n al nmas  için yap lan

giderlerden olu maktad r.

Vergi Usul Kanunu’nun 262’inci maddesinde sat n alma giderleri ile sat n alma

giderlerine ba  olarak yap lan giderlerin (müteferrik giderler) maliyet bedelini

olu turdu u belirtilmektedir. Oysa 273’üncü maddede sat n alma bedeli d nda sadece

demirba lar için ödenen özel giderlerden söz edilmektedir.

 262’inci maddede say lan giderler her halükarda maliyet bedelini olu turan

giderlerdir. Bir ba ka ifade ile bu madde genel bir tan md r. Maliyet bedelinin nelerden

olu aca  273’üncü maddede say lm r108. Buna göre demirba  e yan n maliyet

bedeline giren giderler;

Sat nalma Gideri

Alet, edevat, mefru at ve demirba n sat n al nmas  amac yla sat ya ödenen

bedelin bu iktisadi k ymetlerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur.

Komisyon ve Nakliye Giderleri Gibi Özel Giderler

Kanun koyucu gayrimenkul al  nedeniyle ödenen komisyon ve tellaliye

giderlerinin maliyet bedeline eklenmesi veya genel giderler aras nda gösterilmesi

konusunda mükelleflere tan  serbestli i demirba lar için tan mam r.

108 Özyer, s.507.
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Alet, edevat, mefru at ve demirba  e ya için ödenen komisyon ve nakliye

giderleri gibi özel giderlerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur.

mal Giderleri

mal edilen, alet, edevat, mefru at ve demirba larda imal giderleri sat n alma

bedeli yerine geçer. Bu bedellerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur109.

3.4.7. Di er Maddi Duran Varl klarda De erleme

Di er maddi duran varl klar da maliyet bedeli ile de erlenir. Yukar da an lan

esaslar çerçevesinde de erlemeye al rlar.

3.4.8 Yap lmakta Olan Yat mlarda De erleme

Çal mam n 1.2.9 bölümünde belirtildi i gibi; yap  süren ve dönem sonu

itibariyle henüz tamamlanmam  bulunan sabit k ymetlere ili kin her türlü madde ve

malzeme ile i çilik ve genel giderlerle ilgili harcamalar yap lmakta olan yat mlar

hesab nda izlenir110.

Tek ödeme veya tek i lem ile edinilen duran varl klar n bu ödemenin veya

lemin yap ld  anda do rudan ilgili duran varl k hesab na al nmas  mümkündür.

Duran varl n edinilmesinin birden çok a amada gerçekle mesi durumunda,

harcamalar n yap ld kça duran varl k hesab na al nmas  çe itli sak ncalar yarat r. Bu

nedenle edinilmesi, birden çok a amada gerçekle ecek olan duran varl klar için yap lan

harcamalar n önce bir hesapta toplanmas , maliyet olu tuktan sonra tek tutar halinde

ilgili duran varl k hesab na aktar lmas  söz konusudur111.

109 Metin, Yalç n, s. 318.
110 Aygün, Fethi. Sat n Al nan Arsan n Binaya Dönü me Süreci, Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi, Nisan
2008, say  52, s.137.
111 Akdo an, Sevilengül, s.341.
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Yap lmakta olan yat mlar n ilgili oldu u iktisadi k ymetlerin maliyet

te ekkülü aktife al nma (tamamlanma) döneminde yap r. letmenin yapt  birden çok

yat m varsa bunlara ili kin maliyet unsurlar  bilançonun bu kalemi ayr nt nda ayr ca

takip edilir112.

3.4.9. Verilen Avanslarda De erleme

Verilen avanslar hesab  de erleme aç ndan farkl k göstermektedir. E er

ilgili hesap TL baz nda ise “Mukayyet De er”le (iktisadi k ymetin muhasebe

kay tlar nda gösterilen hesap de eri VUK’un 265) de erlenirler. Bu dönemsellik

ilkesinin bir sonucu olup, Vergi Usul Kanunu’nun 283 ve 287. maddelerinin getirdi i

aç k bir zorunluluktur113.

Verilen avans n yabanc  para cinsinden de erlemesinde ise farkl  görü ler

ortaya ç km r. Bu görü ler a daki gibidir:

Döviz Cinsinden Verilen Avanslar n De erlemeye Tabi Tutulmas

Gerekti ini Savunanlar

Bu görü ü benimseyenlere göre, yabanc  para cinsinden al nan veya verilen

avanslar, bilanço günündeki kurla de erlemeye tabi tutulabilecektir. Muhasebenin genel

ilkeleri  ve  uygulamaya  konulan  1  S ra  numaral  Tek  Düzen  Hesap  Plan  Muhasebe

Sistemi Uygulama Tebli i’nde yer alan hususlar n yorumunda ise, i letmelerin faaliyet

sonuçlar n sa kl  ve güvenilir bir biçimde muhasebele tirilmesi ve mali tablolar n

gerçek durumu yans tmas  gerekti i dü üncesinden hareketle döviz olarak verilen

avanslar n dönem sonu bakiyelerinin de erlemeye tabi tutulmas n gerekti i ancak

ortaya ç kan lehte ve aleyhte kur farklar n mali kar n tespitinde dikkate al namayaca

söylenmektedir114.

112 Küçük, s.119.
113 Atay, Tezcan. Yabanc  Para Cinsinden Olan Avanslar n De erlemesi, www.yaklasim.com.tr,
01.12.2009.
114 Güneser, Gürcan. “Dövize Ba  Avanslar De erlemeye Tabi Tutulur mu?”, Yakla m Dergisi,
Ocak 2005, Say : 25, s.116.

http://www.yaklasim.com.tr


44

Döviz Cinsinden Verilen Avanslar çin Dönem Sonunda Kur Fark

Gelir-Giderinin Hesaplanmamas  Gerekti i

Yabanc  para cinsinden verilen ve al nan avanslar n de erlenmesinde, Vergi

Usul Kanunu’nun 280 ile 283 maddesinden hangisinin uygulanaca  hususu

tart malar n esas  olu turmaktad r.

Bilindi i gibi yabanc  para cinsinden tan mlanm  borç ve alacaklar

V.U.K.’nun 280’inci maddesine göre de erlemeye tabi tutulurlar. Yabanc  paran n,

borsada rayici yoksa de erlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanl nca tespit edilir.

Bu madde hükmü yabanc  para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar

hakk nda da caridir.” Hükmü yer almaktad r.

V.U.K.’nun 283’üncü maddesinde “Gelecek bir hesap dönemine ait olarak

pe in ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemi  olan

hâs lat mukayyet de eri üzerinden aktifle tirilmek suretiyle de erlenir. “ hükmü ile

verilen avanslar n de erleme ölçüsü tespit edilmi tir. An lan kanun maddeleri ile

tart maya yer verilmeyecek derecede aç k bir laf z ile avanslar n yabanc  para Türk

Liras  ayr  yap lmadan “mukayyet de er” ile de erlenece i hüküm alt na

al nm r115.

115 Özdin, Ali. “Yabanc  Para Cinsinden Al nan Avanslar n De erlemesi”, Vergi Dünyas , Kas m
2004, say  279, s. 34.
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Tablo 1: Maddi Duran Varl klara li kin De erleme Ölçütleri

Maddi Duran Varl k Unsurlar    De erleme Ölçüsü    lgili Kanun

Maddesi (VUK)

lgili Hesap

Arazi ve Arsalar Maliyet Bedeli 262-269 250

Yer alt  ve Yerüstü Düzenleri Maliyet Bedeli 262-269-270-271 251

Binalar Maliyet Bedeli 262-269-270-

271-272

252

Tesis Makine ve Cihazlar Maliyet Bedeli 262-269-270-

271-272

253

Ta tlar Maliyet Bedeli 262-269-270-272 254

Demirba lar Maliyet Bedeli 262-269-271-273 255

Di er Maddi Duran Varl klar Maliyet Bedeli 262-269-270-

271-272

256

Birikmi  Amortismanlar Mukayyet De er 265-313-330 257

Yap lmakta Olan Yat mlar Mukayyet De er 265-289 258

Verilen Avanslar (TL) Mukayyet De er 262-281-283 259

Verilen Avanslar (Döviz) Kur De erlemeli

Mukayyet De er

265-283-281 259

Kaynak: Küçük, Sema. De erleme ve Dönem Sonu lemleri, Yakla m Yay nlar  Ocak 2009.
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Tablo 2: Maddi Duran Varl klar n De erlemesi ile lgili Vergi Usul

Kanununda Yer Alan Düzenlemelerin Analizi ve De erlendirilmesi

Madde Konu lgili Kanun Maddesine Göre Detay Bilgi

262. madde Maliyet bedelinin ne

oldu u

Maliyet bedeli, iktisadi bir k ymetin iktisap edilmesi

veyahut de erinin art lmas  münasebetiyle yap lan

ödemelerle bunlarla müteferri (ili kin) bilumum (bütün)

giderlerin toplam  ifade eder.

269,273.

Maddeler

Hangi iktisadi

ymetlerin maliyet

bedeli ile

de erlenece i.

Gayrimenkuller (VUK 269), Demirba lar (VUK 273),

maliyet bedeli ile de erlenir.

269.madde Gayrimenkullerin hangi

de erleme yöntemi ile

de erlenece i.

ktisadi k ymetlere ait bilumum gayrimenkuller maliyet

bedeli ile de erlenir.

269.madde Nelerin gayrimenkul

gibi de erlenece i

Gayrimenkullerin mütemmim cüz’leri ve teferruat ,

- Tesisat ve Makineler

-  Gemiler ve di er ta tlar

- Gayri maddi haklar

270. madde Gayrimenkullerin

de erlemesi ile ilgili

sat n alma bedelinden

ba ka hangi giderlerin

maliyet bedeline

girece i

Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, sat nalma bedelinden

ba ka, a da yaz  giderler girer:

 1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve

montaj giderleri;

2. Mevcut bir binan n sat n al narak y lmas ndan ve

arsas n tesviyesinden mütevellit giderler.

Kaynak: Küçük, Sema. De erleme ve Dönem Sonu lemleri, Yakla m Yay nlar  Ocak 2009.
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4. Maddi Duran Varl klarda Amortisman

4.1. Genel Aç klama

Amortismanlara ili kin düzenlemelere a da da aç klad z gibi, VUK’un

313’üncü ve 343’üncü maddeleri aras nda yer almaktad r. Amortisman konusu oldukça

kapsaml  ve hemen hemen uygulamada her mükellefi ilgilendiren bir konudur116.

 Amortisman her aç dan, aktif mal varl n, y pranma, eskime, çe itli

ola anüstü sebeplerle ortadan kalkma veya kullan lamaz hale gelme durumlar yla

kaybetti i de erin o bilanço y na dü en miktar r117.

letmelerin sahip oldu u varl klar n de ik nedenlere ba  olarak her y l

sonunda giderle tirilmesi onun farkl  anlamlar ta  gösterir. Amortisman n ta

de ik anlamlar  a daki ekilde s ralamak olanakl r:

Finansal yönden amortisman n anlam : Duran varl klara yap lm

yat mlar n ya da ba lanan sermayenin geri al nmas r.

Ekonomik yönden amortisman n anlam : Kapasitenin süreklili inin

sa lanmas  ve verimlilikle ilgili bulunmas r.

Muhasebe yönünden amortisman n anlam :  Bir te ebbüsün sahip

bulundu u amortismana tabi varl klar n edinildikleri an ya da dönem sonlar ndaki

de erlerin belirlenmesi ve kar-zarar içindeki paylar n hesaplanmas r.

Maliyet yönünden amortisman n anlam : Amortismana tabi varl klar n

kullan lmas  sonucu ya da de ik nedenlere ba  olarak olu an de er kay plar n

maliyet hesaplar nda göz önüne al narak mamul ve hizmet maliyetleri içindeki

amortisman paylar n saptanmas r118.

116 Yalç n, Hasan. Giderler, Uygulama Yay nlar , Ocak 2010,s.925.
117 Bayram, Salih.  Mevcutlarda Amortisman, Vergi Dünyas ”, Aral k 2003,say ,268,s.102.
118 Altu , Osman. Maliyet Muhasebesi, stanbul: Türkmen Kitapevi, 1999,s.263.
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ktisadi k ymetlerin baz lar n ekonomik ömürlerinin uzun olmas  ve iktisadi

faaliyette uzun süreler kullan lacak nitelikte olmalar , bir defada giderle tirilmesine

engel te kil etmektedir. Bu nedenle 313 say  VUK’da bu nitelikteki iktisadi k ymetler

için amortisman müessesesi getirilmi tir.

Bu maddeye göre amortisman konusunu; “ letmede bir y ldan fazla kullan lan

ve y pranmaya, a nmaya veya k ymetten dü meye maruz bulunan gayrimenkullerle

269’uncu madde gere ince gayrimenkul gibi de erlenen iktisadi k ymetlerin, alet,

edavat, mefru at, demirba  ve sinema filmlerinin birinci k mdaki esaslara göre tespit

edilen de erinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi te kil eder119.

VUK’da amortisman, i letme aktifine kaydedilen iktisadi k ymetlerin

de erleme hükümleri çerçevesinde i letmede kullanabilecekleri süre dikkate al narak,

belli oranlara göre hesaplanacak k mlar n itfa edilmesidir. tfa i lemi, i letmenin

faaliyetine ba  olarak üretilen mallar n maliyet bedeline eklenmesi veya do rudan

sonuç hesaplar na yans lmas  suretiyle yap r.

Buna göre; amortisman n konusu, i letmeye dahil gayrimenkul ve sabit k ymet

niteli indeki maddi k ymetlerle, gayri maddi k ymetlerin de erlerinde zamanla

meydana gelen kay plar n sonuç hesaplar na intikal ettirilmesidir.

Bir ba ka tan ma göre; i letme mevcutlar  aras nda yer alan bir y ldan fazla

kullan lan ve y pranmaya, a nmaya veya k ymetten dü meye maruz bulunan;

gayrimenkuller, gayrimenkullerin mütemmim cüz’leri ve teferruatlar , tesisat ve

makineler, gemiler ve di er ta tlar, gayrimaddi haklar, alet, edevat, mefru at, demirba

ya, sinema filmleri amortismana tabidir120.

Üzerinde tesis bulunmayan ç plak arazi ve arsalar amortismana tabi de ildir.

VUK 314’de bahsedilen arazi ve arsalar için istisnalar getirilmi tir. Buna göre; “ Tar m

letmelerinde vücuda getirilen meyval k, dutluk, f nd kl k, zeytinlik ve güllüklerle incir

119 Beylik, Ali.  “Mevcutlarda Amortisman Uygulamas ”, Vergi Dünyas , Aral k 2004,say  280,s.157.
120 Gürbo a, Erkan ve Atabey Tuncel. Vergi K lavuzu, zmir Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler
Odas , zmir: 2008, s.88.
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bahçeleri ve ba lar gibi tar m tesisleri;  letmede in a edilmi  olan her nevi yollar ve

harklar; amortismana tabi tutulur121.

Bir i letmenin aktifinde kay tl  olan bir iktisadi k ymet amortismana tabi

tutulup tamamen itfa edilmi  olsa bile, sat p ba ka bir i letmenin aktifine dahil

oldu unda, amortisman ay rmak için gerekli artlar  ta  takdirde söz konusu

ymeti sat n alan i letme amortisman uygulamas na kendi bünyesinde devam

edebilir122.

Amortisman uygulamalar nda kimi kavramlar n kullan lmalar  sözkonusudur.

da bu kavramlar n tan mlamas na yer verilmektedir:

a) Amortismana Esas De er: Varl n, amortisman ay rma hesaplar nda göz

önünde bulunan de eri

b)  Amortisman Oran : Amortisman ayr lacak duran varl n tutar na

uygulanmak üzere, amortisman pay n hesaplanmas nda yararlan lan yüzdedir.

c) Amortisman Pay : Duran varl k üzerinden amortisman oran  uygulanmak

üzere ayr lan pay, amortisman tutar r.

d) Amortisman Konusu Varl k: Kurulu artlar  aras nda yer alan, de eri

üzerinden amortisman ayr lacak olan duran varl kt r.

e)   Amortisman  Süresi: Duran varl n üzerinden amortisman ayr lmaya

ba lanmas ndan, amortisman ay n tamamland  zamana kadar geçen süre ya da

amortisman ayr n sürdü ü dönem say r.

f) Birikmi  Amortismanlar: Her dönem –y l- ayr lan amortisman n birikimli

toplam r.

121 Özbank, Atilla. Tekdüzen Hesap Plan  ve Mali Tablolar,  stanbul: Özbank Yay mc k, Kas m
1997,s.559.
122 Ercan, brahim. “Mevcutlarda Amortisman Uygulamas ”, Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi, May s
2009, say  65,s.135.
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g)  Amortisman Hesab : Kurulu un kay t düzeninde, muhasebesinde ayr lan

amortisman tutarlar n kay t edildi i hesapt r123.

4.2. Amortisman Ayr lmas  Gerekli K lan Nedenler

Amortismanlar n, iktisadi k ymetlerin de erlerinde meydana gelen kay plar

nedeniyle sermayede olu abilecek tahribat  önlemek amac yla ayr lan kar klar ya da

fonlar olarak da tan mlayabiliriz. ktisadi k ymetlerin de erlerinde azalmaya yol açan

etkenler çe itlidir ve yasalarda da genellikle s rlanmazlar. ktisadi k ymetlerin

de erini azaltan unsurlar n bir k sm  zamana, bir k sm  ise fiili kullan ma ba r.

da bu nedenlerin belli ba lar  maddeler halinde say lmaktad r.

a) Y pranma ve a nma nedeniyle iktisadi k ymetin kullan m ömrünün

azalmas ,

b) Çürüme, paslanma, bozulma ve eskime nedeniyle de er kayb ,

c) Beklenmeyen olaylar nedeniyle olu an de er kay plar ,

d) Bak m- onar m hizmetlerinin yetersizli inden kaynaklanan de er kay plar ,

e) Geli en teknoloji kar nda iktisadi k ymetin rasyonelli ini kaybetmesi,

f) letme faaliyetinin süre ile s rl  olmas 124.

4.3. Amortisman Ay rma Ko ullar

VUK’un 313’üncü maddesinde amortisman konusu ile beraber amortisman

ay rman n ko ullar  da belirlenmi tir. Buna göre, bir iktisadi k ymete amortisman

ayr labilmesi için a daki ko ullar n varl  gereklidir125.

123 Güvemli, Oktay. Amortisman Yeniden De erleme ve Uygulamalar , stanbul: 1998,s. 44
124 Gündüz, N.Kemal ve Perçin Necati. Amortismanlar ve Yeniden De erleme, Ankara: Yakla m
Yay nlar , 2009,s.4.
125Tokay, S. Hüseyin. “Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Giderlere ve Yeniden De erleme

lemlerinin Etkisi-1”, Yakla m Dergisi Temmuz 2003, say  127,s.27.
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4.3.1. letmede Bir Y ldan Fazla Kullan lmas

Bir iktisadi k ymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, i letmede bir y ldan

fazla kullan lmas n mümkün olmas  gerekir.

letmede bir y ldan fazla kullan lmas  mümkün olmayan iktisadi k ymetlerin

de eri ne olursa olsun, iktisap edildi i dönemde gider yaz lmal r.

Bir y ll k sürenin belirlenmesinde de erleme gününe göre belirleme

yap lmamal r. Örne in; Aral k ay nda sat n al nan ve ömrü üç ay olan bir iktisadi

ymetin bedeli ne olursa olsun, do rudan gider yaz lmal r. De erleme gününde bu

ymetin i letmede mevcut olmas  bu durumu de tirmeyecektir126.

Öte yandan, i letmede bir y ldan fazla kullan lma art , sabit k ymetleri

niteleyen bir unsurdur. Sabit k ymet, i letmede bir y ldan fazla kullan lacak nitelikte

olmak art  ile baz  y llar hiç kullan lmadan bekletilmi  olsa bile amortisman ayr r.

4.3.2. Y pranma, A nma veya K ymetten Dü meye Maruz Kalmas

Amortismana tabi tutulabilecek k ymetlerde aranan bir özellik de kullan na

ba  olarak y pranmaya, a nmaya veya k ymetten dü meye maruz kalmas r. ktisadi

ymetin y pranmaya veya a nmaya tabi olmas ndan, eskimenin bu k ymetin fiziki

bünyesinde meydana getirdi i kayb n anla lmas  gerekmektedir. ktisadi k ymetin

de erin artmas  veya azalmas  ayr  bir olayd r. öyle ki; bir iktisadi k ymet, süreç içinde

al  bedeline k yasen de er kazanabilir. Örne in; maliyet bedeli 150.000 TL olan bir

otomobilin piyasa de eri al  takip eden 1 y l içinde 250.000 TL’ye ç km  olabilir.

Böyle bir durumda sözkonusu iktisadi k ymetin y pranma veya a nmaya tabi olmad

bu nedenle de amortismana tabi tutulmamas  gerekti i ileri sürülemez. Çünkü, bu

ymet fiziki anlamda eskimek suretiyle a nmaya veya y pranmaya maruz kalmaktad r.

126 Yalç n, s.632.
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Örne imizdeki otomobile göre belirtirsek, otomobilin de eri artmakla birlikte

o art k eskimi  (1 ya nda) bir otomobildir. Yeni bir otomobille aras nda bu anlamda bir

fark vard r ve bu farkl k üzerinden amortisman ayr lmas  gerekli k lmaktad r127.

4.3.3. letmenin Aktifine Girmi  Olmas

Amortisman konusu iktisadi k ymetler gerek bilanço ve i letme esas nda defter

tutan mükelleflerde gerekse serbest meslek erbab  ve gerçek usulde vergiye tabi

çiftçilerde VUK’un 198. maddesinde gösterildi i ekilde envantere al rlar. ktisadi

ymetin envantere dahil olmas , hem fiilen i letmenin tasarrufunda bulunmas , hem de

envantere kaydedilmi  olmas  ifade eder128.

Öte yandan, i letmede kullan lmakla beraber, kayden envantere al nmam  olan

iktisadi k ymetler içinde amortisman ayr lmaz. Örne in, i  sahibinin, tamamen i letme

faaliyetlerine tahsis etti i binek otomobil, kayden envantere al nm sa amortisman

konusu yap lmaz.

daki iki hal özellik arz eder.

a) Mülkiyeti muhafaza kayd  ile sat lan kamyon ve benzeri araçlar ve di er

sabit k ymetlerle ilgili amortisman, amortisman konusu k ymet hukuken henüz al n

aktifine girmemi  olmamakla beraber, al  taraf ndan ayr r.

b) Ba kalar na ait araziler üzerine tahsis edilen reklam panolar , fiilen i letme

dahilinde olmamakla beraber, envantere al r ve amortismana tabi tutulur129.

127 Tarakç , H r. Vergi Mevzuat nda Amortismanlar ve Enflasyona Kar  Olu turulan Müesseseler,
stanbul: K lavuz Yay nlar , 2007, s. 23

128 Aksoyo lu, Volkan.  “Kullan lm  ( kinci El) Amortismana Tabi ktisadi K ymet Sat n Al nmas
Halinde Bu K ymetler çin Amortisman Ayr labilir mi?”,  Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi, ubat 2009,
say  62,s. 97.
129 Sönmez, Erdal ve Ayaz Garip. Geçici Vergi Uygulamalar , Ankara: Türmob Yay nlar , 1999,s. 141.
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4.3.4. ktisadi K ymetin De erinin Belli Bir Miktar n Üzerinde Olmas

De eri ne olursa olsun i letmede bir y ldan fazla kullan lacak alet ve

demirba lar amortisman n konusuna girer. Ancak VUK’un 313.maddesinde dileyen

mükellefler, de eri belli bir tutar  a mayan alet ve demirba lar  do rudan gider

yazabilmelerine imkan tan nm r. Bu suretle önemsenmeyecek derecede küçük

de erlere sahip duran varl klar  amortismana tabi tutmalar  yoluyla mükelleflere bir

seçimlik hak tan nm r.

Do al olarak, seçimlik hakk n katlan lan maliyet unsurlar n do rudan gider

kaydedilmeleri yerine bu bedellerin amortisman yoluyla itfa edilmesi yoluyla

kullan lmas  da mümkündür. Görüldü ü üzere, amortismana tabi varl klar n belirli bir

de erin üzerinde olmas  konusunda asli bir art bulunmay p, VUK’un 313.maddesi

uyar nca belirlenen tutarlar, i letmelerin tercihlerine göre bedelleri do rudan gider

olarak dikkate al nabilecek varl klar n tespiti yönünden önem arz etmektedir.

Önceki bölümlerde de aç klad z gibi, de erleri do rudan gider

yaz labilecek varl klarla ilgili olarak Kanun’un bahsedilen maddesinde yer alan tutar,

llar itibariyle e itlik göstermeyip her y l ba ndan itibaren art lmaktad r130. Nitekim

393 s ra nolu V.U.K Genel Tebli i ile 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere söz

konusu tutar 680 TL olarak belirlenmi tir. Bu ekilde do rudan gider yaz lan alet ve

demirba lar iz bedelle envantere dahil edilebilirler.

Dolay yla de eri 680 TL’yi a mayan alet ve edevat, mefru at ve demirba lar

amortismana tabi tutulmadan do rudan gider yaz labilir131.

Ancak bu konuda a daki hususlara dikkat etmek gerekir:

130 Kaynak, s.205.
131 Aygün, Fethi. “Fiziki Ömrünü Tamamlam  Demirba n Sat ”, Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi,
Kas m 2009, say  71,s.51.
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Seçimlik Hakk n Kullan laca  Dönem

De eri belli bir tutar  a mayan alet ve edevat, mefru at ve demirba lar

amortismana tabi tutulmadan do rudan gider yaz lmas  yönünden u hususlara dikkat

etmek gerekir;

“Amortisman ay rma ve do rudan gider yazma hususunda seçimlik hakk n alet

ve demirba n iktisap edildi i y l olmas  gerekir. ktisap y nda amortisman ayr ld ktan

sonra kalan tutar ikinci y llarda tamam yla gider yaz lamaz.”

ktisap edildi i y lda gider yaz lmayan, iktisadi k ymetler için amortisman

yoluyla itfa seçene inin tercih edildi inin kabulü gerekmektedir. Bu durumda birinci

n amortisman  ayr lm  kabul edilip bakiye tutar kalan süre içerisinde itfa

edilecektir132.

ktisadi ve Teknik Aç dan Bütünlük Arz Eden Varl klarla lgili

De erlendirme

Nitelikleri amortismana tabi tutulmaya uygun baz  iktisadi k ymetler topluca

sat n al nd klar nda belirtilen tutarla k yaslamalar nda topluca sat n al nan k ymetlerin

her birinin de eri mi yoksa toplu al n de erinin mi dikkate al naca  noktas nda, bu

ymetlerin bir arada iktisadi ve teknik bak mdan bir bütünlük olu turup

olu turmad na bak lmas  gerekir133.

Bir tuhafiyecinin veya herhangi bir ticari i  sahibinin dükkan na ald  ve

de eri belli tutar n alt nda olan sandalye bedeli, do rudan gider yaz labilir. Buna

kar k bir yazl k sinema için al nan sandalyelerden herhangi birinin de eri haddin

alt nda olmakla beraber, toplam de er belli tutar  geçmekte ise, do rudan gider

yaz lmas  mümkün de ildir. Bunlar tamam  ile aktifle tirilip amortismana tabi tutulmak

zorundad r.

132 Yalç n, s. 633.
133 Tarakç , s.24.
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4.4. Amortisman Hesaplama Yöntemleri

Mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yöntemlere göre amortisman

hesaplamak zorundad rlar. Ancak i letme yönetimi, belirlenen yöntemler d nda

amortisman ay rma gere ini duyabilir. letme amaç, kurulu un en iyi ekilde sevk ve

idaresi, geli tirilmesi ve planlanan hedeflere varmas  oldu una göre, bunu sa layacak

yöntemlerin seçilmesi normaldir. Ancak, yasal ve mali esaslara uymak gereklidir134.

4.4.1. Normal Amortisman

Normal amortisman yönteminde, bir iktisadi k ymet için belli bir sürede her y l

it tutarlarda amortisman ayr r. VUK’nun 315’inci maddesinde, mükelleflerin

amortismana tabi iktisadi k ymetlerini Maliye Bakanl ’n n tespit ve ilan edece i

oranlar üzerinden itfa edece ini, ilan edilecek olan oranlar n tespitinde ise iktisadi

ymetlerin faydal  ömürlerinin dikkate al naca  hüküm alt na al nm r. Böylece,

mükelleflerin amortisman ay rma yöntemine ili kin genel prensibe yer verilmi tir.

Düzenlemeye ili kin maddenin ba nda ise normal amortisman ifadesine yer

verilerek, bu ekilde amortisman ay rman n normal amortisman yöntemi oldu u ifade

edilmi tir. Bu yöntemde, tespit edilen oran, amortisman hesab na esas al nan de er ile

çarp lacak ve bulunan tutar, ayr lan amortisman tutar  olarak dikkate al nacakt r. Bu

durum, her hesap döneminde ayr lacak amortisman tutar n da e it olmas  zorunlu

lmaktad r. VUK’nun 5024 say  Kanununla de meden önceki 315’inci maddesinde

ise normal amortisman yöntemi, “mükellefler amortismana tabi iktisadi k ymetlerinin

de erini, %20 nispetinden fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler

üzerinden yok ederler. Ancak arazi ve binalar ile % 20 nispetinden daha yüksek bir

nispette amortismana tabi tutulacak iktisadi k ymetlerin de eri, Maliye Bakanl ’nca

tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden yok edilir” eklinde ifade edilmi tir. Böylece,

mükelleflerin amortisman sürelerini kendilerinin belirleme olana  yeni düzenleme ile

ortadan kalkm  ve ayr ca sürenin tespitinde faydal  ömür dikkate al nm r.

134 Çetiner, Ertu rul. letmelerde Mali Analiz,  Ankara: Gazi Kitapevi 2000, s.45.
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Yeni düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanl , 333 ve 339 seri numaral

VUK Genel Tebli leri ile iktisadi k ymetlerin faydal  ömürlerini ve normal amortisman

oranlar  belirlemi tir. Ayr ca 5024 say  Kanun ile VUK’na eklenen geçici 26’nc

madde hükmü uyar nca 01.01.2004 tarihinden önce aktife giren iktisadi k ymetler

hakk nda aktife al nd klar  y lda yürürlükte olan sürelere göre amortisman ayr lmas na

devam edilecektir.

Maliye Bakanl ’nca, 30.12.2006 tarih ve 26392 say  R.G.’de yay mlanan

365,389 seri numaral  VUK Genel Tebli lerinde 333 ve 339 seri numaral  VUK Genel

Tebli lerine ekli listelerde yer almayan veya faydal  ömür sürelerinde de iklik

yap lmas  ihtiyac  has l olan iktisadi k ymetlere ili kin olarak ve uygulama birli ini

sa lamak amac yla, baz  düzenlemelere yer verilmektedir135. Konu ile ilgili daha detayl

bilgiyi çal mam n amortisman uygulama esaslar  k sm nda ele alaca z.

  4.4.2. Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman

Azalan bakiyeler yönteminde amortisman uygulamas  vergi sistemimize bir

te vik müessesesi olarak girmi tir. Duran varl klar n ilk y llar nda daha yüksek

tutarlarda amortisman ayr lmas  ve bu ekilde ayr lacak amortismanlar  gider yazmalar

suretiyle, i letmelerin yat mlar n ba lang ç dönemlerinde ödeyecekleri verginin daha

dü ük olmas  ve bu yolla i letmelere finansal yönden belirli bir avantaj sa lanmas  bu

yöntemin temel amac r136.

Bilanço esas na göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi

iktisadi de erlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler137.

Azalan bakiyeler yöntemi di er te vik müesseseleri içerisinde gerek mükellef

kitlesi, gerekse te vi e konu olan duran varl klar n kapsam  yönünden en genel te vik

müessesesi olmakla birlikte, bu yöntemde amortisman uygulamalar na ili kin bir tak m

tlama içeren öngörüler vard r.  Bunlar;

135Onay, smail. “Mevcutlarda Amortisman Uygulamas ”, Vergi Dünyas , Aral k 2007, Say  316,s. 125.
136 Kaynak, s.244.
137 k, Recep, K ratl  Ayd n. Vergi Te vikleri ve Koruma, Ankara: Maliye Hesap Uzmanlar  Derne i,
2000, s.607.
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a) Azalan bakiyeler yönteminde amortisman yaln z “bilanço esas na göre

defter tutanlar” taraf ndan uygulanabilir. Buna göre, “ikinci s f tüccarlar”, “ serbest

meslek erbab ” ile “zirai i letme hesab  esas nda defter tutan çiftçiler”, azalan bakiyeler

yöntemine göre amortisman ay ramazlar.

b) Normal amortisman yönteminde amortisman, duran varl n, ba lang çtaki

maliyet bedeli üzerinden ayr r. Azalan bakiyeler yönteminde ise, üzerinden

amortisman ayr lacak de er, her y l de ir. Bu de er, maliyet bedelinden önceki

llarda ayr lm  amortismanlar dü ülmek suretiyle bulunur.

c) Azalan bakiyeler yönteminde amortisman oran , normal amortisman

oran n iki kat r. Ancak, uygulanacak amortisman oran  hiçbir zaman % 50’yi

geçmez.

d) Azalan bakiyeler yönteminde amortisman süresi normal amortisman

oranlar na göre hesaplan r. Bu sürenin son y na devreden bakiye, son y l tamamen itfa

edilir138.

 4.4.3. Fevkalade Amortisman

Amortismana tabi varl klar n, afetler ve teknik ve ekonomik nedenlerle, teknik

ve verim de erlerinin dü mesi, k smen ya da tamamen kullan lmaz duruma gelmesiyle

ilgilidir139.

Bu husus dikkate al narak VUK’unda fevkalade amortisman uygulanmas na

ili kin hükümlere yer verilmi tir. Ancak fevkalade amortisman uygulanacak haller

say larak, öngörülen hallerin d nda fevkalade amortisman kabul edilmi tir.

Fevkalade amortisman oranlar , mükellefler baz nda, Maliye Bakanl

taraf ndan belirlenmektedir.

138 Özbalc , .s.244.
139 Uragun, Mehmet. Maliyet Muhasebesi ve Mali Tablolar, Ankara: Yetkin Kitapevi, Kas m 1993, s.
190.
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Bu nedenle fevkalade amortisman uygulanmas ndan yararlanabilmek için

Maliye Bakanl ’na müracaat edilerek amortisman oran  belirlenmesinin talep edilmesi

gerekmektedir. Mükelleflerin Maliye Bakanl ’na ba vurmadan fevkalade amortisman

oran  belirlemeleri ve uygulamalar  mümkün bulunmamaktad r140.

VUK’un 317. madde hükmünde fevkalade amortisman;

Amortismana tabi olup;

a) Tabi afetler neticesinde (yang n, deprem, su basmas  gibi) de erini tamamen

veya k smen kaybeden iktisadi k ymetler,

b) Yeni icatlar dolay yla teknik verim ve k ymetlerini tamamen veya k smen

kaybeden iktisadi k ymetler,

c) Cebri çal maya tabi tutulduklar  için normalden fazla nma ve y pranmaya

maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatlar  üzerine ve

ilgili Bakanl klar n mütalaas  al nmak suretiyle, Maliye Bakanl ’nca her i letme için

in mahiyetine göre ayr  ayr  belli edilen “fevkalade ekonomik ve teknik amortisman

nispetleri” uygulan r, eklinde aç klanm r141. lgili tebli e göre; fevkalade

amortisman n uygulanabilece i haller a da aç klanm r:

Maddi Duran Varl n Do al Afetler Yüzünden De er Kayb na

ramas

Fevkalade amortisman uygulanabilecek hallerin ba nda, amortismana tabi

iktisadi k ymetlerde yang n, deprem, su basmas  ve bunlara benzeyen afetler nedeniyle

de er kayb  olu mas  gelmektedir. Afete ba  de er kayb n fevkalade amortisman

kayb n fevkalade amortisman yolu ile de er kaybedebilmesi a daki ko ullara

ba r.

140 Ufuk, Tahir. “Fevkalade Amortisman Uygulamas ”, Yakla m Dergisi Ocak 2003, say , 121,s.127.
141 Y lmaz, sa. Amortismanlar, www.alomaliye.com.  (04.12.2009)

http://www.alomaliye.com.
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a) Duran varl ktaki de er kayb n yang n, deprem, su basmas  ve benzeri

afetler yüzünden do du unun tespit ettirilmesi gerekir. Örne in; bir binan n

kendili inden çökmesi halinde fevkalade amortisman uygulanmaz. Tespit i lemi ilgili

mahkeme, yang n ve deprem halinde belediye, su basmas , kas rga gibi afetlerde,

bay nd rl k ve ziraat müdürlükleri, trafik kazas  halinde mahalli trafik amirli ince

yap r.

b)  Amortismana tabi iktisadi k ymetlerde do al afetler nedeniyle olu an de er

kayb n tespiti için Maliye Bakanl ’na müracaat edilmelidir. De er kayb  ve zarar n

derecesi ilgili bakanl klar n da görü ü al narak Maliye Bakanl ’nca belirlenerek

fevkalade amortisman oran  tespit edilir. Amortisman oran veya tutar olarak belirlenir.

Maliye Bakanl ’na müracaat, zarar n meydana geldi i dönemde yap lmal r.

c)  Amortismana tabi iktisadi k ymet do al afet neticesinde de erini tamamen

kaybetmi se fevkalade amortisman yoluyla de erin tamam  itfa olunur. Sonraki

dönemlerde normal amortisman uygulanmas  sözkonusu olmaz. De er kayb  k smi ise,

do al afetten önce ayr lm  amortisman ile fevkalade amortismana ra men itfa

edilemeyen k m sonraki dönemlerde normal ekilde itfa edilir.

d)  Fevkalade amortisman uygulanan dönemde ayr ca normal amortisman

ayr lamaz. Zira fevkalade amortisman oran  o y l için normal amortisman oran  da

içerir.

e) Do al afetten önceki y llarda ayr lmam  veya dü ük nispet uygulanmas

nedeniyle eksik hesaplanm  amortisman tutar  fevkalade amortisman yoluyla

giderle tirilemez142.

142 Ufuk, s.128.
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Teknolojik Geli meler, Yeni catlar Nedeniyle Fevkalade

Amortisman Uygulanmas

Ça za di er birçok ad n yan nda teknoloji ça  da denilmektedir.

Teknolojideki geli meler üretimde de h zl  verim art na neden olarak maliyetleri

büyük ölçüde dü ürmektedir. Bu durumda ayn  alanda çal an firmalardan eski

teknolojiye sahip firmalarla rekabet edememektedirler. Öyle ki; u anda ülkemizde triko

alan nda çal an bir firman n trikotaj makinesi di er bir firman n makinesinin sekiz kat

bir h zla çal abilmektedir. Eski teknoloji ile çal an firma yeni makinelerin h n

dü ürdü ü maliyetler kar nda rekabet gücünü kaybetmektedir. Kendisini yeni

teknolojiye uydurmak zorundad r. Böyle bir durumda eski makineler için fevkalade

amortisman ayr lmas  mümkündür143.

Yeni icatlar nedeniyle teknik verim ve k ymetleri dü en ve tamamen ya da

smen kullan lamaz hale gelen, menkul, gayrimenkul ve haklar n itfa edilmemi

bedelleri fevkalade amortisman yoluyla itfa edilebilir.

Cebri Çal ma Nedeniyle Fevkalade Amortisman Uygulanmas

   Fevkalade amortisman uygulanacak hallerin sonuncusu amortismana tabi

iktisadi k ymetlerin cebri çal maya tabi tutulmas r. Cebri çal ma nedeniyle

fevkalade amortisman yönteminin uygulanabilmesi için i letmenin faaliyete geçmi  ve

iktisadi k ymetlerin normalden fazla çal maya maruz b rak lm  olmas  gerekir. Bu

halde de fevkalade amortisman oran  sadece fiilen üretimde kullan lan iktisadi k ymetler

için sözkonusudur.

Cebri çal ma nedeniyle fevkalade amortisman uygulamak için her y l ayr ca

talepte bulunmaya gerek yoktur. lk müracaat üzerine amortisman oran  tespit edilir.

Takip eden y llarda da bu tespite göre iktisadi k ymetin kullan ld  süre göz önünde

bulundurularak fevkalade amortisman ayr r.

143 Y lmaz, s.346.
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Ancak kurumlar n devrinde veya ticari i letmenin veraset suretiyle intikalinde

yeni sahiplerin ayr ca müracaat etmeleri gerekir144.

Cebri çal ma ile ilgili fevkalade amortisman nispetleri a daki gibi tespit

edilmektedir.

Sabit k ymetin y lda 3000 saate kadar çal mas  halinde, cebri çal ma

durumu kabul edilmemekte, ilave amortisman imkan  tan nmamaktad r. Cebri

çal maya ba  fevkalade amortisman için y ll k çal man n üç bin saati geçmesi

gereklidir.

lda 3000 saatle 4800 saat aras nda çal ma halinde, normal nispete %

25 ilave yap lmaktad r.

lda 4800 saatten fazla çal ma halinde, normal nispete % 30 ilave

yap lmaktad r.

Yang n, deprem, sel su basmas  gibi afetler yüzünden tamamen veya k smen

ziya u rayan amortismana tabi iktisadi k ymetler için al nan sigorta tazminat  bunlar n

de erinden fazla veya eksik oldu u takdirde fark  kar veya zarar hesab na geçirilir145.

4.4.4. Madenlerde Amortisman

Maden ve ta  ocaklar nda amortisman uygulamas , V.U.K. md.316

düzenlenmi  olup, kanunda “ letme sebebiyle içindeki cevherin azalmas ndan dolay

maddi de erini kaybeden madenlerin ve ta  ocaklar n imtiyaz veya maliyet bedelleri,

ilgililerin, müracaatlar  üzerine bunlar n büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak

ve her maden veya ta  oca  için ayr  ayr  olmak üzere Maliye ve Sanayi

Bakanl klar nca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.”  hükmü yer al r.

144 Ufuk, s.129.
145 Kaynak, Harun. letmecilik lkeleri ile Türk Hukuk Sistemi Yönünden Maddi ve Gayrimaddi
Duran Varl klarda Amortismanlar, Yakla m Yay nlar , May s 2001,s.149.
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Her maden oca nda bulunan cevher rezervleri farkl  oldu undan bu tür

ymetlerin itfas  için bütün i letmeler taraf ndan uygulanacak genel bir amortisman

oran  tespit etmek son derece zordur. Bu nedenle VUK’ da her maden ve ta  oca  için

ayr  ayr  olmak üzere, içerdikleri cevher miktar na göre amortisman ayr lmas

sa layacak özel bir yöntem benimsenmi tir. Bu yöntemde her maden için amortisman

oran , i letme hakk  elinde bulunduran ki inin talebi üzerine Maliye ve Sanayi

Bakanl klar nca belirlenmektedir146.

4.5. Amortisman Uygulama Esas

4.5.1. Oran Bak ndan

VUK’unda 5024 say  kanunla yap lan de iklikle amortisman konusunda

köklü bir de ikli e gidilmi tir. Amortisman uygulamas na ili kin yap lan bu

de iklik; 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli oldu undan bu tarihten önce iktisap

edilen iktisadi k ymetler için de iklik öncesi hükümlere göre amortisman ayr lmaya

devam edilecek, bu tarihten sonra edinilen k ymetler için yeni hükümlere göre

amortisman ayr lacakt r147.

Eski uygulamada ana kural, amortisman konusuna giren varl klar n; % 20

oran  geçmemek üzere mükelleflerin serbestçe belirledikleri oranlar üzerinden itfa

edilebilmesi eklinde özetlenebilir. Binalar için farkl  oranlar tespit etme yetkisine

Maliye Bakanl  sahipti, ayr ca baz  varl klarda % 20’nin üzerinde oran belirleme

yetkisi de Bakanl a aitti. Bu konu VUK’un 315’inci maddesinde düzenlenmi ti148.

Maliye Bakanl  yeni amortisman sisteminde amortismana tabi iktisadi

ymetler için belirledi i oranlar , 333,339,365,369 s ra no’lu VUK Genel Tebli leri ile

duyurmu tur.

146Akyol, M.Emin. Madenlerde Amortisman,  Lebib Yalk n Mevzuat Dergisi, Aral k 2008, say  60,s 38
147 Egemen, Ali. “Amortisman Uygulamas nda Kar la lan Problemlere Toplu Bir Bak ”, Vergi
Dünyas , say  28, ubat 2006, s.43.
148 Sa lam, Erdo an. “Yeni Amortisman Sisteminde Ya anan Baz  Sorunlar ve Görü lerimiz”, Vergi
Dünyas , say  25, Ekim 2005,s.41.
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lgili tebli lerdeki listelerde 1-6 bölümleri aras nda genel s fland rmalar

yap lm  ve amortismana tabi iktisadi k ymetlerin faydal  ömürleri ve amortisman

oranlar  tespit edilmi tir. Listenin 1-6 bölümleri aras ndaki s fland rmalar, tüm

mükellefler için ortak hükümler içermekte olup, bu iktisadi k ymetler genel olarak tüm

sektörlerde ana faaliyete ili kin a amalar n d nda kullan lan iktisadi k ymetlerden

olu maktad r149.

Listenin di er bölümlerinde ise, sektörler itibari ile kullan lan amortismana tabi

iktisadi k ymetlerin faydal  ömürleri ve amortisman oranlar  belirlenmi tir. Sektörel

fland rmada iktisadi k ymetler, mükelleflerin faaliyet konular  dikkate al narak tespit

edilen ve bizzat üretim, imal, hizmet vb. a amalarda kullan lan iktisadi k ymetlerdir.

Mükellefler, uygun amortisman oranlar  tespit ederken öncelikle, sektörel

bazda tespit edilen amortisman oranlar  dikkate alacaklar, bu ayr mlarda bulunmayan

amortismana tabi iktisadi k ymetler için uygulanacak oranlar , genel s flamada yer

verilen oranlara göre tespit edeceklerdir. Böylece, mükellefler öncelikle faaliyette

bulunduklar  sektörü tespit ederek hangi iktisadi k ymetin hangi s flamaya dâhil

oldu unu belirleyeceklerdir. Sektörel s flamada ismen belirtilmeyen ancak 1-6

bölümleri aras nda yer alan iktisadi k ymetler ise 1-6 bölümünde gösterilmi  olan

faydal  ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacaklard r.

Örne in, madencilik sektöründe kullan lan bir kamyon madencilik sektörüne

ili kin (8) numaral  sektörel s flamada ismen yer almamaktad r. Ancak, bu sektörde

kullan lan kamyon “6.Ta ma Araçlar ” genel s flamas nda yer ald ndan madencilik

sektörüne ili kin faydal  ömür (10 y l) üzerinden de il, (6) numaral  s flamadaki

faydal  ömürler (Hafif Kamyonlar 4 y l veya A r Yük Kamyonlar  5 y l) üzerinden

amortismana tabi tutulacakt r.

149 k, Recep ve K ratl  Ayd n. Giderler ve ndirimler, Ankara: Yakla m Yay nc k 2007.



64

Ekli listede yer alan ve birden fazla sektöre ili kin i lerde kullan lan veya

birden fazla ürünün imalat nda yada üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler için söz

konusu tebli lerle tespit edilen en yüksek faydal  ömre ve en dü ük amortisman oran na

sahip olan sektöre ait faydal  ömür ve amortisman oran  üzerinden amortisman

uygulamas  yap lacakt r.

Ayr ca; tebli lere ekli listelerde herhangi bir s flamada yer almayan

amortismana tabi iktisadi k ymetlere uygulanacak amortisman oranlar  için

mükelleflerin müracaatlar  üzerine Maliye Bakanl nca belirlenecek süre ve oranlar

üzerinden amortisman ayr labilecektir. Dolay yla tebli  eki listelerde yer almayan

iktisadi k ymetlerle ilgili olarak, mükelleflerin Maliye Bakanl na ba vuru

yapabilmeleri mümkündür. Maliye Bakanl  bu ba vuru üzerine faydal  ömür ve

amortisman oran  tespiti yapacakt r150.

4.5.2. Süre Bak ndan

01.01.2004 tarihinden önce iktisap edilen iktisadi k ymetler için amortisman

süresi VUK’un 320’inci maddesi uyar nca (1) rakam n seçilen orana bölünmesi ile

hesaplanmaktayd . 100 birim de erinde bir k ymet için % 20 oran nda amortisman

ayr rsa amortisman i lemi be  y lda tamamlan r.  (Amortisman süresi = 1 /

Amortisman oran )

Ancak 5024 say  Kanun’la VUK’un 315’inci maddesinde amortisman

oranlar n Maliye Bakanl ’nca belirlenecek faydal  ömre göre tespit edilece i

eklinde yap lan de iklikten sonra 31.12.2003 tarihinden sonra al nan iktisadi

ymetler için bu hükmün anlam  kalmam r.

01.01.2004 tarihinden önce iktisap edilen iktisadi k ymetler için amortisman

süresi belirlenirken (1) rakam n seçilen orana bölünmesi sonucunda küsurlu bir say

elde edilmesi de mümkündür. Bu durumda küsurlu y l için kalan de erin tamam  gider

yaz lacakt r. Mesela amortisman oran  % 15 oldu unda bölme i lemi tam say

150 peko lu, Ayla ve Tek an Mustafa. “Mükelleflerin Faydal  Ömür ve Amortisman Oran
Hususunda Tespit veya zahat için Maliye Bakanl na Ba vurabilecekleri Durumlar”, Vergi
Dünyas , say  28, Ekim 2008,s.45.
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vermemektedir. Bu durumda (6) y l e it olarak % 15 oran nda amortisman ayr lacakt r.

(7.) y lda kalan de erin tamam  için amortisman ayr lacakt r. Bu konuda Kanun’da bir

aç kl k bulunmamakla birlikte uygulama bu ekilde yürümektedir.

31.12.2003 tarihinden sonra iktisap edilen iktisadi k ymetler ise faydal

ömürlerine göre amortismana tabi tutulduklar ndan amortisman süreleri de Maliye

Bakanl  taraf ndan belirlenen faydal  ömürle ayn  anlama gelmektedir. Bakanl k

333,339,365,369 s ra no’lu VUK Genel Tebli leri ile iktisadi k ymetlerin faydal

ömürlerini ve amortisman oranlar  ilan etmi tir. Bu listelerde amortisman oranlar

küsurlu olarak belirlenmi tir. Bu nedenle her y l bu orana göre hesaplanan miktar, son

l kalan tutar n tamam  amortisman yaz r151.

Amortisman n herhangi bir y l ayr lmamas ndan veya ilk uygulanan orandan

daha dü ük bir hadle ayr lmas ndan dolay amortisman süresi uzat lmaz152.

 4.5.3. Amortisman Hesaplama Yöntemini Seçme ve De tirme

Bilindi i üzere, VUK’un 313.maddesinden ba layarak 321.maddesine kadar

süren (bu madde dahil) yasal düzenlemeleri, amortisman mevzuu ile ilgilidir. VUK’un

315.maddesi normal amortisman tan  yaparken, mükerrer 315. maddesi de azalan

bakiyeler usulüyle amortisman ay rman n tan  düzenlemi tir. Di er taraftan ayn

yasan n “Amortisman Uygulama Süresi” ba  alt nda düzenlenen bölümlerinden

amortisman usulünü seçme bak ndan “c” bölümü ile ilgili mükerrer 320. maddesi, üç

kra halinde a daki gibi düzenlenmi tir.

ktisadi ve teknik bak mdan bir bütün te kil eden de erler için normal

veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yaln z birisi uygulanabilir.

 Bir iktisadi de er üzerinden normal amortisman usulüne göre

amortisman ayr lmas na ba lad ktan sonra bu usulden dönülemez.

151Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye ve Hesap Uzmanlar  Derne i, s.1102.
152 Küçük, Sema. 2008 Y  Kurum Kazançlar n Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme

lavuzu 2009, Yakla m Yay nlar , Nisan 2009,s.47.
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  Bir iktisadi de er üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman

ayr lmaya ba land ktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul

de tirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye

mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yap ld  beyannamenin taalluk

etti i dönemden itibaren nazara al r. Bu takdirde henüz yok edilmemi  olan de er

sm , bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle e it miktarlarla yok edilir153.

Yukar daki madde hükmünden de anla laca  üzere, mükellefler amortismana

tabi iktisadi k ymetlerini normal ya da azalan bakiyeler usulünden istedikleri ile

amortismana tabi tutabilirler. ktisadi k ymetlerin tamam  ayn  yönteme göre

amortismana tabi tutmak mecburiyeti yoktur. Bir iktisadi k ymet normal amortisman

usulü ile amortismana tabi tutulurken, bir ba ka iktisadi k ymetin azalan bakiyeler

usulüyle amortismana tabi tutulmas  mümkündür. Ancak, iktisadi ve teknik bak ndan

bütünlük olu turan de erler için normal ya da azalan bakiyeler usulünden yaln z birisi

uygulanabilir.

Bir iktisadi k ymet üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman

ayr lmas na ba land ktan sonra bu usulden dönülemez. tfa süresi tamamlanana kadar

normal amortisman yöntemine göre amortisman ayr lmas na devam edilmelidir.

Bir iktisadi k ymet üzerinden azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayr lmaya

ba land ktan sonra, bu usulden vazgeçip normal amortisman usulüyle amortisman

ay rmaya devam olunabilir. Bu durumda, amortisman usulünün de tirildi i verilecek

beyannamelerde veya beyannamelerin eki olan bilançolarda belirtilmek zorundad r.

Böyle bir bildirim yap lmadan amortisman ay rma usulü de tirilemez, kabul edilen

yeni usul bu bildirimin yap ld  beyannamenin ilgili oldu u dönemden itibaren dikkate

al r.

153 Fahran, Ferhat. “Ba lang çta Azalan Bakiyeler Usulünü Seçen Mükelleflerin, Daha Sonra Normal
Amortisman Usulüne Geçmeleri Halinde Kar la acaklar  Vergi Yarar ”, Yakla m Dergisi, say
125, May s 2003, s.224.
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Azalan bakiyeler usulünden normal usule geçilmesi halinde iktisadi k ymetin

itfa edilmeyen k sm  kalan amortisman süresine bölünmek suretiyle e it miktarlarla yok

edilir154.

letmeler bu konudaki tercihlerini, genellikle amortisman ay rma süresinin ilk

llar nda daha fazla gider yazma olana  veren azalan bakiyeler yönteminden yana

kullanmaktad r.

Ancak tercih yap rken, toplam olarak ortaya ç kacak amortisman gideri ve

amortisman hesaplama yöntemi i lemlerinin ili kilerini ve ortaya ç kacak sorunlar n

letmeye sa layaca  yararlar  da göz önünde bulundurmak gerekir155.

4.6. Amortismanlarla lgili Özellikli Durumlar

4.6.1. ktisadi K ymetin De erini ve Ömrünü Art ran Giderler Aç ndan

Amortisman

ktisadi k ymetin ilk iktisab  s ras nda bulunmayan özelliklerin kazan lmas

veya ilk iktisap s ras nda bulunan özelliklerin geli tirilmesi için yap lan giderler de er

art ran giderler olarak say lmakta ve maliyete eklenen bu giderler amortisman süreleri

de iktisadi k ymetin kalan ömrüne göre belirlenmektedir156.

Örne in, bir bilgisayara, ilk iktisab  s ras nda bulunmayan bir DVD – ROM

ilave edilmesi halinde, sonradan ilave edilen bu parça de er art  bir gider olarak

amortismana tabi tutulur. Bu parçan n, bilgisayar n iktisab ndan iki y l sonra ekletilmesi

halinde, DVD ROM bedeli kalan üç y lda (amortisman oran  % 20 ise) amortismana

tabi tutulacakt r.

Öte yandan vergi idaresine göre, iktisadi k ymetlerin kullan m ömrünü uzat

nitelikteki giderler, aktifle tirildikleri y ldan ba layarak iktisadi k ymetin itfa süresinden

ba ms z olarak itfa edilirler. Buna kar k, iktisadi k ymetin normal kullan m

ömründeki fonksiyon ve yararlar  art rmalar  nedeniyle maliyet bedelini art

154 Yalç n, s.664.
155 Tokay, S. Hüseyin. “Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Giderler ve Yeniden De erleme

lemlerine Etkisi” Yakla m Dergisi, say  128, A ustos 2003, s.55.
156 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye ve Hesap Uzmanlar  Derne i, s.1112.
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say lan giderler, as l iktisadi k ymetin kalan itfa süresi içerisinde e it tutarlar da itfa

edilir. Konuyla ilgili Dan tay kararlar ndaki genel yakla m budur.

Buna göre; örne in 5 y ll k bir itfa süresi olan bir kamyonun kullan ma

ba land  y ldan itibaren 4. y nda motorunun de tirilmesi durumunda, kamyonun

kay tlar üzerindeki tamamen itfa edilmesine kaç dönemin kald na bak lmaks n

motorunun ayr  bir itfa süresine tabi oldu u kabul edilecek olmakla birlikte, ayn  süre

içerisinde kamyonun kasas  üzerine alüminyum malzemeyle kapat lmas  durumunda bu

lem için katlan lan giderlerin kamyonun kalan itfa süresi içerisinde itfa edilmesi

gerekmektedir157.

4.6.2. Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya Ayr lan ktisadi K ymet

Amortisman süresi dolmadan hurdaya ayr lan iktisadi k ymetlerin, i letmede

mevcut olanlar n üzerinden amortisman ay rmamak gerekir. Çünkü sözkonusu

varl klar i letmede kullan yor olmaktan ç km r.

letmede kullan lmayan iktisadi k ymetlerin hurda olarak sat lmas  durumunda

önce ayr lan amortismanlar dikkate al nmal , sat tan elde edilen kar ya da zarar buna

göre belirlenmelidir.

Hurdaya ayr lan iktisadi k ymetler sat lmam  ise, bu de erler iktisadi

ymetler aras ndan ç kar lmal r. ktisadi k ymet olmaktan ç kan bu varl klar n

de erleri takdir komisyonu taraf ndan tespit edilmeli, tespit edilen de er aktifte yer

almal , tamamen de ersiz duruma gelmi  ise aktifler aras ndan ç kar lmal r. Bu

varl klar n kalan net de erleri ile ayr lm  amortismanlar ve takdir komisyonunca

belirlenen de erleri kar la rarak, kar ya da zarar belirlenmelidir. Belirlenen kar ya da

zarar ticari faaliyetin bir sonucu say lmal r. Ayr ca, iktisadi k ymet olmaktan ç kan

varl klar için amortisman ayr lmamal r158.

157 Kaynak, .s.278.
158 Beyanname Düzenleme K lavuzu 2009, Maliye ve Hesap Uzmanlar  Derne i, s.1111.
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4.6.3. Binek Otomobillerin Aktife Girdi i Dönemde K st Amortisman

Gelir Vergisi Kanununun 40/7. Maddesinde, VUK’una göre ayr lan

amortismanlar safi kazanc n tespitinde indirilecek giderler aras nda say lm r. Bilindi i

üzere amortisman, kural olarak y ll k olarak ayr lmaktad r.

Ancak baz  durumlarda amortisman n y ll k olarak hesaplanmas  kural ndan

sapmalar olabilmektedir. Bunlardan birisi de binek otomobillerinde k st amortisman

uygulamas  olup, VUK’un 320. maddesinde düzenlenmi tir159.

Maddeye göre, faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin

kiralanmas  veya çe itli ekillerde i letilmesi olanlar n bu amaçla kulland klar  binek

otomobilleri hariç olmak üzere, i letmelere ait binek otomobillerinin aktife girdi i hesap

dönemi için ay kesri tam ay say lmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman

ayr lacak, amortisman ayr lmayan süreye isabet eden bakiye de er, itfa süresinin son

nda tamamen yok edilecektir.

st amortisman uygulamas  yaln zca i letmelerin aktifine kay tl  binek

otomobiller için öngörülmü tür. Bunlar n d ndaki amortismana tabi k ymetler için,

hesap döneminin son ay  içerisinde al nm  olsalar dahi, aktife al nd klar  y lda tam

amortisman ayr r.

Binek otomobiller için tam amortisman ayr lmas  ancak i letme faaliyet

konular  aras nda binek otomobillerin kiralanmas  veya sair ekillerde i letilmesi ve

binek otomobillerin esas itibariyle bu amaca tahsis edilmi  olmas  halinde

mümkündür160.

159 Y ld zhan, Lokman. “Binek Otomobillerin Giderleri, Amortismanlar  ve KDV ndirimi”,
Yakla m Dergisi, say  126, Haziran 2003, s.229.
160 Ercan, s.140.
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                                             BÖLÜM 2

MADD  DURAN VARLIKLARA N TÜRK YE

MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALAN

DÜZENLEMELER

1. Genel Aç klama

Muhasebenin sermaye piyasas  ve muhasebe sisteminden edinilen bilgilerin

di er kullan lar  için beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi ve i letme

faaliyetlerine ili kin sa kl  bilgi aktarabilmesi, benzer olaylar  benzer ekilde ifade

etmesi, üretti i bilgilerin do ru, güvenilir, anlaml , gerçe e uygun ve kar la rabilir

olmas , dolay yla belirli standartlara göre haz rlanarak belirli formlardaki finansal

tablo ve raporlarla ilgililere ula lmas  ile mümkündür161.

Dünyada uzun y llard r muhasebe alan nda çal malar yürütülerek; muhasebe

uygulamalar nda ve raporlamalarda gerçe e uygun ve anlaml  bilgi sunulmaya

çal lmaktad r. Özellikle geli mi  ülkelerin olu turduklar  ulusal muhasebe standartlar

kurul veya komiteleri, geli tirdikleri ulusal muhasebe standartlar  kapsam nda, bu

amaca büyük ölçüde hizmet etmi lerdir. Bu ülkelerin önderli inde baz  geli mekte olan

ülkelerin temsilcilerinin de kat yla 1973'te Uluslararas  Muhasebe Standartlar

Komitesi (IASC) olu turulmu  ve Uluslararas  Muhasebe Standartlar  (International

Accounting Standards - IAS) geli tirilip yay nlanm r. Ayr ca, bu uluslararas

standartlar n ülkeler baz nda geli tirilecek ulusal muhasebe standartlar na temel

al nmas  öngörülmü tür. Son y llarda, Uluslararas  Muhasebe Standartlar  ile ilgili

yap lan ve halen devam etmekte olan çal malarla "Uluslararas  Muhasebe Standartlar "

kavram ; "Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar "na (International Financial

Reporting Standards - IFRS) dönü türülmektedir.

161 Üstünda , Saim. “Muhasebe Standartlar  Olu turulmas  Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bak
Dergisi, Nisan 2000,say  1,s.31.
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Türkiye'de de 90'l  y llardan bu yana, tüm i letmeler için uygulanabilir ve

dünya standartlar na uygun muhasebe ilke ve politikalar  olu turulmaya çal lmaktad r.

Avrupa Birli i'ne giri  sürecinde olunmas  ve küreselle me göz önünde

bulunduruldu unda, ülkemiz için UMS-UFRS'ye uyum sa lanmas  ve bu standartlar n

tüm i letmeler taraf ndan uygulanmas  kaç lmaz olmaktad r. Bu do rultuda,

Türkiye'de çe itli kurullar olu turularak, UMS-UFRS'ye uyumlu, ulusal muhasebe

standartlar  geli tirmek için birçok çal ma yürütülmü tür. Bu kurullardan ilki, 1994'te

kurulan ve TMSK kurulana kadar faaliyetlerini sürdüren Türkiye Muhasebe ve Denetim

Standartlar  Kurulu'dur (TMUDESK). TMUDESK' ten sonra çe itli resmi kurumlar

kendi faaliyet alanlar  kapsam nda yasal düzenlemeler olu turmu lard r. Bu

düzenlemeler, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Muhasebe

Uygulama Yönetmeli i Tebli lerini yay nlay p uygulamaya koymas , Sermaye Piyasas

Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:25 Tebli ini yay nlamas  ve uygulamaya koymas ,

(9/4/2008 tarihli ve 26842 say  Resmi Gazete’de yay mlanan Seri: XI, No: 29 say

“Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i”nin 24 üncü

maddesi ile yürürlükten kald lm r.) Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu'nun

(TMSK) Uluslararas  Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar  ile tam uyumlu

Türkiye Muhasebe Standartlar  (UMS=TMS, UFRS=TFRS) yay mlamas eklinde

ralanabilir. Türkiye Muhasebe Standartlar  uygulanmaya ba land nda; SPK ve

BDDK uygulamalar  gibi belli bir kesimle s rl  kalmay p, ülkemizdeki tüm i letmeleri

kapsayacakt r.

Muhasebe standartlar  konusunda son yap lanma olan TMSK, 1999 y nda

Sermaye Piyasas  Kanunu'na eklenen geçici bir madde ile kurulmu tur. Türkiye'deki

muhasebe standartlar  belirleme yetkisi bu kurula verilmi tir. Bu kurulun

kurulmas yla TMUDESK' in faaliyetleri sona ermi tir. Tek yetkili kurulu  olan TMSK,

UMS - UFRS' nin çevirilerini yaparak, bu standartlarla tam uyumlu Türkiye Muhasebe

Finansal Raporlama Standartlar 'n  (TMS-TFRS) yay mlam r162.

162 Yalk n, Yüksel Koç, Demir Volkan, ve Demir Defne. “Uluslararas  Finansal Raporlama
Standartlar  ve Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlar n Geli imi”, Mali Çözüm; SMMMO
Yay n Organ , Y l 2006, Say : 76,s.292.
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TFRS ya da TMS olarak adland rabilece imiz bu standartlar  4 ana ba kta

toplayabiliriz.

1.  Finansal tablolar n sunumu,

2.  De erleme,

3.  Finansal tablolara al nma, gelirin ve kazanc n olu mas ,

      4. Sahip olunan vergi varl klar n ve gelecekte kar la labilecek vergi

yükümlülüklerinin mali tablolara yans lmas 163.

2. Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre Maddi Duran Varl klar n

De erlemesi

Maddi duran varl klar, i letmenin toplam aktifleri içerisinde önemli bir yer

tutmaktad r.  Bundan dolay  maddi duran varl klar, maddi duran varl klarda amortisman

yöntemleri ve muhasebele tirme i lemleri üzerinde önemle durulmas  gereken konular

olu turur. TMS-16 “Maddi Duran Varl klar Standard ” da, finansal tablo kullan lar n

letmenin maddi duran varl klar ndaki yat  ve bu yat mdaki de imleri

belirleyebilmelerini sa layan maddi duran varl klarla ilgili muhasebe i lemlerini

düzenlemeyi amaçlamaktad r.

Bir y ldan daha uzun süre kullan lmak üzere al nm  olan maddi duran

varl klar n, muhasebe kay tlar na al nmas , kullan ld  sürece izlenilmesi, kullan m

süresi sonunda aktiften ç kart lmas  uzun y llardan beri vergi kanunlar  hükümlerine

göre yürütülmü tür. Güncel hale gelen “Uluslararas  Muhasebe Standartlar ” ve

bunlar n yerelle tirilmesi biçimi olan “Türkiye Muhasebe Standartlar ” bu konulara

ili kin çe itli yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu yeni düzenlemeler vergi

kanunlar nda da de iklik yap lmas  gerekli k lm , bu konularda da vergi

kanunlar nda da de ikli e gidilme ihtiyac  ortaya ç km  ve gerekli baz  de iklikler

163 F rat, Hüseyin ve  Palak Karani Veysel. “TMS ve VUK Aç ndan Maddi Duran Varl klarda
De erleme” , Mali Çözüm; SMMMO Yay n Organ , Y l 2008, Say : 79,s.80.
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de yap lm r. zleyen dönemlerde de maddi duran varl klara ili kin i lemler ülkemizde

Türkiye Muhasebe Standartlar ’n n hükümlerinden etkilenecektir.

2.1. TMS 16 Maddi Duran Varl klar Standard nda Yer Alan De erleme

Kavramlar n Tan

Defter De eri: Bir varl n birikmi  amortisman ve birikmi  de er

dü üklü ü zararlar  indirildikten sonra finansal tablolara yans ld  tutar r164.

Maliyet: Bir varl n elde edilmesinde veya in aat nda ödenen nakit veya

nakit benzerlerini veya verilen di er bedellerin gerçe e uygun de erini veya belli

durumlarda, (di er TFRS‘lerin özel hükümleri uyar nca) ilk muhasebele tirme s ras nda

ilgili varl a atfedilen bedeli ifade eder. (örnek TFRS 2 Hisse Bazl  Ödemeler)

Amortismana tabi tutar: Bir varl n maliyetinden veya maliyet yerine

geçen di er tutarlardan kal nt  de erin dü ülmesiyle bulunan tutar  ifade eder.

Amortisman: Bir varl n amortismana tabi tutar n, yararl  ömür

süresince sistematik olarak da lmas  ifade eder165.

letmeye Özgü De er: Bir i letmenin bir varl n devaml

kullan ndan ve yararl  ömrünün sonunda elden ç kar ld nda elde edilmesi beklenen

veya bir yükümlülü ün kar lanmas nda olu mas  beklenen nakit ak lar n bugünkü

de erini ifade eder166.

Gerçe e uygun de er: Kar kl  pazarl k ortam nda, bilgili ve istekli

gruplar aras nda bir varl n el de tirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda

ortaya ç kmas  gereken tutard r.

De er dü üklü ü zarar : Bir varl n defter de erinin geri kazanabilir

tutar  a an k sm  ifade eder.

164 “Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar ”,
TMSK Yay nlar  2007, s.451.
165Tiffin Ralph , The Complete Guide to International Financial Reporting Standards,  2.  Bas m,
London Thorogood, 2005, s.61.
166 Hennie Van Greuning , International Financial Reporting Standards, 5. Bas m, Washington: World
Bank, 2009, s.93.
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Geri kazan labilir tutar: Bir varl n gerçe e uygun de erinden sat

giderleri ç kar larak bulunan de eri ile kullan m de erinden büyük olan r167.

Bir varl n kal nt  de eri: Bir varl k tahmin edilen yararl  ömrünün

sonundaki durum ve ya na ula nda elden ç kar lmas  sonucu elde edilmesi beklenen

tutardan, elden ç karman n tahmini maliyetleri dü ülerek ula lan tahmini tutard r.

Yararl  ömür:

a) Bir varl n i letme taraf ndan kullan labilmesi beklenen süreyi; veya

b) letme taraf ndan ilgili varl ktan elde edilmesi beklenen üretim say  veya

benzeri üretim birimini ifade eder168.

2.2. Maddi Duran Varl klara li kin Türkiye Muhasebe Standard nda

(TMS 16) Yer Alan De erleme Ölçütleri

TMS 16 standard  kapsam nda bulunan ve varl k olarak muhasebele tirilme

ko ullar  sa layan maddi duran varl klar ilk muhasebele tirme an nda maliyet bedeli

ile ölçülür. (TMS 16: m.15) lk muhasebele tirilme tarihini takip eden de erleme

dönemlerinde maliyet veya yeniden de erleme yönteminden birinin esas al narak maddi

duran varl klar n de erlerinin belirlenmesi mümkündür. letme, ilk muhasebele tirilme

tarihinden sonraki de erleme dönemlerinde maddi duran varl klar n de erlemesinde,

maliyet veya yeniden de erleme yöntemlerinden birini seçmekte serbest b rak lm r169.

Ancak, hangi yöntem seçilirse seçilsin, seçilen yöntemin ilgili tüm duran varl k s

için uygulanmas  gerekmektedir. Maddi duran varl klar n de erlemesinde her ne kadar

iki yöntem (maliyet ve yeniden de erleme) öngörülse de de er art n tespitinde

genellikle yeniden de erleme yöntemi kullan r. Zira maliyet yöntemi, niteli i gere i,

maddi duran varl klar n sürekli de er kaybetmesi durumunda kullan lmaktad r.

167 Tokay, S. Hüseyin, Deran Ali ve Akta  Rafet.  “Uluslararas  Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartlar nda Gerçe e Uygun De er Yakla  ve Muhasebe Uygulamalar na Etkisi”, Muhasebe
Bilim Dünyas  Dergisi, Aral k 2005, Say  4, s.96.
168 Yükçü, Süleyman ve çerli Y lmaz. “TMS-16 Maddi Duran Varl klar Standard na li kin
Uygulamalar  Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi Y l 2007, Say  82,  s.17.
169 Mirza, Abbas Ali, Magnus Orrell  ve Graham J. Holt, International Financial Reporting Standards
Practical Implementation Guide and Workbook, 2. Bas m, New Jersey: John Wiley and Sons, 2008, s.
113.
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De eri dü en maddi duran varl klar n maliyet yöntemiyle de erlemeye tabi

tutulmalar  durumunda, söz konusu duran varl k gerçe e uygun de eri ile bilançoya

yans lmaktad r. Maliyet yönteminin de er kazanan bir duran varl n de erini

belirlemede kullan lmas  durumundaysa, söz konusu duran varl k, tarihi maliyet

de erinden birikmi  amortisman ve de er dü üklü ü zarar n dü ülmesi sonucu kalan

tutar üzerinde bilançoya yans r. De eri artan veya dü en duran varl n yeniden

de erleme yöntemi esas nda de erlemeye tabi tutulmas  durumunda, her iki durumda

da, ilgili duran varl k gerçe e uygun de eri üzerinden bilançoya yans r.

Yukar da da de indi imiz üzere ilgili standartta, maddi duran varl klar n

de erlemesinde maliyet ve gerçe e uygun de er ölçüsü olmak üzere iki de er ölçüsü

kullan lmaktad r. Gerçe e uygun de erin belirlenmesinde ise di er standartlarda yer

alan süreçten farkl  olarak, de erleme uzmanlar  taraf ndan piyasa temelli hesaplama

yap lmaktad r 170.  imdi bu iki de erleme ölçüsünü ayr nt  bir eklide aç klayal m.

2.2.1. Maliyet Bedeli Modeli Tan  Unsurlar

Maliyet modeline göre, maddi duran varl klar mali tablolarda elde etme veya

üretim maliyetlerinden birikmi  amortismanlar  ve de er düzeltmeleri dü üldükten

sonraki de erleri ile gösterilirler. Bu de er geri kazan labilir de er veya kullan m

de erinden yüksek olamaz171.

2.2.1.1. Maddi Duran Varl klar n Maliyetine Giren Kalemler

TMS -16 standard n 7’nci maddesi uyar nca, varl k kalemiyle ilgili gelecekteki

ekonomik yararlar n i letmeye aktar lmas n muhtemel olmas  ve ilgili kalemin

maliyetinin güvenilir bir ekilde ölçülebilmesi halinde, yaln zca maddi duran varl k

kaleminin maliyeti varl k olarak muhasebele tirilir ve finansal tablolara yans r.

Standard n devam eden ilgili maddelerinde “muhasebele tirilme ilkelerine

yönelik esaslarla ilgili olarak u hususlar üzerinde durulmaktad r:

170 Tokay,  S.  Hüseyin  ve  Deran  Ali. “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar nda
De erleme Ölçüleri”, Mali Çözüm Dergisi 2008, Say  90, s.34.
171 Örten, Remzi, Kaval Hasan ve  Karap nar  Ayd n,  TMS-TFRS, Ankara: Gazi Kitapevi 2007,s.197.
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a) Kal plar, araç ve gereçler gibi tek ba na önemsiz kalemlerin toplam

de erine uygulan r.

b)  Bir i letmenin bir dönemden fazla kullanmay  bekledi i önemli yedek parça

ve yedek malzemeler ile sadece bir maddi duran varl a ba  olarak kullan labilen

yedek parça ve malzemeler maddi duran varl k olarak dikkate al rlar.

c) Güvenlik veya çevresel nedenlerle edinilen maddi duran varl klar, mevcut

herhangi bir maddi duran varl k kaleminden elde edilmesi beklenen gelecekteki

ekonomik yararlar  do rudan art rmasa da, bir i letmenin di er varl klar ndan gelecekte

ekonomik yarar elde etmesi için gerekli olabilir. Bu tür yat mlara, yasa gere i fabrika

bacas na filtre takt lmas  örnek olarak verilebilir. Zira i letme ancak filtre takt rmas

halinde üretim yapabilece inden, tak lan filtre duran varl k olarak kaydedilmelidir.

d) E er bir bina üzerinde bulundu u arsa ile birlikte sat n al nm  ise, ödenen

bedel arsa ve bina için ayr lmal  ve sadece bina amortismana tabi tutulmal r172.

Yukar da da de indi imiz üzere; muhasebele tirilme kriterlerini sa layan

bütün maddi duran varl klar, ilk muhasebele tirilmede maliyet bedeli ile kaydedilirler.

Sonraki dönemde ise maliyet veya yeniden de erleme modellerinden birisini seçmek

suretiyle ölçme ve de erleme yap r173.

Maddi duran varl klarla ilgili bütün maliyetler olu tu u tarihteki de erleriyle

muhasebele tirilir. Bu maliyetler, bir maddi duran varl k kaleminin ilk elde etme veya

in a edilmesi a amas nda olu an ve sonradan; ekleme, k smi yenileme ve bak m için

katlan lan maliyetleri içerir. Standart’ n 16’ nc  ve devam eden maddelerinde sözkonusu

maliyet unsurlar  a daki gibi s ralanm r:

172 Örten , Kaval , Karap nar .s.196.
173 Kaya, U ur, “Maddi Duran Varl klar n Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlar ndaki
Düzenlemelerin Kar la lmas ”,  www.spk.gov.tr.(11.12.2009).

http://www.spk.gov.tr.(11.12.2009).


77

 1. ndirimler ve ticari iskontolar dü üldükten sonra, ithalat vergileri ve iade

edilmeyen al  vergileri dahil, sat n alma fiyat ,

2. Varl n yerle tirilece i yere ve yönetim taraf ndan amaçlanan ko ullarda

çal abilmesini sa layacak duruma getirilmesine ili kin her türlü maliyet,

3. Maddi duran varl n sökülmesi ve ta nmas  ile yerle tirildi i alan n

restorasyonuna ili kin tahmini maliyeti, i letmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da

stok üretimi d nda bir amaçla belirli bir süre kullan  sonucunda katland

yükümlülük,

4. Do rudan maddi duran varl k kaleminin elde edilmesiyle veya in aat yla

ilgili çal anlara sa lanan faydalardan kaynaklanan maliyetler,

5. Yerin haz rlanmas na ili kin maliyetler,

      6. lk teslimata ili kin maliyetler,

7. Kurulum ve montaj maliyetleri; maddi duran varl n kullan laca  yere veya

yönetimin istedi i kullan m ekline getirilmesi için katlan lan her türlü giderler,

8. Varl n uygun ekilde çal p çal mad na dair yap lan test maliyetlerinden,

varl  gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin sat ndan elde edilen net

has lat dü üldükten sonra kalan tutar (teçhizat n denenmesi s ras nda üretilen örnekler

gibi)174,

9. VUK’un 270’nci maddesinin son paragraf nda belirlenen “Noter, mahkeme,

ymet takdiri, tellaliye giderleri ile emlak al m ve ta t al m vergilerinin maliyete

verilmesi veya dönem giderlerine aktar lmas ndaki” seçim hakk  yoktur. Bunlar maddi

duran varl kla ili kilendirildikleri ölçüde maliyete dahildir175.

174Sa lam, Necdet, engel Salim, ve Öztürk Bünyamin. “ UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartlar  Uygulamalar ”, Maliye ve Hukuk Yay nlar , 2007,s.470.
175 Örten, Kaval ve Ayd n. s.196.



78

2.2.1.2.  Maddi Duran Varl k Kaleminin Maliyetine Girmeyen Kalemler

Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da

hizmet sunma maliyetleri, elemanlar n e itim maliyeti de dahil yeni bir yerde, yeni bir

mü teri kesimiyle i  yapma maliyetleri, genel yönetim maliyetleri gibi maliyetler,

maddi varl n al  fiyat na dahil olmad klar ndan ve varl , yönetimin amaçlar

do rultusunda faaliyet gösterebilmesi amac yla gerekli pozisyona ve i ler duruma

getirmek için katlan lmad klar ndan, varl kla do rudan ili kilendirilemez, dolay yla

elde etme maliyetine dahil edilmez. Ayr ca a da belirtilen maliyetler bir maddi duran

varl k kaleminin defter de erine dahil edilmez:

Yönetimin amaçlar  do rultusunda faaliyet gösterebilir durumda olup;

henüz kullan ma sokulmam  veya tam kapasitenin alt nda çal an varl klar için

katlan lan maliyetler,

Varl n üretece i mal veya hizmete talep olu urken katlan lan maliyetler

gibi ba lang ç faaliyet zararlar ,

letmenin k smen veya tamamen yeniden organizasyonu veya yeniden

yerle imine ili kin harcamalar, maddi varl n maliyetine dahil edilmez.(TMS16: m.20)

Bir maddi duran varl k kalemi, yönetimin amaçlar  do rultusunda faaliyet

gösterebilmesi amac yla gerekli duruma ve yere getirildi i andan itibaren maliyetlerinin

defter de erinde muhasebele tirmesine son verilir176.

Bir maddi duran varl k, kullan ma haz r hale gelmesinden itibaren, duran

varl k için yap lan masraflar aktifle tirilmeyip do rudan gider yaz r.

176Genço lu, Gücenme Ümit. Türkiye Muhasebe Standartlar  ve Uygulamalar , Türkmen Kitapevi
2007,s,199.
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2.2.1.3. Maddi Duran Varl k Ediniminde Olu an Borçlanma Maliyetleri

Maddi duran varl n al  taksitlendirilmi se, elde etme maliyeti pe in

fiyat na e it olarak belirlenir. Bu durumda yap lan toplam ödeme tutar  ile pe in fiyat

aras ndaki fark TMS-23 “Borçlanma Maliyetleri” standard nda aktifle tirmeye izin

verilen durumlar hariç kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara al r177.

Buna göre borçlanma maliyetindeki temel yöntem bunlar n, niteli ine ve yöntemine

bak lmaks n dönem gideri olarak kaydedilmesidir.

Ancak uygulanabilir di er yöntem özellikli bir varl n sat n al nmas , in as

veya üretimi ile do rudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetlerinin aktifle tirilmesidir178.

Bunun için, varl kla ilgili ekonomik yararlardan i letmenin yararlanmas  ve bu varl n

letmeye maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekir. Özellikli varl klar,

sat labilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar, üretim tesisleri, enerji

üretim santralleri ve in a edilmekte olan yeralt  ve yerüstü düzenleri ile binalar olarak

ralanm r179.

Özellikli varl n maliyetine eklenebilecek borçlanma maliyetleri aras nda

dakiler s ralanabilir:

 Kredili mevduat hesab  ile k sa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan

faizler,

 Borçlanmalarla ilgili iskonto ve primlerin itfalar ,

 Borç anla malar n düzenlemeleri ile ilgili olarak olu an di er maliyetlerin

itfalar ,

 Finansal tablolara yans lan finansal kiralamalara ili kin borçlanma

maliyetleri,

177 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards For Small
and Medium Sized Entities, 1. Bas m, London: International Accounting Standards Committee, 2009, s.
151.
178 Barry J. Epstein ve Jermakowicz K. Eva. Interpretation and Application of International Financial
Reporting Standards,  1. Bas m, New Jersey: John Wiley and Sons, 2008, s. 267-268.
179 Gücenme, s.201.
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 Yabanc  para ile borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak

dikkate al nd klar  ölçüde olmak üzere kur farklar 180.

Borçlanma maliyetlerinin aktifle tirilecek tutar n saptanmas nda esas

al nacak bu standartta, yukar daki esaslara göre aktifle tirilmeyen borçlanma

maliyetleri, temel yönteme göre muhasebele tirilir ve o dönemin gideri olarak dikkate

al r.

Borçlanmalar n bir varl kla ili kili bir biçimde de il de, genel bir borçlanmaya

gidilmesi durumunda ve al nan kredinin bir k sm n bir özellikli varl k finansman nda

kullan lmas  durumunda ve ayr ca özellikli varl k ile al nan krediler aras nda aç k ve

do rudan bir ili ki kurulamad  durumlarda, aktifle tirmeye ili kin borçlanma

maliyetlerinin tutar , o varl a ili kin harcamalara aktifle tirme oran  uygulanarak

belirlenir. Aktifle tirme oran ; i letmenin özellikli bir varl n elde edilmesine yönelik

hususi borçlanmalar  d ndaki, o dönem süresince mevcut olan genel amaçl

borçlanmalar na ili kin borçlanma maliyetlerinin ortalamas r. Bir dönem boyunca

aktifle tirilen borçlanma maliyetlerinin tutar  ise, o dönem boyunca katlan lan

borçlanma maliyetlerinin tutar  a amaz181.

Aktifle tirme Oran öyle hesaplayabiliriz.

Aktifle tirilmi  Toplam Maliyet

Aktifle tirme Oran  = Toplam Maliyet

Aktifle tirilmi  Finansman Gideri ise a daki gibi hesaplan r;

Aktifle tirilmi  Finansman Gideri = Toplam Finansman Gideri x

Aktifle tirme Oran

180Sa lam, engel ve Öztürk, s,473.
181Bekler, Muhittin. “Borçlanma Maliyetlerinin Uluslararas  Muhasebe Standard , Türk Muhasebe
Standard  ve Türk Vergi Mevzuat  Bak ndan De erlendirilmesi” , www.tmsk.org.tr, (24.05.2010)

http://www.tmsk.org.tr
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 2.2.1.4. Sonraki Dönemlerde Yap lan Harcamalar

TMS 16' ya göre ikame veya yenileme maliyetleri hariç, varl n iktisab ndan

sonra katlan lan maliyetler, ancak varl ktan elde edilecek fayday , varl a atfedilmi

bulunan performans standard  a acak derecede art rd nda güvenilir bir biçimde

ölçülebiliyor ve varl kla do rudan ili kilendirilebiliyorsa ilgili varl n maliyetine

eklenir. Aktifle tirme kriterlerini sa lamayan sonraki dönemlerde yap lan di er bütün

harcamalar katlan ld  dönemin gideri olarak mali tablolara al r. Bir i letme maddi

duran varl k kalemlerinin günlük bak m maliyetlerini aktifle tiremez. Aksine, bu

maliyetleri olu tuklar  tarihte gelir tablosu ile ili kilendirir. Günlük bak m maliyetleri

esas olarak, i çilik, sarf malzemeleri ve küçük parça maliyetlerini içerir. Bu

harcamalar n amac  genel olarak maddi duran varl k kaleminin tamir ve bak m'  olarak

tan mlan r.

Bir maddi varl a ait parçan n yenilenmesi ya da ikamesi s ras nda katlan lan

maliyetler, söz konusu maddi varl a ili kin sonraki dönemlerde yap lan bir harcama

olmay p, ayr  bir varl n elde edilmesi gibi muhasebele tirilir ve yenilenen ya da ikame

olunan parçan n kay tl  de eri mali tablolardan ç kar r. Maddi varl klar n ana unsurlar

bazen düzenli aral klarla de tirilebilir. Bu unsurlar, faydal  ömürleri ilgili olduklar

maddi varl n faydal  ömründen farkl  olmas  nedeniyle ayr  varl klar olarak

muhasebele tirilir. Baz  maddi varl klar, parça yenilemesi yap lmaks n hatalar n

olu mas  önleyici düzenli büyük kontroller sayesinde faaliyete devam edebilir. Bu

durumda, kontrol maliyeti yenilenen parça gibi aktifle tirilir ve yenilenen parçan n

kalan tüm kay tl  de eri mali tablolardan ç kar r.

letmenin maddi duran varl k kaleminin defter de erine, ilgili kalemin bir

parças  için yenileme maliyetinin dahil etmesi durumunda; yenilenen parçan n ayr

olarak itfa edilip edilmedi ine bak lmaks n, yenilenen parçan n defter de eri bilanço

 b rak r. letme için yenilenen parçan n defter de erinin belirlenmesi

mümkün/uygulanabilir de ilse, yenileme maliyeti, yenilenen parçan n al nd nda ya da

in a edildi indeki maliyetinin bir göstergesi olarak kullan labilir182.

182 Gücenme, s.203.
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Yukar daki aç klamalardan sonra bir duran varl n edinilmesinden sonra

onunla ilgili olarak yap lan harcamalar a daki gibi s fland labilir:

a) letim harcamalar

Duran varl n hizmet verir durumda tutulabilmesi için yap lan

harcamalar. Bak m giderleri.

Kullanma veya ba ka fiziki nedenlerle hizmet verir durumdan

uzakla nda yeniden hizmet verir hale getirilmesi için yap lan harcamalar. Onar m

(tamir) giderleri.

b) Geli tirme harcamalar

Bir duran varl n veriminin ve/veya ömrünün uzat lmas  için yap lan

harcamalar veya bir duran varl n edinilmesinden sonra, onun yararl  olma boyutlar

geni leten (kapasitesini ve/veya verimini art ran) ya da yararl  olma süresini uzatan

nitelikteki iyile tirici ve geli tirici i lemler için yap lan harcamalar (de er art

harcamalar) o duran varl n maliyetine eklenir. Duran varl n ömrünü art

harcamalar, sa lanan ek ömür içinde, verimi art ran harcamalar ise kalan ömür içinde

gidere dönü türülür.

 Örne in; bir ta tta buji de tirmesi, normal hizmet verir durumda

tutulmas na yönelik oldu undan dönem gideri, patlayan amortisörün yenilenmesi

normal hizmet durumuna döndürülmesi için gerekli oldu undan dönem gideri, otomatik

bo altma tertibat  yapt lmas , yarar  art rd ndan maliyet art , motorun komple

de tirilmesi, yararl  olma süresini uzatt ndan, maliyet art  olarak

muhasebele tirilir183.

183 Sa lam, engel ve Öztürk, s.477.
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2.2.2. Yeniden De erleme Modelinin Tan  ve Unsurlar

16 no’lu standartta bu yönteme ''Yeniden De erleme Modeli" denmekle

birlikte, bu yöntem temelde gerçe e uygun de er (makul de er) yöntemidir.

Bu yöntemde, gerçe e uygun de eri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi du-

ran varl k kalemi, ilk olarak muhasebele tirildikten sonra, yeniden de erlenmi  tutar

üzerinden gösterilir184. (TMS 16: md.31)

Yeniden de erlenmi  tutar, yeniden de erleme tarihindeki gerçe e uygun

de erinden, müteakip birikmi  amortisman ve müteakip birikmi  de er dü üklü ü

zararlar n indirilmesi suretiyle bulunan de erdir185. Yeniden de erlemeler, bilanço

tarihi itibariyle gerçe e uygun de er kullan larak bulunacak tutar n defter de erinden

önemli ölçüde farkl  olmas na neden olmayacak ekilde düzenli olarak yap lmal r.

Yeniden de erlemelerin s kl , yeniden de erleme konusu maddi duran varl k

kalemlerinin gerçe e uygun de erlerindeki de imlere ba r. Yeniden de erlenen

varl n gerçe e uygun de erinin defter de erinden önemli ölçüde farkl la mas

durumunda, varl n tekrar yeniden de erlenmesi gerekir. Baz  maddi duran varl k

kalemlerinin gerçe e uygun de erleri önemli de iklikler göstermesi nedeni ile y ll k

olarak yeniden de erlenmeyi gerektirir. Gerçe e uygun de erlerinde önemli

de iklikler olmayan maddi duran varl k kalemleri için bu s kl kta yeniden de erleme

yap lmas na gerek yoktur. Bu kalemler için sadece üç veya be  y lda bir yeniden

de erleme yap lmas  gerekli olabilir. (TMS 16: md.34)

Arazi ve binalar n gerçe e uygun de eri genellikle, piyasa ko ullar ndaki

kan tlar n mesleki yeterlili e sahip de erleme uzmanlar  taraf ndan de erlendirilmesi

sonucu saptan r. Maddi duran varl k kalemlerinin gerçe e uygun de eri genellikle

de erleme yoluyla belirlenmi  piyasa de erleridir. (TMS 16: md.32)

184 Kirk  J.  Robert. International Financial Reporting Standards in Depth, Volume I Theory and
Practice, 1. Bas m, Oxford: Elsiever, 2005, s. 30.
185 Yükçü ve çerli, s.19.



84

er maddi duran varl k kaleminin özellikli niteli inden kaynaklanan

nedenlerle veya devam etmekte olan bir i in parças  olmas  haricinde, sat n az

olmas  nedeniyle piyasa ko ullar ndaki gerçe e uygun de erine ili kin yeterli bilgi

mevcut de il ise, i letmenin bir gelir veya itfa edilen yenileme maliyeti yakla

kullanarak gerçe e uygun de eri tahmin etmesi gerekebilir186. (TMS 16: md.33)

Bir maddi duran varl k kalemi yeniden de erlendi inde, yeniden de erleme

tarihindeki birikmi  amortisman a daki yöntemlerden birine göre i leme tabi tutulur:

a) Birikmi  amortisman varl n brüt defter de erindeki de iklikle orant

olarak düzeltilir ve böylece yeniden de erleme sonras ndaki varl n defter de eri

yeniden de erlenmi  tutar na e it olur187.  Bu yöntem genellikle bir varl n, itfa edilen

yenileme maliyetinin bir endeks uygulanarak yeniden de erlendi i durumlarda

kullan r.  (TMS 16: md.35-a)  Bu yönteme, "Brüt Yönteme Göre Yeniden De erleme

Yöntemi" diyebiliriz.

b) Birikmi  amortisman varl n brüt defter de eri ile netle tirilir ve net tutar

yeniden de erleme sonrandaki de ere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için

kullan r. (TMS 16: md.35-b)   Bu yönteme "Net Yönteme Göre Yeniden De erleme

Yöntemi" demekte mümkündür188.

Bir maddi duran varl k kalemi yeniden de erlendi inde, o varl n ait oldu u

tüm maddi duran varl k s  da yeniden de erlenir189.

2.2.2.1. Brüt Yönteme Göre Yeniden De erleme

16 no’lu standard n 35/a maddesinde ve amortisman ay rma ile ilgili

aç klamalar na göre maddi duran varl k ve amortismanlar n düzeltilmesi ve

kaydedilmesi a daki a amalara göre yap r.

186 Sa lam, engel ve Öztürk, s.479.
187 Genço lu, s.208.
188 Gücenme, Ümit ve  Arsoy Aylin.  “Muhasebe Standartlar na Göre Maddi Duran Varl klarda
De er Art  ve Azal lar n Tespiti ve Kayd ”, www.tmsk.org.tr (15.12.2009)
189 Örten, Remzi ve Bay rl  R dvan, “ TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl klar n Dönem Sonunda
De erlemesi ve Muhasebe Uygulamalar ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2007,s.38.

http://www.tmsk.org.tr
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a) lgili duran varl n cari de erinin belirlenmesi ve düzeltme kayd n

yap lmas ,

b) Vergi mevzuat  ile uyumlama ve vergi etkisi kayd n yap lmas ,

c) Birikmi  amortismanlar n düzeltilmesine ili kin katsay n belirlenmesi,

d) Birikmi  amortismanlar n düzeltilmesi ve kaydedilmesi,

e) Düzeltilmi  de ere göre dönem amortisman n hesaplanmas  ve

kaydedilmesi,

f) Amortisman düzeltmesine ili kin vergi mevzuat  ile uyumlama ve

ertelenmi  vergi etkisinin belirlenmesi ve kaydedilmesi,

Yukar daki aç klamalar zda yer alan, ilgili maddi duran varl n

düzeltilmesi, düzeltme katsay n belirlenmesi, birikmi  amortismanlar n düzeltilmesi

ve ayr lacak amortisman tutar n hesaplanmas  Tablo 3’de aç kland  gibi yap r;

Tablo 3: Brüt Yönteme Göre Yeniden De erleme

  a) Cari De erin Hesaplanmas = Düzeltilmi  Brüt De er (+ / -) De er De mesi

  b) Yeniden De erleme

(Düzeltme) Katsay

= Varl n Düzeltilmi  Brüt De eri/Varl n

Düzeltilmemi  Brüt De eri

c) Birikmi  Amortisman n

Düzeltilmesi

= Birikmi  Amortisman x Yeniden De erleme

Katsay

d) Ayr lacak Amortisman n

Hesaplanmas
= Düzeltilmi  Brüt De er x Amortisman Oran

Kaynak: Örten, Remzi ve Bay rl  R dvan.“TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl klar n Dönem
Sonunda De erlemesi ve Muhasebe Uygulamalar ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2007.
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2.2.2.2. Net Yönteme Göre Yeniden De erleme

TMS 35. maddenin "b" bendi sadece 'birikmi  amortismanlar n" nas l

düzeltilece ine ili kindir. Gelecekte amortisman hesaplama veya ayr lmas n bu

standard n 39. ve 40. maddelerindeki uygulaman n bir parças  oldu u da ayr ca ifade

edilmektedir.

Bu uygulamaya göre, birikmi  amortismanlar yeniden de erleme katsay  ile

düzeltilir. Yeni ayr lacak amortisman gerçe e uygun de er (düzeltilmi  de er)

üzerinden ayr r. Böylece yeniden de erleme uygulamas na ve enflasyon muhasebesi

düzeltmelerine uygun bir ekilde maddi duran varl klar düzeltilmi  ve gerekli.

amortisman n ayr lmas  gerçekle tirilmi  olur190.

Buradaki uygulama ile madde 35/a'daki uygulama aras ndaki en belirgin 'fark,

yeniden de erleme farklar n net de erlere göre belirlenmesidir.

Bu yöntemin uygulanmas  Tablo 4 de a daki gibi özetlenmi tir.

Tablo 4: Net Yönteme Göre Yeniden De erleme

a) Yeniden De erleme (Düzeltme) Katsay   = Varl n Düzeltilmi  Brüt De eri / Varl n

Düzeltilmemi  Brüt De eri

b)   Net De erin Bulunmas   =  Brüt De er – Birikmi  Amortismanlar

c)  De er Art  veya Azal n Bulunmas = Düzeltmeden Önceki Net De er – Düzeltmeden

Sonraki Net De er

d)   Birikmi  Amortisman n Düzeltilmesi =  Birikmi  Amortisman x Düzeltme Katsay

e)   Ayr lacak Amortisman  =  Düzeltilmi  Brüt De er x Amortisman Oran

Kaynak: Örten, Remzi ve Bay rl  R dvan. “TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl klar n Dönem Sonunda
De erlemesi ve Muhasebe Uygulamalar ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2007.

190 Örten ve Bay rl , s.45.
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Örnek:

Beyza A. . 01.10.2005 tarihinde faydal  ömrü 5 y l olan demirba  85.000

TL’ye sat n alm r. 31.12.2008 tarihinde demirba n birikmi  amortisman  55.250

TL’dir. 31.03.2009 tarihinde demirba n yeniden de erlenmeye tabi tutulmas na karar

verilmi tir. Demirba n de erinin % 40 oran nda artt  tespit edilmi tir191.

YILLAR DÖNEM
AMORT SMAN G DER

B. AMORT SMAN TUTARI

2005/3 ay 17.000 / 12*3= 4.250  4.250

2006 17.000 21.250

2007 17.000 38.250

2008 17.000 55.250

                                            85.000 TL * 0,40 =  34.000 TL

                                           55.250 TL * 0,40 =  22.100 TL

Yeniden De erleme De er Art                    =   11.900 TL

--------------------- 31.03.2009 --------------

255 Demirba lar

                       257 B. Amortismanlar

         522  Yeniden De erleme Fonu

34.000

22.100

11.900

191 Gücenme, Arsoy. www.tmsk.org.tr

http://www.tmsk.org.tr
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Demirba lar Birikmi   Amortismanlar M.D.V.Yeniden
De erleme Fonu

    85.000   55.250

    34.000   22.100   11.900

  119.000   77.350

letme, demirba a 31.12.2009 tarihinde 17.000 TL amortisman

ay rm r. Ayr ca ilgili demirba n 31.01.2010 tarihinde de erinin % 40 dü tü ü tespit

edilmi  olup, rayiç bedelinin 71.400 TL birikmi  amortisman n ise 49.980 TL oldu u

belirlenmi tir. Son durum a daki gibidir.

Demirba Birikmi   Amortismanlar M.D.V. Yeniden
De erleme Art

85.000

34.000

47.600 30.940 55.250

22.100

11.900 11.900

119.000 47.600 30.940 77.350 11.900 11.900

Bu durumda a daki gibi kay t yap lacakt r.

----------------------31.01.2010 ----------------

257 B. Amortismanlar

522 Yeniden De erleme De er Art  Fonu

654 Kar k Giderleri

255 Demirba lar

30.940

11.900

  4.760

47.600
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2.2.3. Maddi Duran Varl klarda De er Art lar n Kayd

Maddi varl n kay tl  de eri yeniden de erleme sonucunda artm sa, bu art ,

do rudan özkaynak hesap grubunda "yeniden de erleme de er art " ad  alt nda mali

tabloya al r. Ancak, bir yeniden de erleme art , ayn  varl n daha önce

giderle tirilmi  bulunan yeniden de erleme de er azal  tersine çevirdi i ölçüde gelir

olarak mali tablolara al r192. (TMS 16: md.39)

Bir maddi duran varl k kalemine ili kin özkaynak hesap grubundaki yeniden

de erleme de er art , ilgili varl k bilanço d  b rak ld nda do rudan geçmi  y l

karlar na aktar labilir. Ayn  husus varl n kullan mdan çekilmesi veya elden

kar lmas  durumunda da geçerli olabilir. Öte yandan, de er art n bir k sm , varl k

letme taraf ndan kullan ld kça da aktar labilir. Bu durumda aktar lan de er art ,

varl n yeniden de erlenmi  defter de eri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal

maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman aras ndaki fark kadar olur. Yeniden

de erleme de er art ndan geçmi  y l karlar na aktar m kar veya zarar (gelir tablosu),

üzerinden yap lamaz. (TMS 16: md.41)

Maddi duran varl klar n yeniden de erlemesinden kaynaklanan, varsa gelir

vergilerinin etkileri "TMS 12 Gelir Vergileri" Standard na uygun olarak

muhasebele tirilir ve aç klan r. (TMS 16: md.42)

2.2.4.  Maddi Duran Varl klarda De er Azal lar n Kayd

Yeniden de erleme sonucunda varl n kay tl  de eri azalm sa, bu azalma

gider olarak mali tablolara al r. (TMS 16: md.40) Varl k yeniden de erlenmi  tutar

ile izlenmiyorsa, de er dü üklü ü derhal gelir tablosuna gider olarak yans lmal r.

Ancak, söz konusu varl kla ilgili olarak daha önce bir yeniden de erleme fonu

olu turulmu sa, azal  ilk olarak söz konusu hesaptan dü ülür. De er azal n yeniden

de erleme fonundan yüksek olmas  durumunda, artan k m gelir tablosu ile

ili kilendirilir.

192 Karap nar, Ayd n ve di erleri. Sermaye Piyasas nda Ba ms z Denetim Lisanslama S navlar na
Haz rl k, Ankara: Gazi Kitapevi 2009.s.792.
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Maddi duran varl k kaleminin de er dü üklü ü oldu unu anlamak için i letme

TMS 36 "Varl klarda De er Dü üklü ü” Standard  uygular. Bu standart bir i letmenin

varl n defter de erini nas l belirledi ini ve de er dü üklü ü zarar n ne zaman

tahakkuk etti ini ya da iptal etti ini aç klar193. (TMS 16: md.63) Her y l sonunda

letme, varl n' de er dü üklü üne u ray p u ramad  incelemek ve de er

dü üklü ü olu mas  halinde bunu mali tablolara almak zorundad r. Sözkonusu de er

dü üklüklerini izlemek üzere, ayr  bir hesap açmak gerekir194. Mevcut

uygulamalar zda yer almayan bu i lem sürekli izlemeyi gerektirmektedir. Ayr ca

ülkemizdeki mevcut durum için maddi duran varl klara de er dü üklü ü kar

ayr lmas  da yeni bir uygulama getirmektedir.

Standarda göre, varl n kay tl  de eri, kullan m veya sat  yoluyla geri

kazan lacak tutar ndan yüksekse, varl k geri kazan labilir tutar ndan daha fazla tutarda

izleniyor olabilir. Böyle bir durum mevcut ise, varl kta de er dü üklü ü meydana

gelmi tir ve de er dü üklü ünün mali tablolara al nmas  gerekir.

Varl n kay tl  de eri > Geri kazan labilir tutar =>Varl k de er dü üklü üne

ram r ve varl n kay tl  de eri geri kazan labilir tutar na indirilir195.

De er dü üklü ü zarar , çal mam n ilgili bölümünde de belirtti imiz üzere;

bir varl n kay tl  de erinin geri kazan labilir tutar  a an k sm  ifade eder. Kay tl

de er; bir varl n birikmi  itfa tutar  ve birikmi  de er dü üklü ünün dü ülmesinden

sonra bilançoya al nan tutar r. Geri kazan labilir tutar ise, bir varl n net sat  fiyat

ile kullan m de erinden yüksek olan  olarak tan mlan r 196.

2.2.5. De er Dü üklü ü Tazminat

De er dü üklü ü olan, kay p ya da vazgeçilen maddi duran varl k kalemleri

için üçüncü ki ilerden al nan tazminatlar, tazminat tahsil edilebilir oldu unda gelir

tablosu ile ili kilendirilir. (TMS 16: md.65)

193 Sa lam, engel ve Öztürk, s.484.
194Akdo an, Nalan ve Sevilengül Orhan. “Türkiye Muhasebe Standartlar na Uyum çin Tekdüzen
Hesap Plan nda Yap lmas  Gereken De iklikler”, Mali Çözüm Dergisi 2007, Say  84,  s.59.
195 Gücenme, s.212.
196Gökçen, Gürbüz, Akgül Ataman Ba ak ve Çak  Cemal. Türkiye Muhasebe Standartlar
Uygulamalar , Beta Kitapevi, Ekim 2006, s.148.
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Maddi duran varl k kalemlerinin de er dü üklü ü ya da kay plar  ve bunlara

ili kin üçüncü ki ilerden talep edilen veya tahsil edilen tazminatlar ve yenilenen

varl klar için sonradan yap lan sat n alma veya in a faaliyetleri farkl  ekonomik

olaylard r ve a daki ekilde farkl  esaslarla muhasebele tirilir. (TMS 16: md.66)

a) Maddi duran varl k kalemlerinin de er dü üklü ü TMS 36’ya göre

muhasebele tirilir.

b) Kullan m d  kalan ya da elden ç kar lan maddi duran varl k kalemlerinin

bilanço d  b rak lmas  bu standart uyar nca belirlenir.

c)  De er dü üklü ü olan kay p ya da vazgeçilen maddi duran varl k kalemi

için üçüncü ki ilerden al nan tazminatlar tahsil edilebilir oldu unda kar veya zarar n

belirlenmesinde dikkate al r.

Yenilenen, sat n al nan ya da yenileme amac yla in a edilen maddi duran varl k

kalemlerinin maliyeti bu standarda göre belirlenir197.

3. Maddi Duran Varl klar n Bilanço D  B rak lmas

Bir i letmede maddi duran varl klar n bilanço d  b rak lmas  yukar da da

söyledi imiz gibi 2 ekilde olur. Bunlar;

a) Kullan mdan Kald rma veya Ekonomik Yarar Beklenilmemesi Durumu

b) Duran Varl klar n Sat

Duran varl klar n elden ç kar lmas , kullan mdan kald lmas  veya hiçbir yarar

beklenilmemesi halinde bilançodan ç kar lmas  gerekti i “Türkiye Muhasebe

Standard ’nda vurgulanm r.

Bir maddi duran varl n ekonomik yarar sa lamamas  ve ekonomik de er

ta mamas  halinde bilançodan ç kar lmas  i lemleri, muhasebe yönünden o varl n

amortisman süresini tamamlam  olup olmamas na göre farkl k gösterecektir.

197 Sa lam, engel ve  Öztürk, s.492
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Amortisman süresi tamamlanm  bir maddi duran varl n bilançodan

kar lmas  amac yla ilgili maddi duran varl a ili kin hesap ile o maddi duran varl a

ili kin birikmi  amortismanlar n kar kl  olarak kapat lmas  gerekir. Ancak, bu

durumda maddi duran varl n ayn  zamanda bir ekonomik de er de ta mamas

gerekmektir.

Bu noktada di er bir sorun da maddi duran varl n ekonomik de er ta p

ta mad n saptanmas  sürecidir. Bu i lemin kim taraf ndan yap laca  ve i lemin

do rulu u ve güvenilirli i büyük önem ta maktad r.

 Bir maddi duran varl k kaleminin defter de eri, duran varl k elden

kar ld nda veya kullan ndan ya da elden ç kar lmas ndan gelecekte ekonomik

yarar beklenmedi i durumlarda bilanço d  b rak r. Duran varl n bilanço d  b ra-

lmas ndan do an kazanç veya kay p, ilgili kalem bilanço d  b rak ld nda gelir

tablosu ile ili kilendirilir. Kazançlar, hâs lat olarak s fland lmaz198.(TMS 16: md.68)

De er dü üklü ü olan, kay p ya da vazgeçilen maddi duran varl k kalemleri

için üçüncü ki ilerden al nan tazminatlar, tazminat tahsil edilebilir oldu unda gelir

tablosu ile ili kilendirilir.

Bir maddi duran varl k kaleminin bilanço d  b rak lmas ndan do an kazanç ya

da kay p; varsa varl klar n elden ç kar lmas ndan kaynaklanan net tahsilat ile varl n

defter de eri aras ndaki fark olarak belirlenir. (TMS 16: md.71)

 Duran varl k kaleminin elden ç kar lmas  nedeniyle ortaya ç kan alacaklar

ba lang çta gerçe e uygun de eri ile muhasebele tirilir. E er ilgili kalem için yap lan

ödeme ertelenmi se, al nan tutar ba lang çta pe in fiyat e de eri ile muhasebele tirilir.

Olu an alaca n nominal de eri ile pe in fiyat e de eri aras ndaki fark, TMS 18' e

uygun olarak alacak üzerindeki bile ik getiriyi yans tacak ekilde faiz geliri olarak

finansal tablolara yans r 199. (TMS 16: md.72)

198 International Account ng Standarts 2002, International Account ng Standarts Committee, London
2002.
199 Gökçen, Akgül ve Çak , s.154.
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Maddi varl a ili kin yeniden de erleme fonu ilgili varl n mali tablolardan

kar lmas  müteakip do rudan birikmi  kârlara aktar labilir. Ayn  husus varl n

elden ç kar lmas  veya hizmetten çekilmesi durumunda da geçerlidir200.

Örnek:

Enis A. .’i 15.04.2010 tarihinde maliyet bedeli 50.000 TL ve o ana kadar

birikmi  amortisman  35.000 TL ve yeniden de erleme fonu 2.000 TL olan makinesini

40.000 TL’ye (KDV dahil)  31.12.2010 tarihinde satm r. Buna göre a daki gibi bir

muhasebe kayd  yapmal r201.

Vergi Kanunlar na Göre

--------------------15.04.2010 --------------

102 Bankalar

257 Birikmi  Amortisman

522 Yeniden De erleme Fonu

             253 Makine ve Tesisat

             391 Hesaplanan KDV

             679 Di er Ola and  Gelir
ve Karlar

40.000

35.000

  2.000

50.000

  7.200

19.800

200 Gücenme, s.218.
201 çerli, Yükçü, s.25.
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Muhasebe Standartlar na Göre

  Yeniden de erleme de er art n kapat lmas

-----------------------15.04.2010 ----------------

522 Yeniden De erleme Fonu

         570 Geçmi  Dönem Gelirleri

2.000

  2.000

Kar Kayd

----------------------- 15.04.2010 --------------
102 Bankalar

257 Birikmi  Amortisman

        253 Makine ve Tesisat

        391 Hesaplanan KDV

        570 Geçmi  Dönem Gelirleri

40.000

35.000

50.000

  7.200

17.800

4. Maddi Duran Varl klarda Takas Kavram

Takas¸ herhangi bir de im arac  kullan lmaks n, mal ve hizmetlerin di er

mal ve hizmetlerle de  toku  edildi i bir ticaret tipidir.

Bir veya birden fazla maddi duran varl k kalemi, parasal olmayan varl k veya

varl klar, veya parasal ve parasal olmayan varl klar n birle imi kar nda elde

edilebilir. A da parasal olmayan varl klar n takas na de inilmekle beraber, bu durum

bir önceki cümlede belirtilen bütün takaslar için de geçerlidir. Bu kapsamdaki bir maddi

duran varl k kaleminin maliyeti a daki durumlardan bir veya daha fazlas  söz konusu

olmad  sürece gerçe e uygun de eri ile ölçülür202. (TMS 16: md.24)

202Exposure  Draft of Proposed; Improvements to Internat onal Account ng Standarts
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a) Takas i leminin ticari içerikten yoksun olmas ,

b) Elde edilen varl n veya elden ç kar lan varl n gerçe e uygun de erinin

güvenilebilir bir ekilde ölçülememesi.

letme, elden ç kar lan varl  hemen bilanço d  b rakam yorsa dahi, elde

edilen kalem bu ekilde ölçülür. Elde edilen kalemin gerçe e uygun de eri ile

ölçülmemesi durumunda, maliyeti elden ç kar lan varl n defter de eri ile ölçülür.

Bir i letme, takas i leminin ticari içeri e sahip olup olmad ; i lem

sonucunda gelecekteki nakit ak lar n ne kadar de ece ini gözönünde bulundurarak

belirler. A daki ko ullardan birinin varl  halinde takas i leminin ticari öze sahip

oldu u kabul edilir:

a) Elde edilen varl ktan kaynaklanacak nakit ak lar n (risk, zamanlama ve

tutar olarak) transfer edilen varl ktan kaynaklanacak nakit ak lar ndan farkl  olmas

veya,

b) letmenin i lemden etkilenen faaliyetlerinin i letmeye özgü de erinin takas

lemi sonucu de mesi ve,

c) a veya b’de belirtilen farklar n, takas edilen varl klar n gerçe e uygun

de erine göre önemli olmas .

Bir takas i leminin ticari içeri e sahip olup olmad n belirlenmesinde,

letmenin i lemden etkilenen faaliyetlerinin i letmeye özgü de erine ili kin olarak

vergi sonras  nakit ak lar  dikkate al r. Bu analizlerin sonuçlar , i letmenin ayr nt

hesaplamalar yapmas  gerektirmeyecek ölçüde aç k olabilir203. (TMS 16: md.25)

Sonuç olarak; takas yoluyla al nan maddi duran varl k kalemi esas olarak

gerçe e uygun de eri üzerinden aktifle tirilir. Elde edilen kalemin gerçe e uygun de eri

ile ölçülememesi durumunda, maliyet elden ç kar lan varl n defter de eridir204.

203 www.tmsk.org.tr.  (13.12.2009)
204 Akdo an ve Sevilengül, s.320.

http://www.tmsk.org.tr.
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Örnek:

Ada A. ’i aktifinde kay tl  de eri 40.000,00 TL, birikmi  amortisman

22.000,00 TL olan makinesini, ba ka bir makineyle 05.12.2009 tarihinde takas

edecektir. Elden ç kar lan makinenin gerçe e uygun de eri belirlenememi tir. Elde

edilen makinenin gerçe e uygun de eri ise 20.000 TL’dir. Anla maya göre taraflar

herhangi bir ödemede bulunmayacakt r. KDV %18 al nacakt r. Bu bilgilere göre

daki gibi kay t yap lacakt r205.

-------------------- 05.12.2009----------------

136 Di er Çe itli Alacaklar

257 Birikmi  Amortismanlar

253 Tesis, Mak.Ve Cihazlar

          391 Hesaplanan KDV

          649 Di . Ola . Gel.ve Kar.

23.600

22.000

40.000

  7.200

  1.600

---------------------05.12.2009----------------

253 Tesis, Mak. ve Cihazlar

191 ndirilecek KDV

           136 Di . Çe itli Alacaklar

20.000

  3.600

 23.600

Takas i lemlerinde; vergi mevzuat  ile standartlarda herhangi bir fark

bulunmamaktad r.

205 Kaya, s.75.
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5. Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre Amortisman

5.1. Genel Aç klama

Amortisman, bir varl n amortismana tabi tutar n, yararl  ömür süresince

sistematik olarak da lmas  ifade eder. Amortisman uygulamas  bir muhasebe

uygulamas  olman n ötesinde, nakit ç  gerektirmeyen gider olmas  sebebiyle

olu turdu u fonlarla i letmelerin sürekliliklerini sa lamaya katk da bulunmaktad r.

16 no’lu standartta maddi duran varl klar n amortisman na ili kin aç klamalar

yap lm r. Buna göre,  maddi duran varl n amortisman na tabi tutulacak tutar ,

sözkonusu varl n faydal  ömrü boyunca sistematik olarak ayr lacakt r. Duran

varl klar n maliyetlerinin yararlan ld klar  dönemlere amortisman yoluyla da lmas ,

dönemsellik ilkesi gere idir. Uygulanan amortisman yöntemi, i letme taraf ndan

kullan lan varl ktan elde edilecek ekonomik yararlar n kullan lma biçimini

yans tmal r. Duran varl n faydal  ömrünün belirlenmesinde birçok faktör göz önüne

al nmal r. Bu faktörler;

a) Varl n beklenen kullan ; kullan m varl n beklenen kapasitesine ya da

fiziksel üretimine ba  olarak de erlendirilir.

b) Beklenen fiziksel a nma ve y pranma; Beklenen fiziksel a nma ve

pranma, varl n kullan ld  vardiya say , bak m onar m program  ve varl n at l

kald  zamanlardaki tamirat ve bak m gibi operasyonel faktörlere ba r206.

c) Üretimdeki de iklikler veya geli meler veya varl n üretti i ürün veya

hizmetin pazar talebindeki de iklikler nedeniyle teknik ya da ticari de er yitirme.

d) lgili kiralama i lemlerinin geçersiz olaca  tarihler gibi, varl n

kullan ndaki yasal ya da benzeri k tlamalard r207.

206 Demir, eref. UFRS(TMS) De erleme Hükümleri, Türmob Yay nlar , Ankara: Ocak 2007, s.66.
207 Akgül, Ataman Ba ak. “Maddi Duran Varl klar n Amortisman na li kin Uluslararas  Muhasebe
Standard nda Yer alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuat  ile Kar la lmas ”, Mali Çözüm
Dergisi 2004, Say  67, s.92.
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16 no’lu standard n 43-62 paragraflar  aras  maddi duran varl klar n

amortisman  konusuna ayr lm r. Bu bölümlerde amortismanlara ili kin genel

aç klamalar, amortismana tabi tutar n ve amortisman döneminin belirlenmesi ile

kullan labilecek amortisman yöntemleri yer almaktad r.

5.2. Amortisman Hesaplama lkeleri

Amortismanlar n ayr lmas nda a daki ilkelere uyulmas artt r:

a) letmeler, do rusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi veya

di er amortisman hesaplama yöntemlerinden herhangi birini y ll k amortismanlar n

saptanmas nda esas alabilirler.

b) Amortismana tabi varl klar n faydal  ömürleri, i letmeler taraf ndan gerçekçi

tahminlere dayan larak serbestçe tayin edilir. Vergi mevzuat n amortisman süresine

ili kin düzenlemelerine uyulmas  bu hükme ayk k te kil etmez.

c) Varl klar n tahmin edilen faydal  ömürlerinde çe itli nedenlerle

de ikliklerin ortaya ç kmas  durumunda amortismana tabi tutulmam  tutarlar,

saptanan yeni sürede itfa edilir.

d) Amortisman, yeniden de erleme uygulamas  hariç, duran varl n elde etme

maliyeti üzerinden ayr r.

e) Amortisman n bilanço tarihinde ayr lmas  gerekir. Ancak maliyet

muhasebesi uygulamas nda y ll k maliyet döneminden farkl  bir sistemin benimsenmesi

halinde, maliyet dönemine rastlayan amortisman tutarlar n hesaplanarak maliyetlere

yans lmas  gerekir.

f) Seçilen amortisman yöntemlerinin süreklili i temel ilkedir. Ancak,

uygulanan amortisman yöntemleri makul bir gerekçeye dayan larak de tirilebilir.
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g) Amortisman yöntemlerinin de tirilmesinden kaynaklanan ve mali tablolar

önemli ölçüde etkileyen de ikliklerin mali tablolar n dipnotlar nda parasal etkileriyle

birlikte aç klanmas  zorunludur208.

5.3. Hurda De erinin Tespiti

Varl n amortismana tabi tutulacak tutar , varl n hurda de eri indirildikten

sonra bulunmaktad r. Uygulamada hurda de er genelde önemsiz olarak kabul edilmekte

ve göz ard  edilmektedir. (TMS 16: md.53) Ancak bu kavram standartta aç klanm r.

Tarihi maliyetin kullan lmas  durumunda hurda de er, faydal  ömrün sonunda

varl n beklenen de erinin para birimi cinsinden ifadesidir. i letmede benchmark

yöntemi uyguland nda ve hurda de er önemli bir tutar oldu unda, iktisap tarihinde

hurda de er tahmin edilmekte ve fiyat de ikliklerinde art lmaktad r.

Ancak standartta izin verilen alternatif yöntem (yeniden de erleme)

uyguland nda, varl n yeniden de erlemeye tabi tutuldu u her dönemde yeni bir

tahmin yap lmaktad r. Hurda de erin tahmini, tahminin yap ld  gün, faydal  ömrünün

sonuna gelmi  ve tahmini yap lan varl n kullan laca , benzer ko ullar alt nda

faaliyette bulunmu  olan benzer varl klar n hurda de eri baz al narak yap lmaktad r.

Hurda de er tespit edilirken, varl n elden ç kar lmas nda olu mas  beklenen

maliyetlerin dü ülmesi gerekmektedir. Baz  durumlarda varl klar n negatif bir hurda

de eri olabilmektedir. Örne in varl n elden ç kar lmas  s ras nda parasal harcama

gerektiren maliyetlere katlan lmas  gerekiyorsa ya da tesisin önceki duruma getirilmesi

gerekiyor ise hurda de er negatif olabilmektedir209.

5.4. Amortisman Ay rma Yöntemleri

Kullan lan amortisman yöntemi, varl n gelecekteki ekonomik yararlar na

ili kin olarak i letme taraf ndan uygulanmas  beklenen tüketim modelini yans r. Bir

varl n amortisman  için çe itli amortisman yöntemleri kullan labilir. Bu yöntemler;

208 Ayd n, Karap nar ve di erleri, s.601.
209 Ataman, s.92.
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a) Do rusal Amortisman yöntemi: Varl n kal nt  de eri de medi i

sürece; amortisman gideri yararl  ömrü boyunca sabittir. Buna göre bir dönemlik

amortisman gideri u ekilde hesaplanacakt r:

Maliyet veya Maliyet Yerine Geçecek De er - Hurda De er

                       Tahmin Edilen Faydal  Ömür

b) Azalan bakiyeler yöntemi : Do rusal amortisman yönteminden farkl

olarak, hesaplamada varl n net defter de eri dikkate al r. Net defter de eri, varl n

sat n alma maliyeti ile birikmi  amortisman aras ndaki farkt r. Amortisman oran  iki

kat na ç kart larak hesaplama yap r210.

c) Üretim miktar  yöntemi:  Beklenen kullan m ya da üretim miktar

üzerinden amortisman ayr r211.

Baz  durumlarda süre (zaman) ekonomik ömrün belirlenmesinde belirleyici

faktör olmayabilir. Varl n ekonomik ömrünün üretim/hizmet miktar na direkt ba

oldu u bu gibi durumlarda kullan labilecek yöntem üretim miktar  yöntemidir212.

Üretim Birimi Yöntemine Göre Amortisman Tutar  = Amortisman Oran  x

Dönem içinde Üretilen Birim Say

Duran varl n de er kayb n saptanmas nda. üretim miktar  ya da hizmet

miktar n esas al nmas  ya da çal ma süresinin esas al nmas  duran varl n özelli ine

göre de ecektir. Örne in kamyonda de er kayb  yol gitmesine, kepçede ise çal ma

saatine daha fazla ba ml r. Ayn  biçimde bir frezenin çal ma saatinin, bir döküm

tesisinin de üretim miktar n de er kayb  hesab nda esas al nmas  daha gerçekçi

olabilir.

210 Dabba lu, Kadir. “Maddi Duran Varl klarda Amortisman Uygulamalar ” , Vergi Dünyas ,
Eylül 2008,say  325,s.126.
211 Gökçen, Akgül ve Çak , s.153.
212 Dabba lu, s.126.
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Bu yöntemin, de er kayb  saptanmas nda öteki yöntemlere göre, daha gerçekçi

oldu u ileri sürülmektedir. Çünkü öteki yöntemlerin ço u kullan m süresini hesap

dönemi say  olarak daha ba lang çta saptamakta ve duran varl n amortismana konu

de erini, bu hesap dönemi süresine bölmek suretiyle her hesap dönemindeki de er

kayb  saptamaya çal maktad r.

Ba ka bir deyi le her dönemde gerçekle en kullan  göz önünde

tutmamaktad rlar. Oysa bu yöntemde gerçekle en kullan m ile de er kayb  ili kisi esas

al nmakta ve dolay yla daha gerçekçi davran  olmaktad r. Kullan m d  de erden

dü melerin göz önünde tutulmamas  ise, yöntemin sak ncal  yan  olu turmaktad r.

zl  büyüyen bir kurulu un mevcut binas  k sa sürede yetersiz duruma

dü ebilir. Bu durum da, daha büyük bir binaya ta lmas  zorunlulu u do ar. Bu

durumda üretim miktar  hizmet miktar  ya da yararlanma süresi gibi k staslar n önemi

kalmayacakt r. Yöntemden yararlanmas n bir ba ka güçlü ü de, üretim ya da hizmet

miktar n saptamas n, hizmet süresinin belirlenmesinin ancak az say da duran

varl kta mümkün olmas r.  Bu durum, yöntemden geni  bir biçimde yararlanmay

engellemektedir. Yöntemden yararlanmada bir ba ka sorun da, kullan lan yerin ve i in

özelli inin duran varl n üretim miktar  ya da çal ma süresinin belirlenmesinde göz

önünde tutulmas  zorunludur 213.

letme, varl n gelecekteki ekonomik yararlar n beklenen tüketim biçimini

en çok yans tan yöntemi seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararlar n

beklenen tüketim biçiminde bir de iklik olmad kça dönemden döneme tutarl  olarak

uygulan r. Bir varl a uygulanan amortisman yöntemi en az ndan, her hesap döneminin

sonunda gözden geçirilir. Varl n gelecekteki ekonomik yararlar n beklenen tüketim

modelinde önemli bir de iklik olmas  durumunda yöntem, de mi  olan modeli

yans tacak ekilde de tirilir. Böyle bir de iklik, TMS 8 uyar nca muhasebe

tahminindeki bir de iklik olarak muhasebele tirilir. Amortisman yönteminin seçimi ve

faydal  ömrün tahmini standartta i letmenin yarg na b rak lm r.

213 Akgül, s.97.



102

Bundan dolay , uygulanan amortisman yöntemi ve tahmin edilen faydal  ömür

veya amortisman oranlar n aç klanmas , mali tablo kullan lar na yöntem taraf ndan

seçilmi  politikalar n gözden geçirilmesine ve di er i letmelerle kar la rmalar

yapmaya imkan tan yan bilgiler sa lamaktad r214.

Örnek:

Beyza A. .’i 2007 y nda tala  imalat bölümünde kullan lmak üzere

elektronik torna tezgâh  55.000 TL’ye sat n alm r. Üretici firma torna tezgâh n

faydal  ömrünü 4 y l, faydal  ömür boyunca üretim say  200.000 adet olarak

belirlemi tir. letme politika olarak, tezgâh tamamen hurdaya ayr lmadan verim

dü üklü ü oldu unda tezgâh  elden ç karmaktad r. Tezgâh n i letme için hurda de eri

15.000 TL olarak belirlenmi tir.

stenenler:

 a) Do rusal amortisman yöntemiyle y ll k amortisman giderini hesaplay z.

 b) Azalan bakiyeler yöntemiyle y ll k amortisman giderini hesaplay z.

 c) letme tezgâhta 2007 y nda 120.000 adet, 2008 y nda 70.000 adet, 2009

nda 10.000 adet parça tornalam r. Kullan lan y llar itibar  ile amortisman tutar

hesaplay z215.

Çözüm:

 a) Do rusal Amortisman Yöntemi

MDV De eri - Hurda De eri

ll k Amortisman Tutar  = Faydal  Ömür

55.000 TL - 15.000 TL

ll k Amortisman Tutar   =                    4 Y l

214 Sa lam, engel ve Öztürk, s.496.
215 çerli,Yükçü. “TMS 16 Maddi Duran Varl klar Standard na li kin Uygulama Önerileri”, s.19.
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ll k Amortisman Tutar   = 10.000  TL

2007 – 2010 y llar  için amortisman tutar  10.000 TL’dir.

b) Azalan Bakiyeler Yöntemi

Normal amortisman oran  %25oldu una göre, azalan bakiyeler yöntemine göre

%50 yani iki kat  olmal r.

2007 y 40.000 TL x 0,50 = 20.000 TL

2008 y 20.000 TL x 0,50 = 10.000 TL

2009 y 10.000 TL x 0,50 =   5.000 TL

4. Y l           5.000 TL

                                                      40.000 TL

c) Üretim miktar  yöntemi;

Amortisman Gideri      =    Maliyet Bedeli – Hurda Bedeli x Üretim Miktar

                        Toplam Üretim Birimi

 2007 y  Amort. Gid.  =   (55.000 - 15.000) TL x 120.000  = 24.000 TL

                            200.000 parça

2008 y  Amort. Gid.    =  (55.000 - 15.000) TL x 70.000  = 14.000 TL

                           200.000 parça

2009 y  Amort. Gid.   =    (55.000 - 15.000) TL x 10.000    =   2.000 TL

                       200.000 parça

5.5. Amortismanla lgili Özellikli Durumlar

Standartta amortisman ay rma ile ilgili olarak MDV’  parçalara ay rarak

amortisman ay rma, MDV’  grupland rarak amortisman ay rma, MDV’ n üretim miktar

yöntemine göre amortismana tabi tutulmas , bilanço d  b rakmada amortisman

uygulamas  gibi özellikli durumlar yer almaktad r.
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5.5.1. Maddi Duran Varl  Parçalara Ay rarak Amortisman Ay rma

16 nolu standartta bir duran varl  meydana getiren parçalar n pratik olarak

birbirlerinden ay rt edilebilir nitelikte olmalar  ve ekonomik ömürlerinin tahmin

edilebilmesi durumunda katlan lan toplam harcamalar n, o varl  meydana getiren

parçalara ve birimlere da larak muhasebele tirilmesi ve her bir parçan n ekonomik

ömrüne göre amortisman ayr lmas  öngörülmü tür.

 Örne in bir uça  ve onun motorlar  tek bir varl k olarak kabul etmek yerine,

faydal  ömürleri bir bütün olarak uça nkinden daha k sa olan makineleri (uçak

motorlar ) ayr  bir varl k olarak muhasebele tirmek ve farkl  oranda amortismana tabi

tutmak daha uygundur216.

Pek çok yedek parça veya hizmet teçhizat  stok olarak ta r veya tüketildikçe

gider olarak kaydedilir. Ancak, büyük yedek parçalar veya yard mc  malzeme, e er

letme taraf ndan bir y ldan fazla kullan lacaksa, varl k olarak kabul edilir. Buna benzer

olarak e er yedek parçalar n ve hizmet teçhizat n yaln zca maddi varl a ba  olarak

kullan lmas  gerekiyorsa ve düzenli olarak kullan laca  öngörülmüyorsa, bunlar maddi

varl k gibi dikkate al r ilgili oldu u varl n faydal  ömrünü geçmemek üzere belli bir

sürede amorti edilir. Maddi varl klar n bile enlerinin farkl  faydal  ömürlere sahip

olmas  veya i letmeye farkl ekillerde fayda sa lamas  halinde, maddi varl n mali

tablolara ilk tutar bile enlere tahsis edilir ve her bir bile en ayr  ayr  muhasebele tirilir.

Bu durumda farkl  amortisman yöntemleri ve oranlar n uygulanmas  esast r217.

letme maddi duran varl k kaleminin baz  parçalar  ayr  olarak amortismana

tabi tuttu u kapsamda, kalemin kalan k sm  da amortismana tabi tutar. Kalan k m,

kalemin tek ba na önemli olmayan parçalar ndan olu ur. letmenin bu parçalar için

de en beklentileri olmas  durumunda, kalan k sma ili kin amortisman n ilgili tüketim

al kanl klar  ve/veya yararl  ömrü do ru olarak yans tacak ekilde gerçekle tirilmesi

için tahmin teknikleri kullan labilir.

216Tokay, S. Hüseyin. Muhasebe Kuram  ve Vergi Mevzuat  Aç ndan Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varl klar, Ankara: Gazi Kitapevi, 2002, s. 243.
217Erdo an, Murat. “Farkl  Faydal  Ömürlere Sahip Maddi Varl klar n Bile enlerinin
Amortisman ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Say  29, Ocak 2006,s.119.
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Bir i letme, bir kalemin, maliyeti ilgili kalemin toplam maliyetine göre önemli

olmayan parçalar  ayr  olarak amortismana tabi tutabilir218.

Örnek:

Ada letmesi A. .’i 2010 y nda 200.000 TL + % 18 KDV bedelle pe in

olarak bir kamyon alm r. Kamyonun yararl  ömrü “4 y l” olarak tahmin edilmi tir.

Kamyona 25.000 TL + % 18 KDV nakden ödenerek kasa yapt lm r. Kasan n yararl

ömrü 2 y l olarak belirlenmi tir. Kamyon ve kasas n ayr  ayr  amortsimana tabi

tutulmas na karar verilmi tir. Her ikisine de do rusal amortisman (normal amortisman)

yöntemi ile amortisman ayr lacakt r. 31.12.2010 tarihinde yap lmas  gereken

amortisman ay rma kay tlar  gösterelim219.

Amortisman Hesaplamalar

TMS 16’ ya Göre VUK’a Göre

Kamyon 200.000 / 4 y l = 50.000 TL/y l 200.000 / 4 y l = 50.000 TL/y l

Kamyon  Kasas 25.000 / 2 y l =   12.500 TL/y l 25.000 / 4 y l =     6.250 TL/y l

TMS 16 VUK Fark

2010 Y nda Ayr lacak Amortisman 62.500 56.250 - 6.250

2011 Y nda Ayr lacak Amortisman 62.500 56.250 - 6.250

2012 Y nda Ayr lacak Amortisman 50.000 56.250 +6.250

2013 Y nda Ayr lacak Amortisman 50.000 56.250 +6.250

218 Örten, Remzi ve Bay rl  R dvan. “TMS 16 Maddi Duran Varl klar Standard na Göre Amortisman
Ay rma ve  Muhasebe Uygulamalar ”, Yakla m Dergisi, Nisan 2007,say  172, s.76.
219 Örten, Bay rl ; Örten ve Bay rl . “TMS 16: Maddi Duran Varl klar Standard na Göre Amortisman
Ay rma ve Muhasebe Uygulamalar ”, s.18.
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--------------------------- 31.12.2010    --------------
740 Hizmet Üretim Maliyeti

                257. Birikmi  Amortismanlar
                      257.05.01. Kamyon
                      257.05.02. Kamyon Kasas

62.500

62.500

--------------------------- 31.12.2010    --------------
970 Vergi Aç ndan Kabul Edilmeyen Giderler

        971 Vergi Aç ndan Kabul Edilmeyen
Giderler   Alacak Hs

6.250

6.250

5.5.2. Maddi Duran Varl klar  Grupland rarak Amortisman Ay rma

Bir maddi duran varl k kaleminin önemli bir parças n sahip oldu u yararl

ömür ve amortisman yöntemi ile ayn  kalemin bir ba ka önemli parças n sahip oldu u

yararl  ömür ve amortisman yöntemi ayn  olabilir. Böyle parçalar amortisman giderinin

belirlenmesinde grupland labilir.

VUK’a göre de birlikte de erleme yap lmas , amortisman ayr lmas

mümkündür. Ancak VUK’ta s fland rd ktan sonra grupland rarak amortisman

ayr labilece i konusu net de ildir220.

Örnek:
 Bir hava yolu irketi uçaklar n motorlar  ile kasalar  ayr  amortisman

rejimine tabi tutmaktad r. Muhasebe politikas  olarak uçaklara ait kasalar

grupland larak amortismana tabi tutulmaktad r. Buna göre irkete ait 2008 y nda

sat n al narak aktife giren 5 adet uça n kasalar  için 3 y l ekonomik ömür

belirlenmi tir. Uçak kasalar n amortismana konu de erleri s ras yla 10.000, 15.000,

20.000, 8.000, ve 22.000 TL’dir. Uçak kasalar  do rusal amortisman yöntemi ile

amortismana tabi tutulmaktad r221.

220 Örten ve Bay rl , s.125.
221 Örten ve Bay rl . TMS 16: Maddi Duran Varl klar Standard na Göre Amortisman Ay rma ve
Muhasebe Uygulamalar , s.18.
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Buna göre uçak kasalar  grupland ld nda toplam amortismana konu de er,

75.000 TL (10.000+15.000+ 20.000+8.000+22.000) olmaktad r. Ayr lacak amortisman

ise y llar itibariyle 25.000 TL/y l (75.000 TL/3 y l) olmaktad r. Ancak VUK’a göre

MDV’  parçalara ay rarak veya grupland rarak amortisman ay rma uygulamas

bulunmad  ve uçak için belirlenen 6 y ll k sürenin d na ç ld  için TMS 16’ya

göre yap lan bu uygulamada amortisman giderlerinin bir k sm  gider olarak kabul

edilmeyecektir. Vergi aç ndan 12.500 TL/y l (75.000 TL / 6 y l) amortisman ayr lmas

gerekirken i letmenin tercihi ile 25.000 TL ayr ld ndan 12.500 TL (25.000 TL- 12.500

TL) her y l vergi aç ndan kabul edilmeyen gider olacakt r.

---------------------31.12.2008--------------------

740 Hizmet Üretim Maliyeti

                257. Birikmi  Amortismanlar

                      257.05.01. Uçak

25.000

25.000

--------------------- 31.12.2008------------------

970 Vergi Aç ndan Kabul Edilmeyen Giderler

  971 Vergi Aç ndan Kabul Edilmeyen
Giderler  Alacak Hs.

12.500

12.500

5.5.3. Kullan m Amaçl  Duran Varl klar n Sat  Amaçl  Duran Varl a

Dönü mesinde Amortisman Ay rma

Çal mam n ilgili bölümünde de aç klad z gibi, i letme, sat  amaçl

fland lan veya sat  amaçl  s fland lan elden ç kar lacak varl k grubunun bir

parças  olan bir duran varl  amortismana tabi tutmaz. Sat  amaçl  duran varl a ait

geçmi  y llardan gelen yeniden de erleme art  mevcutsa bu tutar n tamam  geçmi  y l

kârlar na al nabilir.



108

Sat  amaçl  elde tutulan olarak s fland lma kriterlerini sa layan varl klar;

defter de erleri ile sat  için katlan lacak maliyetler dü ülmü  gerçe e uygun

de erlerinden dü ük olan  ile ölçülür ve söz konusu varl klar üzerinden amortisman

ay rma i lemi durdurulur (TFRS 5: md.1/a)222.

6. Amortisman Uygulamas n Finansal Tablolara Etkisi ve Ertelenmi

Vergiler

Ertelenmi  vergiler konusu, i letmelerin elde ettikleri kazançlar üzerinden

hesaplanan vergiler ile ilgili bir konudur. Dünyan n her yerinde kazançlar üzerinden

vergi al nmaktad r. Bu vergiler her y l sonunda, her raporlama an nda tahakkuk ettirilir.

Dolay yla söz konusu vergiler i letmeler için bir yükümlülüktür. Bu do rultuda bu

vergiler i letmenin gelir tablosunda kârdan dü ülen bir unsur, bilançoda bilançonun

düzenlenme an ndan sonra gerçekle tirilmesi gereken bir yükümlülük olarak kar za

kmaktad r. Verginin tahakkuku s ras nda muhasebe kurallar  ile vergi kurallar

aras nda farkl klar ortaya ç kmaktad r.

Bu ekilde ortaya ç kan vergi farklar  uluslararas  muhasebe standartlar na göre

bir varl k ya da yabanc  kaynak unsuru eklinde raporlanmaktad r. Vergi mevzuat n

ekonomide yat m yap lmas  te vik eden bir yönü bulunmaktad r. Ancak finansal

raporlaman n yat mlar  te vik etme gibi bir görevi bulunmamaktad r. Çünkü finansal

raporlama tarafs z olmal r. Dolay yla vergi mevzuat  ile finansal raporlaman n

amaçlar  farkl r.

Vergi Farklar  iki grupta toplanmaktad r:

a) Sürekli Farklar

b) Geçici Farklar

222 www.tmsk.org.tr, (16.12.2009).

http://www.tmsk.org.tr
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6.1. Sürekli Farklar

GKGM ’ lerine göre kabul edilen baz  giderlerin vergi düzenlemelerine göre

indirilememesi, ayn ekilde baz  gelirlerin vergi matrah na dahil edilmemesi, vergi

öncesi kâr ile vergi matrah  aras nda sürekli farklara neden olmaktad r. Bu farklar

genellikle sonraki finansal raporlama dönemlerinde ortadan kalkmayacakt r. Söz konusu

bu farklar ileride ortadan kalkamayaca ndan, gelecek dönemlerin vergi tutar

etkilenmeyecektir. Bu nedenle bu farkl k sürekli kalaca ndan ertelenmi  vergi

olu mayacakt r. Sürekli fark yaratan gelir ve gider kalemlerinin ne cari dönemde ne de

gelecek dönemlerde bir vergi alaca  ya da bir vergi borcu yaratmas  söz konusu

de ildir. Örne in, vergi kurallar na göre kanunen kabul edilmeyen giderler

vergilendirilebilir kâr n hesaplanmas nda bir gider unsuru olarak kabul edilmezken

muhasebe kurallar na göre gider unsuru olarak dikkate al nmaktad r. Benzer ekilde

tirak gelirleri de muhasebe kurallar na göre bir gelir unsuru olarak kabul edilirken

vergi kurallar na göre gelir unsuru olarak kabul edilmemektedir.

6.2. Geçici Farklar

Vergi düzenlemeleri ile Genel Kabul Görmü  Muhasebe lkelerine göre baz

gelir ve giderler farkl  dönemlerde tan narak finansal tablolarda yer almaktad r. Bu

farklar ise sonraki finansal raporlama dönemlerinde ortadan kalkmaktad r. Bu nedenle

ertelenmi  vergi do uran bu farklar geçici (temporary) veya zamanlama (timing)

farklar  ad  almaktad r. Ertelenmi  vergiler, dönem sonunda vergilendirilebilir kâr

(mali kâr) üzerinden hesaplanan vergi tutar  ile finansal tabloda raporlanan ticari kâr

üzerinden hesaplanan vergi tutar  aras ndaki farkt r. Gelecek dönemlere ta nan geçici

farklar, muhasebe standartlar  ve vergi mevzuat  aras ndaki de erleme ilkelerindeki

farkl klardan dolay  ortaya ç kmaktad r. Geçici farklar iki ekilde ortaya ç kabilir:

a) Vergilendirilebilir geçici farklar

b) ndirilebilir geçici farklar.
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Vergilendirilebilir geçici farklar; bir varl n veya yükümlülü ün defter de eri

ile vergi mevzuat  uyar nca belirlenen vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan ve

sonraki dönemlerde mali kâr/zarar n hesab nda dikkate al nacak tutarlar  ifade

etmektedir223. ndirilebilir geçici farklar ise; bir varl n veya yükümlülü ün defter

de eri ile vergi mevzuat  uyar nca belirlenen vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan

ve sonraki dönemlerde mali kâr/zarar n hesab nda indirim kalemi olarak dikkate

al nacak tutarlar  ifade etmektedir. ndirilebilir geçici farklar ve mali zararlar ile vergi

indirim ve istisnalar n sonraki dönemlere ta nmas  sebebiyle gelecek dönemlerde geri

kazan labilir vergi tutar na “Ertelenmi  Vergi Alaca ” ad  verilmektedir.

Vergilendirilebilir geçici farklar sebebiyle takip eden dönemlerde ödenecek vergi

tutar na “Ertelenmi  Vergi Borcu” ad  verilmektedir Ertelenmi  vergi alaca

hesab n tutar  bilançoda uzun vadeli alacaklar alt nda, ertelenmi  vergi borcu

hesab n tutar  bilançoda uzun vadeli borçlar alt nda raporlanmaktad r224.

Ertelenen vergi yükümlülü ü (borcu) ve ertelenen vergi varl  (alaca )

daki gibi formüle edilebilir.

Ertelenen Vergi Yükümlülü ü (Borcu)=

Vergilendirilebilir Geçici Farklar x Vergilendirme Döneminde Beklenen Vergi Oran

Ertelenen Vergi Varl  (Alaca )=

ndirilebilir Geçici Farklar x ndirme Döneminde Beklenen Vergi Oran

Kaynak: Elita , Cemal, Akyüz Y lmaz ve Bulca Handan. “K st Amortisman Uygulamas n Uluslar
aras  Finansal Raporlama Standartlar  ve Türk Muhasebe Sistemi Aç ndan Kar la lmas ”, Mali
Çözüm Dergisi, Temmuz-A ustos 2009, say  94.

223 www.tmsk.org.tr.
224Süer, Ayça Zeynep ve enyi it Yi it Bora. “Amortisman Uygulamas n Ertelenmi  Vergiler
Üzerindeki Etkisi ve Finansal Tablolarda Raporlanmas ”,  Mali Çözüm Dergisi, say  74, Ocak, ubat,
Mart 2006,s.201.

http://www.tmsk.org.tr.
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6.3.  Amortisman Uygulamas n Ortaya Ç kard  Geçici Vergi Farklar

Amortisman bir maddi duran varl n maliyetinin, bu varl n ekonomik ömrü

içinde, sistemli ve anlaml  bir yöntemle kullan ld  dönemlere da larak

giderle tirilmesidir. Amortisman muhasebesinin amac  bir de erleme de ildir.

Amortisman muhasebesi, maliyetin dönemlere da m yöntemi oldu undan, bilançoda

gözüken varl a ili kin muhasebe de eri, onun henüz gidere dönü memi  maliyetidir.

Duran varl klar n maliyetlerinin yararlan ld klar  dönemlere amortisman yoluyla

da lmas , dönemsellik ilkesi gere idir. Yukar da da aç klad z gibi, geçici farklar

ertelenmi  vergi do mas na neden olmaktad r.
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BÖLÜM 3

MADD  DURAN VARLIKLARA N TÜRK VERG

MEVZUATINDA VE TÜRK YE MUHASEBE

STANDARTLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER N

KAR ILA TIRILMASI

Çal man n bu k sm nda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinden daha çok

Vergi Usul Kanunu’nda ve TMS 16: Maddi Duran Varl klar Standard nda yer alan

maddi duran varl klarla ilgili hükümlerin kar la lmas  üzerinde durulacakt r.

ki düzenleme hükümleri kar la ld nda, maddi duran varl klar n ilk

edinimiyle ve amortismanlarla ilgili olarak ortaya ç kan farkl  uygulamalar a da

ba klar halinde ele al nm r.

1. Maddi Duran Varl klarla lgili De erleme Hükümleri

Maddi duran varl klarla ilgili olarak en geni  hükümler Vergi Usul Kanununda

yer almaktad r. Vergi Usul Kanunu’nun ilgili madde hükümlerine göre, gayrimenkuller

ile gayrimenkul gibi de erlenen tesisat ve makineler, gemiler ve di er ta tlar ile gayri

maddi haklar maliyet bedeli ile de erlenecektir.

TMS - 16 kapsam nda bulunan ve varl k olarak muhasebele tirilme kriterlerini

sa layan bütün maddi duran varl klar, ilk muhasebele tirilmede maliyet bedeli ile

kaydedilirler. Sonraki dönemde ise maliyet veya yeniden de erleme modellerinden

birisini seçmek suretiyle ölçme ve de erleme yap r. letme, ilk muhasebele tirilme

tarihinden sonraki de erleme dönemlerinde maddi duran varl klar n de erlemesinde,

maliyet veya yeniden de erleme yöntemlerinden birini seçmekte serbest b rak lm r.

Ancak, hangi yöntem seçilirse seçilsin, seçilen yöntemin ilgili tüm duran varl k s

için uygulanmas  gerekmektedir.
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2. Maddi Duran Varl k Al  Giderleri

Maddi duran varl n al nda sat n alma bedeline ek olarak katlan lan

giderlerinin muhasebele tirilmesi konusunda iki düzenleme aras nda farkl klar

bulunmaktad r. Örne in, standard n 16 ve devam eden maddelerinde duran varl k

edinimiyle ilgili ilk teslimata ait maliyetler ile mesleki ücretlerin (noter, komisyon vb.)

duran varl n maliyetine ilave edilmesi gerekti i vurgulan rken, Vergi Usul

Kanunu’nun 270’inci maddesinde, duran varl k ediniminde katlan lan “noter, mahkeme,

ymet takdiri, komisyon ve tellâliye giderleri ile Emlak Al m ve Özel Tüketim

Vergileri” gibi harcamalar n maliyete ilave edebilece i gibi gider olarak da

kaydedebilece i belirtilmektedir.

 Buna göre standart uyar nca, maddi duran varl k al nda ödenen tüm edinme

masraflar  maliyete ilave edilirken, Vergi Usul Kanunu’na göre sözkonusu masraflardan

baz lar  “gider” olarak da kay t edilebilmektedir. Bu durumda i letmeler, standart

hükümlerine paralel olarak tüm edinim masraflar  maliyete ilave etmek suretiyle

standart-mevzuat çeli kisini ortadan kald rmal r.

Örnek:

Ada letmesi, 23.04.2010 tarihinde üretimde kullanmak amac yla KDV hariç

12.000 TL'ye makine sat n alm r. Bu makineyi i letmeye getirmek için KDV hariç

2.000 TL ta ma bedeli ödemi , monte ettirmek için de KDV hariç 500 TL montaj

gideri yap lm r. Ayr ca bu makine için KDV hariç 400 TL'lik yedek parça sat n

al nm r. Tüm ödemeler pe in yap lm r. KDV oran  %18'dir. Makinenin maliyet

bedelini belirleyelim225.

Maliyet bedeline girecek unsurlar = ( Al m Bedeli + Ta ma Bedeli + Montaj

Bedeli )     = ( 12.000 + 2.000 + 500)           =14.500 TL

225 Kaya, s.74.
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-------------------- 23.04.2010------------------
253 Tesis Makine ve Cihazlar

157 Di er Stoklar

191 ndirilecek KDV

102 Bankalar

14.500

    400

 2.682

17.582

Bu örne imizde gerek ilgili vergi mevzuat nda gerekse uluslararas  muhasebe

standartlar nda uygulama farkl  görülmemektedir.

3. Maddi Duran Varl k Ediniminde Olu an Borçlanma Maliyetleri

Maddi duran varl klar n de erlemesinde önem arz eden di er hususta, maddi

duran varl klar n al nda ortaya ç kan faiz ve kur farklar n durumudur.

Vergi Kanunlar  ve tebli  hükümlerine göre ise sözkonusu borçlanma

maliyetleri, lehte ve aleyhte olu tu u duruma göre, farkl  uygulamalar içermektedir.

Maddi duran varl klar n iktisab nda ortaya ç kan faiz giderleri ve kur farklar n aktife

al nd , hesap döneminin sonuna kadarki k sm  maddi duran varl klar n maliyetine

dahil edilmesi zorunlu iken sonraki y llarda do an faiz giderleri ile kur fark  giderlerinin

maliyete ilave edilmesi veya do rudan gider yaz lmas  ihtiyaridir. Ayn ekilde lehte

olu an kur farklar  da aktife al nd klar  y n sonuna kadar olu anlar maliyetlerden

indirilmesi zorunlu iken, sonraki y llarda lehte olu an kur farklar n maliyetten

indirilmesi veya gelir yaz lmas  ihtiyaridir.

Bu konuda VUK' daki hükümlerle TMS 23 Borçlanma Maliyeti standart’ nda

belirtilen aç klamalar kar la ld nda uygulaman n farkl  aç kt r.
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TMS 23 Borçlanma Maliyeti standart’ na göre bir maddi duran varl k

kaleminin maliyeti,  muhasebele tirme tarihindeki pe in fiyat n e de er tutar r.

Ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, maliyet, gelecekteki ödemelerin

bugünkü de eridir.

TMS 23’te izin verilen alternatif yöntem çerçevesinde toplam ödeme tutar  ile

pe in fiyat  aras ndaki fark borçlanma maliyetleridir ve aktifle tirmeye izin verilen

durumlar hariç faiz gideri olarak finansal tablolara al r. Burada sat n al nan maddi

duran varl n bedelinin normal kredi vadelerinin ötesine ertelenmesi durumunda maddi

duran varl n aktifle tirilmesinde dikkate al nacak maliyetle ilgili iki alternatif yöntem

söz konusudur.

 TMS 23’te temel yöntem olarak kabul edilen pe in de eri ile maddi

duran varl n aktifle tirilmesi vade fark n dönem gideri olarak

muhasebele tirilmesidir.

TMS 23 ‘ün izin verdi i alternatif yöntemde ise bir özellikli varl n sat n

al nmas , in as  veya üretimi ile do rudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri ilgili

varl n maliyetine dahil edilir. Ancak bu alternatifin uygulanabilmesi için söz konusu

duran varl n“ özellikli varl klar” tan na uymas  gerekir.

Yukar daki aç klamalardan da anla laca  üzere, standarda göre, maddi duran

varl k ediniminde ortaya ç kan borçlanma maliyetlerinin TMS 23 Borçlanma

Maliyetleri standard nda yer alan “alternatif yöntem”e göre kaydedilmesi

gerekmektedir. Buna göre,  aktifle tirme (bir varl n amaçlanan kullan ma veya sat a

haz r duruma getirilmesi için gerekli tüm i lemlerin esas itibar yla tamamlanmas )

tarihine kadar olu an borçlanma maliyetleri maddi duran varl n maliyetine ilave

edilirken, aktifle tirme tarihinden sonra olu anlar ise gider yaz lmal r.
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Standarda göre ise i letme özellikli varl k kapsam nda de erlendirip

aktifle tirilmesine karar verdi i borçlanma maliyetlerini tüm özellikli varl klar na

uygulamal  ve aktifle tirmenin sona ermesi ko ullar  sa lan ncaya kadar da borçlanma

maliyetlerini giderle tirememektedir226.

Örne in, standarda göre 2009 y  içinde tamamlan p aktife al nan veya anahtar

teslimi sat n al nan bir binayla ilgili borçlanma maliyetleri, binan n aktifle tirme tarihine

kadar (kredi faizleri, kur farklar  vb.) maliyete ilave edilecek, bu tarihten sonra olu anlar

ise ayn  dönem içinde olu sa bile gider yaz lacakt r. Oysa mevcut mevzuata göre 2009

 sonuna kadar olu an borçlanma maliyetleri duran varl n maliyetine ilave edilecek,

2010 ve sonraki y llara sarkanlar ise ya gider yaz lacak ya da maliyete ilave edilecektir.

Örnek 1:

Ada letmesi; 12.03.2009 tarihinde fabrika binas n in as na ba lam  ve

KDV hariç 50.000 TL'lik malzeme pe in bedelle sat n alm r.13.05.2009 tarihinde

yeniden 8.000 TL'lik daha harcama yap lm , bedeli banka kredisiyle kar lanm r.

01.09.2009 tarihinde 13.05.2009 tarihinde al nan kredinin 3.000 TL'lik anaparas , 200

TL faiziyle birlikte pe in ödenmi tir. 30.11.2009'da fabrika kullan ma haz r olarak

teslim al nm  ve ilgili aktif hesaba aktar lm r. 31.12.2009 tarihinde kalan kredi borcu

400 TL faiziyle birlikte pe in ödenerek kapat lm r. Bu bilgilere göre yap lmas

gereken muhasebe kay tlar  a daki gibidir227:

------------------ 12.03.2009-------------------

258 Yap lmakta Olan Yat mlar

191 ndirilecek KDV

                         102 Bankalar

50.000

 9.000

59.000

226Yükçü, Süleyman, çerli Y lmaz ve U urluel Gül ah. “TMS 23 Borçlanma Maliyetlerinin
Muhasebele tirilmesi”, Yakla m Dergisi, May s 2008, Say  185, s.118.
227 Kaya, s.76.
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-------------------- 13.05.2009-------------------

258 Yap lmakta Olan Yat mlar

191 ndirilecek KDV

                         300 Banka Kredileri

8.000

1.440

9.440

-------------------- 01.09.2009--------------------

300 Banka Kredileri

258 Yap lmakta Olan Yat mlar

     258.01. Kredi Faizi

       102 Bankalar

3.000

  200

3.200

-------------------- 30.11.2009--------------------

252 Binalar

  258 Yap lmakta Olan Yat mlar

   58.200

     58.200

Vergi Kanunlar na Göre

-------------------- 31.12.2009 -----------------

300 Banka Kredileri

252 Binalar

 102 Bankalar

6.440

   400

6.840
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Muhasebe Standartlar na Göre

-------------------- 31.12.2009 -----------------

300 Banka Kredileri

780 Finansman Giderleri

                                         102 Bankalar

6.440

   400 6.840

Örnek 2:

Beyza A. .’i 01.03.2010 tarihinde 12.000 Euro + 2.160 Euro KDV bedelli

makineyi yurtd ndan ithal etmi tir.  (1 Euro= 1,900 TL). Söz konusu borcun vadesinin

60 gün oldu unu ve 01.05.2010 tarihinde faturan n ödenece i Euro’nun 1=1,950 TL

oldu u varsay  alt nda yap lacak kay tlar ,

12.000 x 1,900 =  22.800 TL (Makine Bedeli)

2.160 x 1,900 =        4.104 TL (KDV)

Vergi Kanunlar na Göre

-------------------- 01.03.2010 -------------

253 Makine ve Tesisler

191 ndirilecek KDV

                          320 Sat lar

22.800

  4.104

26.904

12.000 x 1,950  =  23.400 TL (Makine Bedeli)

23.400 - 22.800 =  600 TL kur fark  gideri olu tu undan kay tlar u ekilde

olmal r
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--------------------- 01.05.2010 -----------------

253 Makine ve Tesisler

                          320 Sat lar

600

600

Muhasebe Standartlar na Göre

---------------------01.03.2010 ----------------

253 Makine ve Tesisler

191 ndirilecek KDV

                          320 Sat lar

22.800

  4.104

26.904

12.000 x 1,950   =  23.400 TL (Makine Bedeli)

23.400 - 22.800 =    600 TL

Kur fark  gideri olu tu undan kay tlar a daki gibi olmal r.

------------------- 01.05.2010 --------------

780 Finansman Giderleri

                        320 Sat lar

600

600

Yukar da da her iki örnekte görüldü ü üzere farkl k son kay tta ortaya

kmaktad r. Örne imizde ödenen kur fark  gideri aktifle tirme tarihinden sonra

tarihinden sonra ortaya ç kt ndan, “TMS 23 Borçlanma Maliyetleri” standard nda yer

alan “alternatif yöntem”e göre kaydedilmesi gerekmektedir. Buna göre aktifle tirme

kadar olu an borçlanma maliyetleri maddi duran varl n maliyetine ilave edilirken,

aktifle tirme tarihinden sonra olu anlar ise gider yaz lmal r. Vergi mevzuat

hükümlerine göre ise, bu kur fark  aktifle tirme döneminde ortaya ç kt ndan duran

varl n maliyete ilave edilmektedir.



120

4. De eri Belirli Bir Tutar  A mayan Maddi Duran Varl k Al

Bu konuyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun aksine TMS 16’da herhangi

bir düzenleme yer almamaktad r. Oysa TMS 16’dan önce yürürlükte olan “TMS 8:

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varl klar le Özel Tükenmeye Tabi Varl klar” adl

Standard’ n 7nci maddesinde yer alan “tek tek önemsiz nitelikte olan kal p, alet gibi

varl klar n tutarlar n toplanarak tek bir ba k alt nda belirtilmesi ve söz konusu

kriterlerin hesaplanan toplam tutara uygulanmas  daha do ru olur ibaresi yer almaktad r.

Bunun yan nda asl nda bir maddi, maddi olmayan duran varl k ile özel tükenmeye tabi

varl k kalemi olarak belirtilebilecek herhangi bir harcama önemsiz olmas  nedeniyle

gider olarak kaydedilebilir” hükmüne yeniden düzenlenen TMS 16’nolu Standartta yer

verilmemi tir. Bir ba ka ifadeyle, maddi duran varl k niteli inde olan iktisadi

ymetlerin de erine bak lmaks n aktifle tirilmesi gerekmektedir. Bu de iklik,

Standartlar n genel amac  olan “mali tablolardaki effafl k sa lama” misyonunun bir

parças  olarak dü ünülmelidir.

Örnek:

A letmesi 1 Kas m 2010 tarihinde 570 TL ( KDV hariç ) kar nda

demirba  masa sat n alm r. Masan n tahmini faydal  ömrü 5 y ld r. letme tüm

demirba lar için do rusal amortisman yöntemini kullanmaktad r. Bu bilgilere göre

yap lmas gereken muhasebe kay tlar a a daki gibidir:

Vergi Kanunlar na Göre

----------------------01.11.2010 --------------------

770 Genel Yönetim Gideri

191 ndirilecek KDV

                          102 Bankalar

570

102

672
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Muhasebe Standartlar na Göre

---------------------01.11.2010 ---------------------

255 Demirba lar

191 ndirilecek KDV

                          102 Bankalar

570

102 672

 Buradaki fark, amortismana tabi varl n maliyetinin belirlenmesi ile ilgili

olarak ortaya ç kmaktad r. VUK’a göre belirlenen tutar n alt nda kalan (680 TL)

amortismana tabi varl k sat n al rken veya sat n al nmas ndan sonraki bir anda yap lan

harcama, vergi kurallar na göre gider olarak kabul edilirken muhasebe kurallar na göre

maliyet unsuru olarak kar za ç kabilmektedir.

Örne in vergi mevzuat na göre, belli bir tutar  a mayan alet, edevat, mefru at

ve demirba lar n amortismana tabi tutulmayarak do rudan gider yaz labilmektedir. Bu

tutar 2010 y  için 680 TL’dir.

Bu durumda, vergi kanunlar na göre 2010 y  gelir tablosunda 570 TL

tutar nda gider yaz rken, Türkiye muhasebe standartlar na göre ise 2010 y  için iki

ayl k amortisman gideri hesaplanacakt r. Y ll k amortisman gideri 570*0,20=114 TL

olacak ve ayl k amortisman gideri 114/12=9,5*2 =19 TL olacakt r.

Dolay yla vergi kurallar na göre 551 TL daha az vergi öncesi kâr

hesaplanacakt r. A da bu durum gösterilmi tir.

    Vergi
Kanunlar na Göre

Muhasebe
Standartlar na Göre

Vergi Öncesi Kar 40.000 40.551

Vergi (%20)  8.000 8.110

Vergi Sonras  Kar 32.000 32.441
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Ertelenmi  vergi borcu tutar , vergi kanunlar na göre hesaplanan amortisman

tutar  ile Türkiye muhasebe standartlar na göre hesaplanan amortisman tutar  aras ndaki

fark n cari vergi oran yla çarp lmas yla a daki ekilde hesaplanacakt r.

(570 – 19) x % 20 = 110 TL

Tablo 5: Maddi Duran Varl klar  De erleme lkeleri Aç ndan Vergi Kanunlar
ve Standartlar Aç ndan Kar la lmas

Kar la lacak Konu Vergi Mevzuat na Göre  TMS 16 ya Göre

- De erleme Ölçüsü Maliyet Bedeli

(Sat n Alma Bedeli)

Maliyet Bedeli

(Sat n Alma Bedeli)

- Baz  Al  Giderleri

(Al  Masraf  ve ayni
vergiler gibi)

Aktife al nmas  ihtiyaridir. Aktife al nmas
zorunludur.

- Arsa ve Binan n Birlikte
Sat n Al nmas

Her zaman ayr
de erlenmeyebilir.

Her zaman ayr
de erlenmelidir.

-Ödenen Faiz ve Kur
Farklar

Dönem sonuna kadar olan
maliyete eklenecek.
Sonras  gider yazma ya da
maliyete eklemede iste e
ba .

Tamam  gider yaz lmal r.
(Özellikli varl k hariç.)

-Baz  Küçük De erli
Demirba lar

Topluca dikkate al r.
Ancak belli tutar n alt
(2010 için 680 TL) gider
yaz labilir.

Topluca dikkate al r.
Böyle bir tutar ihtiyarili i
yok.

 Kaynak: Ba aç, Halil. Maddi Duran Varl klar n De erlemesinde Türk Vergi Mevzuat  ve TMS 16
Maddi Duran Varl klar Standard  Hükümleri ile Kar la lmas , Yay nlanmam  Yüksek Lisans
Tezi,  Gazi Üniversitesi, Ankara: 2006.
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5. Maddi Duran Varl klar n Sat

Duran varl klar n elden ç kar lmas  ile ilgili düzenlemelerde, duran varl klar n

elden ç kar lmas ndan kaynaklanan sat  bedeli ile varl n defter de eri aras ndaki

fark n gelir tablosunda gelir veya gider olarak muhasebele tirilece i belirtilmektedir.

Sat  bedeli ile varl n defter de eri aras ndaki fark n gelir tablosunda gelir

veya gider olarak muhasebele tirilece i vurgulanmakla beraber, gelirin veya giderin

kay tlara ola an ya da ola and  olarak al nmas  konusunda bir aç klama

getirilmemi tir. Buna kar k 10 nolu Türkiye Muhasebe Standard nda, maddi duran

varl klar n sat  ola an kar veya zarar bölümünde yer almaktad r.

Bu durum, THP’da yap lan düzenleme ile çeli mektedir. Çünkü duran

varl klar n sat ndan elde edilen karlar n ola and  gelir ve karlar aras nda yer alaca

aç kça vurgulanm r.

THP’da duran varl klar n sat  sonucu do an zararlar n ola and  gider ve

zararlar aras nda yaz laca  aç k bir biçimde belirtilmesine ra men yukar daki

aç klamaya uygun olarak bu zararlar n, ola and  gider ve zarar olarak ele al nmamas

gerekti i ortaya ç kmaktad r.
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Tablo 6: Bilanço D  B rak lan Maddi Duran Varl klar n De erlemesine li kin
Hükümlerin Kar la lmas

Kaynak: Ba aç, Halil.  Maddi Duran Varl klar n De erlemesinde Türk Vergi Mevzuat  ve TMS 16 : Maddi
Duran Varl klar Standard  Hükümleri ile  Kar la lmas , Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, Ankara: 2006.
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6. Arsas yla Birlikte Bina Al

Arsa ve binalar birlikte al nd klar nda dahi ayr labilir maddi duran varl klar

olarak kabul edilir ve ayr  olarak muhasebele tirilirler. Bunun nedeni, arsan n s rs z

ömre sahip olmas  gösterilmektedir. Bununla birlikte, standard n ayn  maddesi uyar nca,

ta  ocaklar  ve toprak doldurmak için kullan lan alanlar bu uygulaman n d nda

rak lm r. Örne in, bir maden i letmesinin bina yapmak için ald  ve maden

bitti inde de ersiz hale gelecek olan arsa için, “bina-arsa” ayr  yap lmamal r. Bir

binan n üzerinde bulundu u arsan n de erindeki art  binan n amortismana tabi tutar

etkilemez228.

Ancak Türk Vergi Mevzuat na göre, arsan n s rl  veya s rs z ömre sahip

olup olmad na bak lmaks n arsa bedeli, binan n maliyet unsuru olarak i lem

görmekte ve toplam tutar   “252  Binalar Hesab nda” izlenmektedir.

7. Maddi Duran Varl klar n Amortisman na li kin Farkl klar

7.1. Amortisman Yöntemi ve Oran

16 no’lu standartta, kullan lan amortisman yöntemi, varl n gelecekteki

ekonomik yararlar na ili kin olarak i letme taraf ndan uygulanmas  beklenen tüketim

modelini yans r.

Bir varl n amortismana tabi tutar  yararl  ömrü boyunca sistematik olarak

da tmak için çe itli amortisman yöntemleri kullan labilir. Standarda göre bu yöntemler

yukar da da aç kland  üzere;

Do rusal amortisman yöntemi

Azalan bakiyeler yöntemi

Üretim miktar  yöntemidir.

228 Kaya, s.73.
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Vergi Usul Kanunu’nda bu yöntemlerden ilk ikisi yer almakta olup bunlar n

nda çe itli özel uygulamalar sözkonusudur. Bu uygulamalar;

Madenlerde amortisman

Fevkalade amortisman

st amortisman uygulamas r.

Anla ld  üzere VUK’da do rusal (normal) amortisman yöntemi ve azalan

bakiyeler yöntemi olmak üzere iki yöntemden bahsedilirken di er say lanlar özel

uygulamalar olarak kanunda yerlerini almaktad r.

16 no’lu standartta; bir varl a uygulanan amortisman yöntemi en az ndan, her

hesap döneminin sonunda gözden geçirilir. Varl n gelecekteki ekonomik yararlar n

beklenen tüketim modelinde önemli bir de iklik olmas  durumunda yöntem, de mi

olan modeli yans tacak ekilde de tirilir. Böyle bir de iklik, TMS 8 uyar nca

muhasebe tahminindeki bir de iklik olarak muhasebele tirilir. Vergi Usul Kanunu’nda

ise yöntem de tirmeyi kurala ba lam r229.

Amortisman oranlar nda da mevcut uygulama ile standartlar aras nda

farkl klar bulunmaktad r. Mevcut uygulamada 1.1.2004 tarihinden itibaren iktisap

edilen amortismana tabi iktisadi k ymetlerin faydal  ömürleri ve dolay yla amortisman

oranlar ,  333,339,365,369 s ra no’lu VUK Genel Tebli leri ile Bakanl k taraf ndan ilan

edilmi tir. Mükellefler ilgili tebli e göre maddi duran varl klar n faydal  ömürlerini

belirlemektedir.

16 no’lu standartta ise amortisman süresi ve buna ba  olarak oran  yararl

ömür veya üretim miktar na göre belirlenir. Bu ölçüler muhasebe uygulay

taraf ndan tahmin edilir.

229 Akdo an ve  Sevilengül, s.327.
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7.2. Farkl  Faydal  Ömürlere Sahip Maddi Duran Varl klar n

Amortisman

Çal man n “5.5.1. Maddi Duran Varl  Parçalara Ay rarak Amortisman

Ay rma” bölümünde aç kland  üzere standartta; Bir maddi duran varl k kaleminin,

toplam maliyetine göre önemli bir maliyeti olan her bir parças  ayr  ayr  amortismana

tabi tutulur .

Bir i letme, maddi duran varl k kaleminin ba lang çta muhasebele tirilmi  olan

tutar  önemli parçalara ay r ve her bir parçay  ayr  olarak amortismana tabi tutar.

Örne in, bir uça n gövdesi ve motoru ister mülkiyete, ister finansal kiralamaya konu

olsun, her ikisine de ayr  ayr  amortisman ay rmak uygun olabilir.

letme maddi duran varl k kaleminin baz  parçalar  ayr  olarak amortismana

tabi tuttu u kapsamda, kalemin kalan k sm  da amortismana tabi tutar. Kalan k m,

kalemin tek ba na önemli olmayan parçalar ndan olu ur. letmenin bu parçalar için

de en beklentileri olmas  durumunda, kalan k sma ili kin amortisman n ilgili tüketim

al kanl klar  ve/veya yararl  ömrü do ru olarak yans tacak ekilde gerçekle tirilmesi

için tahmin teknikleri kullan labilir.

Bir i letme, bir kalemin, maliyeti ilgili kalemin toplam maliyetine göre önemli

olmayan parçalar  ayr  olarak amortismana tabi tutabilir.230

Buna benzer bir uygulama VUK’u aç ndan da yap lmaktad r. 1.1.2004

tarihinden itibaren iktisap edilen amortismana tabi iktisadi k ymetlerin faydal  ömürleri

ve dolay yla amortisman oranlar , mükellefler taraf ndan 333,339,365,369 s ra no’lu

VUK Genel Tebli leri belirlenmektedir. lgili tebli lerde otomobil, kamyon, minibüs,

yük arabalar , özel amaçl  kullan lan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler için ayr ca

bir oran belirtilmi tir. Bu verilerden hareketle VUK’a göre de araçlar ve lastikleri için

ayr  amortisman oranlar  hesaplanmaktad r.

230 Örten ve Bay rl , s.123.
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7.3. st Amortisman Uygulamas n Standartlar ve VUK Aç ndan

Kar la lmas

Türkiye Muhasebe Standartlar  ile VUK amortismanlar aç ndan

kar la ld nda, standartlarda k st amortisman uygulamas n maddi duran

varl klar n tümü için kabul gördü ü anla lmaktad r. Oysa ülkemizdeki mevcut

uygulamada k st amortisman hesaplamas  sadece i letme aktifine kay tl  binek

otomobillere uygulanmaktad r. Bu durum, Türkiye Muhasebe Standartlar ’na uygun

raporlama yapan i letmelerde ticari kâr ve mali kâr sonuçlar  üzerinde etkili olacakt r.

01.01.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06.07.1994 gün ve 21892

say   Resmi Gazete’de yay mlanan 4008 say  Kanunla, 213 say  VUK’un baz

maddeleri de tirilmi  ve kanuna baz  maddeler ilave edilmi tir. lgili kanunla VUK’un

320. maddesine eklenen f krada amortismana tabi iktisadi k ymetlerin, aktife girdi i ilk

hesap döneminde k st amortisman uygulamas n getirildi i aç klanm r. Fakat k st

amortisman uygulamas  binek otomobiller ile s rland lm r.

VUK’un 320/2 maddesine göre, faaliyetleri k smen veya tamamen binek

otomobillerin kiralanmas  veya çe itli ekillerde i letilmesi olanlar n bu amaçla

kulland klar  binek otomobilleri hariç olmak üzere i letmeye kay tl  binek otomobiller

aktife girdi i hesap dönemi için ay kesri tam ay say lmak suretiyle kalan ay süresi kadar

amortisman hesaplanmakta, ilk y ldan hesaplanmayan tutar ise son y n amortisman

tutar na ilave edilmektedir.

st amortisman uygulamas , bir amortisman yöntemi olmay p aktife kay tl

binek otomobiller için normal veya azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemleri

içerisinde yap lan özel bir uygulamad r.

Türkiye Muhasebe Standartlar ’nda ise varl klara ili kin amortisman

hesaplamada k st uygulaman n bütün maddi duran varl klar için geçerli oldu unu

görmekteyiz.
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VUK’da binek otomobiller için geçerli olan k st amortisman uygulamas  ile

Türkiye Muhasebe Standartlar ’ndaki anlay  aras nda da farkl k bulunmaktad r.

VUK’daki uygulamada faaliyet ömrü yine y l olarak ele al nmakta, standartlarda ise ay

hesab  tam anlam yla uygulanmaktad r. öyle ki; VUK’a göre ilk y lda hesaplanmayan

amortisman tutar  son y n amortisman tutar na ilave edilirken, standarda göre ilk

ldan kalan aylara ait hesaplanmayan amortisman tutar , son tam y ldan sonraki y n

ilgili aylar  için kayda al r. K st amortisman uygulamas ndaki anlay  farkl klar

letmelerin faaliyet sonuçlar  etkilemektedir.

Standartlarda yer alan amortisman hükümleri ile vergi mevzuat nda yer alan

amortisman hükümleri aras ndaki farkl klar, ticari kâr ve mali kâr olarak ifade

etti imiz iki farkl  kâr olu umuna sebep olan etkenlerdendir. Muhasebe standartlar na

göre hesaplanan dönemin amortisman giderleri, vergi mevzuat na göre ayr lmas

gerekenden az veya fazla olabilir. Bu durum duran varl a ili kin de erleme ve/veya

amortisman hesaplama yöntem ve anlay  farkl ndan kaynaklanabilmektedir. Mali

kâr üzerinden hesaplanan vergi tutar  ile ticari kâr üzerinden hesaplanan vergi tutar

aras ndaki farkl klar, geçici farklar olarak isimlendirilmektedir.

Geçici farklar, varl n veya yükümlülü ün muhasebede defter de eri ile vergi

mevzuat  uyar nca belirlenen vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan ve sonraki

dönemlerde vergi matrah n hesab nda dikkate al nacak farklard r. Geçici farklar;

vergilendirilebilir geçici fark veya indirilebilir geçici fark olarak ortaya ç kmaktad r.

Vergilendirilebilir geçici fark ertelenen vergi borcu (yükümlülü ü) do ururken,

indirilebilir geçici fark ertelenen vergi alaca  (varl ) do urmaktad r. Ortaya ç kan

ertelenen vergi varl  (alaca ) ve ertelenen vergi yükümlülü ü (borcu) “TMS 12 Gelir

Vergileri” Standard na uygun ekilde muhasebele tirilmektedir

Türkiye Muhasebe Standartlar  ertelenen vergi borcu ve ertelenen vergi

alaca n mali tablolarda raporlanmas  gerekli görürken, Tek Düzen Hesap Plan ’nda

ilgili hesaplar bulunmad ndan “28 Gelecek Y llara Ait Giderler ve Gelir

Tahakkuklar ” ve “48 Gelecek Y llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar ” hesap

gruplar nda tan mlanacak hesaplarla ihtiyac n giderilmesi dü ünülmektedir.
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 Bu do rultuda “282 Ertelenmi  Vergi Alaca  Hesab ” ve “482 Ertelenmi

Vergi Borcu Hesab ” ihtiyac n giderilmesi yönünde önerilebilmektedir.

Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin de erlemesinden ve amortisman

anlay ndan kaynaklanan, ertelenen vergi yükümlülü ü (borcu) ve ertelenen vergi

varl  (alaca ) olu turan durumlar a daki gibi s ralanabilir:

• Faydal  ömür, kullan lan amortisman yöntemleri, yöntem de tirme

hükümleri, hurda de er, k st uygulama anlay  gibi farkl klar nedeniyle amortisman

paylar ndaki de iklik sonuçlar aç ndan,

• Duran varl klar n de erleme hükümleri ve amortisman hesaplama

hükümlerinin etkisiyle duran varl klar n sat  kâr veya zarar sonuçlar ndaki

farkl klardan kaynaklanan ertelenen vergi yükümlülü ü (borcu) ve ertelenen vergi

varl  (alaca ) olu maktad r.

Mevcut muhasebe sistemimizde k st amortisman uygulamas n tüm duran

varl klara yay lmas  Türkiye Muhasebe Standartlar ’ndaki anlay la hesaplama

yap lmas  durumunda en az ndan bu sebeple ortaya ç kan geçici farklar, geçici farklar n

neden oldu u mali ve ticari kâr ayr  ortadan kalkacakt r231.Yukar da aç klanan

farkl klar  bir örnek yard yla aç klayal m.

Örnek:

Ada i letmesi 1 Kas m 2009 tarihinde 150.000 TL kar nda bir makine sat n

alm r. letme söz konusu makine için do rusal amortisman yöntemini kullanacakt r.

Makinenin tahmini faydal  ömrü 10 y ld r. Bu durumda ülkemiz vergi kurallar na göre

2009 y  gelir tablosunda amortisman gideri 15.000 TL olacakt r. Muhasebe

standartlar na göre ise 2 ayl k amortisman hesaplanmal  ve 2.500 TL tutar nda

231 Elita , Cemal, Akyüz Y lmaz ve Bulca Handan. “ K st Amortisman Uygulamas n Uluslar aras
Finansal Raporlama Standartlar  ve Türk Muhasebe Sistemi Aç ndan Kar la lmas ”, Mali
Çözüm Dergisi, say  94, Temmuz-A ustos 2009,s.23.
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amortisman gideri kaydedilmelidir. Böylelikle vergi kurallar na göre vergi öncesi kâr

12.500 TL az olacakt r232.

da bu durum gösterilmi tir.

Vergi Kanunlar na
Göre

Türkiye Muhasebe
Standartlar na Göre

Vergi Öncesi Kar 30.000 42.500

Vergi (%20)   6.000   8.500

Vergi Sonras  Kar 24.000 34.000

(15.000 – 2.500) x % 20 = 2.500 TL

Türkiye Muhasebe Standartlar na göre amortisman tutar  hesaplan rken

amortismana tabi varl n kullan ld  süre dikkate al r. Vergi kurallar na göre,

amortismana tabi varl k y n hangi günü al rsa al ns n bir y ll k amortisman gideri

kaydedilir. Sadece binek otomobiller için ay hesab  yap r.

8. Dönem Net Kar  veya Zarar n Belirlenmesi le lgili Kar la rmalar

Dönem net kar  veya zarar n, ola an faaliyet kar  veya zarar  ile ola and

kalemlerden olu tu u standartta belirtilmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i içinde yer alan “Özet Gelir

Tablosu “ ve “Ayr nt  Gelir Tablosu“ tiplerinde de temel olarak yukar da sözü edilen

iki unsura yer verildi i görülmektedir.

Dolay yla, standart ile mevcut uygulamalar aras nda ana ba klar yönünden

önemli farkl klar bulunmaktad r.

Ancak, standartta ola and  kalemler içinde yaln zca varl klar n

kamula lmas  ve deprem veya felaketlere yer verilmesi, Tekdüzen Hesap Plan ’ndaki

uygulamalardan farkl k göstermektedir.

232 Süer, enyi it, s.74.
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Bu, farkl  standartta s ralanan ola an kar ve zarar kalemlerinde de izlemek

olanakl r. Bu kalemler içinde say lan maddi duran varl klar n sat , Tekdüzen Hesap

Plan ’nda çok aç k bir ekilde ola and  olarak nitelenmi tir.

Dolay yla standartta duran varl klar n sat  ola an kar veya zarar n hesab nda

dikkate al nmakta, oysa mevcut uygulamalarda bu uygulamalarda bu varl klarla ilgili

sat  kar veya zararlar  ola and  kalemler aras nda raporlanmaktad r.

Durdurulan faaliyetlerle ilgili sonuçlar n ola an kar veya zarar içinde

raporlanmas  gerekti i standartta belirtilmekle birlikte, durdurman n i letmenin ola an

faaliyetlerinden aç kça farkl  olan olay ve i lemlerden kaynaklanmas  halinde, söz

konusu kar veya zararlar n ola and  kalemler olarak muhasebele tirilece i

aç klanm r. Dolay yla varl n sat  veya terki nedeniyle ortaya ç kan gelir veya

gider ola an kar veya zarar n hesab nda dikkate al nacakt r.

Oysa mevcut uygulamalarda, varl klar n k smen kullan lmas  veya terkinden

dolay  ortaya ç kan giderler “ çal mayan k m gider ve zararlar  “ olarak ola and

gider ve zararlar aras nda say lmaktad r.

Bu çerçevede çal mayan k m gider ve zararlar n niteli inin gözden

geçirilmesi ve hangi tutar n ola an kar bölümünde, hangi tutar n da ola an kar veya

zarar n belirlenmesinde dikkate al naca n saptanmas  gerekir.

10. Muhasebe Tahminlerindeki De iklikler le lgili Kar la rmalar

Muhasebe tahminlerindeki de ikliklerin dönem net kar  veya zarar n

belirlenmesindeki etkisi, sadece bir dönemi etkilemek veya hem de ikliklerin

yap ld  dönmede hem de gelecek dönemlerde olmak üzere iki ekilde ortaya ç kabilir.

Amortismana tabi varl klar n yararl  ömürleri ya da beklenen ekonomik

kullanma sürelerini tahminindeki de iklik hem cari dönemdeki amortisman giderini

hem de varl n geri kalan yararl  süresi içinde gelecek dönemlerin amortisman

giderlerini etkiler.
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Cari dönemde önemli bir etkisi olan veya sonraki dönemlerde önemli etkisi

olmas  beklenen bir muhasebe tahminindeki de ikli in niteli i ve tutar

aç klanmal r.

Muhasebe Sitemi Uygulama Genel Tebli i’nde de gerek bilanço dipnotlar nda,

gerekse gelir tablosu dipnotlar nda benzer aç klamalara yer verilmesi gerekti i

belirtilmi tir233.

Standart ile VUK çerçevesinde gerçekle tirilen cari uygulama aras ndaki

de erleme ve amortisman ay rma farkl klar  a da yer alan Tablo 7’de özetlenmi tir:

233Tokay, S. Hüseyin. “Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl klarla lgili Türkiye Muhasebe
Standartlar n Muhasebe Standartlar n Muhasebe Uygulamalar  ve lgili Vergi Yasalar  ile
Kar la lmas ”, Muhasebe Bilim Dünyas  Dergisi, Nisan 1999, Say  1, s.48.
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Tablo 7: Amortisman Aç ndan Mevcut V.U.K ve TMS 16

Kar la lmas

MEVCUT VUK’U ÇEREN UYGULAMA TMS 16 UYGULAMASI

1. Amortismana konu de er varl n maliyet
bedelidir.

1. Amortismana konu de er varl n maliyet
bedelinden kal nt  de er dü üldükten sonraki
tutard r.

2. Varl  elde ederken ortaya ç kan vade farklar
varl n maliyetine dahil oldu u için vade fark
içeren toplam tutar üzerinden amortisman
ayr lmaktad r.

2. Varl  elde ederken ortaya ç kan vade
farklar  varl n maliyetine dahil edilmedi i
için vade farks z tutar üzerinden amortisman
ayr lmaktad r.

3. MDV’ n elde edildi i döneme (sonraki
dönemlerde iste e ba ) ait finansman giderlerinin
maliyete verilmesi gerekti i için amortismana
konu de er her halikarda finansman giderlerini
içermektedir.

3. Varl  elde etme ile ilgili finansman
giderlerinin maliyete verilmemesi gerekti i
için (özellikli varl klar hariç) finansman
giderlerini içermeyen maliyet bedeli üzerinden
amortisman ayr lmaktad r.

4. VUK’ta yap lan de iklikle “yararl  ömür”
amortismana esas süre olmas na ra men,
yay nlanan listedeki ekonomik ömürlere uyulmas
gerekmektedir.

4. Amortisman süresi yararl  ömür veya
üretim miktar na göre belirlenir. Bu ölçüler
muhasebe uygulay  taraf ndan tahmin
edilir.

5. Yararl  ömür sadece “y l” baz nda
belirlenmektedir.

5. Yararl  ömür “y l” veya “üretim birimi”
baz nda belirlenebilmektedir.

6. Yararl  ömür ola anüstü durumlar d nda
sabittir.

6. Yararl  ömü ve kal nt  de er tahmini her y l
gözden geçirilmek ve de iklikler yans lmak
zorundad r.

7. Kullan labilecek yöntemler, normal amortisman
yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve istisnai
durumlarda fevkalade amortisman yöntemidir.
Üretim miktar  yöntemi öngörülmemi tir.

7. Kullan labilecek yöntemler “do rusal
amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi
ve üretim miktar  yöntemi”dir.

8. Sat  amaçl  maddi duran varl klarla gelecekte
ekonomik yarar beklenmeyen duran varl klarda
amortisman ay rmaya devam edilebilir.

8. Sat  amaçl  maddi duran varl klarla
gelecekte ekonomik yarar beklenmeyen duran
varl klarda amortisman ay rma i lemi
durdurulur.

9. Parçalara ay rarak ya da grupland rarak
amortisman ay rma ile ilgili düzenleme
bulunmamaktad r. Ancak birlikte de erleme
yap labilmektedir.

9. Parçalara ay rarak ya da grupland rarak
amortisman ay rmak mümkündür.

Kaynak: Örten, Remzi ve Bay rl  R dvan. “TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl klar n Dönem
Sonunda De erlemesi ve Muhasebe Uygulamalar ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2007.
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4. SONUÇ
Küreselle me ile birlikte uluslararas  muhasebe standartlar na uyumun önemi

sürekli artmaktad r. Ülkemizde yeni TTK Yasa Tasar  ile TMSK’ya ve yay nlad

standartlara uyum zorunlulu u getirilmektedir. Ancak, bu durum uygulamada bir tak m

problemleri de beraberinde getirecektir. Çünkü ülkemizdeki do al muhasebe ortam nda

IAS ile uyumu zorla ran baz  durumlar mevcuttur. Uyumu zorla ran bu durumlar n

ortadan kald lmas  gerekmektedir. TMS’nin yasal yapt m gücü kazanmas  ile TDHP

ve VUK’da baz  de ikliklerin yap lmas  gündeme gelecektir. Muhasebe plan nda bu

de iklikler ile ilgili mevzuat  yönlendirecek alt yap n haz rlanmas  gerekmektedir.

Bu farkl klar n varl  bir taraftan vergi etkisine neden olurken bir taraftan da vergi ile

uyumlama kay tlar n yap lmas  gerektirmektedir.

letmelerin toplam varl klar  içerisinde önemli bir yer tutan maddi duran

varl klara ili kin uygulamalar Vergi Mevzuat , Uluslararas  Muhasebe Standartlar ,

Tekdüzen Muhasebe Sistemi, gibi düzenlemeler aç ndan farkl klar göstermektedir.

Yap lan aç klamalardan da anla laca  üzere, Uluslararas  Muhasebe

Standartlar  ile maddi duran varl klara ili kin olarak çe itli düzenlemeler yap lm r. Bu

düzenlemelerin bir k sm  mevcut uygulamalara ili kin baz  farkl klar getirirken bir

sm  da ilk defa söz konusu standartlar çerçevesinde uygulama alan  bulmu tur.

Dolay yla birbiriyle örtü meyen düzenlemeler nedeniyle muhasebele tirme sürecinde

karma k uygulamalar ortaya ç kmaktad r. Özellikle maddi duran varl klar n gerçe e

uygun de erlerle de erlemesi, de er dü üklü ü zararlar n muhasebele tirilmesi,

amortisman ay rma konusunda getirilen yenilikler ve bu durumlara ili kin olarak gelir

vergilerinin etkilerinin hesaplanmas  birtak m sorunlar yaratmaktad r. Örne in, söz

konusu i lemlere ili kin muhasebe kay tlar n yap labilmesi için Tekdüzen Hesap

Plan nda yer alan hesaplar yetersizdir. Bu sorunun ya bo  olan hesap gruplar

kullan larak yeni hesaplar n aç lmas  ya da mevcut hesaplar n adlar n de tirilmesi

suretiyle giderilmesi gerekmektedir.
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Ülkemizde de maddi duran varl klar n muhasebele tirilmesi ve mali tablolarda

sunumu hakk nda çe itli problemler ya anm , Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu

16 numaral  uluslararas  muhasebe standard n ayn ekilde Türkiye’de de

uygulanabilece ini kabul etmi tir.

Uluslararas  muhasebe standartlar  alan nda yap lan son düzenlemelerin,

globalle en ve Avrupa Birli i’ne üyelik sürecinde bulunan Türkiye'de iyi bir ivme

kazand rarak kalitenin artmas na yard mc  olaca na inanmaktay z.
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