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ÖZET 

Günümüzde bilgi, küreselleşme, bilgisayarların ve internetin gelişimi ile hem 

yaygınlaşmış ve ulaşımı kolaylaşmıştır.Bu durum,  maddi olmayan duran varlıkların 

ekonomik açıdan en büyük kısmını oluşturan telif ve sınai hakların üretilmesini ve yaygın bir 

şekilde kullanım alanı bulmasını, ekonomik aktivitesinin artmasını, sağlamıştır. Vergi 

mevzuatımıza göre maddi olmayan duran varlık, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve 

işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler 

(ilk kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, ar-ge giderleri)  ile belli koşullar altında 

hukuken himaye gören gayrimaddi haklar ve şerefiyelerdir. Maddi olmayan duran 

varlıklardan, en yoğun ekonomik aktivite konusu ve aynı zamanda işletmelerin gelir elde 

etmeleri dolayısıyla üzerinden verginin alındığı telif ve sınai haklar ile marka hakkı hakkında 

değişiklikler olurken, vergi mevzuatı güncel ekonomik gelişmelerden geri kalmıştır. 

Devletler, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla ortaya çıkan 

yükleri karşılamak amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerden vergi alırlar. Maddi olmayan duran 

varlıklar bu yönüyle egemen devletin vergileme konusuna da girmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Türk vergi mevzuatına göre maddi olmayan duran varlıkların neler olduğunu, bunların hukuki 

mahiyetini, vergi mevzuatına göre nasıl muhasebeleştirildiğini ve Türk Muhasebe Standartları 

38’e göre muhasebeleştirilmesini ortaya koymak ve  her iki muhasebeleştirmeyi 

karşılaştırmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Due to the development of internet, computers and globalization information have 

become widespread and easy to achieve. This condition has rendered, to be produced, to find 

a usage area and to increase economic activity of copyrights and industrial property rights 

which constitute a major part of intangible assets about economic aspects.According to 

Turkish tax legislation intangible assets are the assets, which don’t have any physical 

presenceand, are capitalized expenses that provide businesses a current or prospected benefit 

(initial establishment and organization expenses, leasehold improvements, R & D 

expenditures) and are the intangible rights and goodwill which are under certain conditions, 

protected under the legal structure. While there are a lot of changes about the copyright, 

industrial property rights and trademark, which are subject to the most intense economic 

activity and at the same time, source of taxes due to their income providing character, Turkish 

Tax Legislation have not been followed those changes. To recompense the expenses arouse 

by the public services and the burden of debts, governments collect taxes from the individuals 

and legal entities. Intangible assets are subject to taxation with respect to this aspect. The aim 

of this study is, the intangible assets according to Turkish Tax Legislation, their legal nature, 

their accounting process with respect to tax legislations and, Turkish accounting Standards 38 

and to compare relevant accounting processes. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.GİRİŞ 

Düşünme yeteneği insanoğlunu merak etmeye, araştırmaya, yaşamı daha 

zevkli, daha kolay kılmak için eserler yaratıp buluşlar yapmaya sevk etmektedir. Yani, 

düşünen insan, yaratıcılık ve zekasının da yardımıyla maddi olmayan, fikri ürünler, 

meydana getirerek hem bireysel hem de toplumsal refahını ve gelişimini sürekli olarak 

artırmıştır. İnsanoğlunun hep daha iyiyi arama çabası sonucunda yeni buluşlar ve yeni 

eserler ortaya çıkmıştır. Fikri ürünlerin tüm insanlığın ortak ve evrensel birikimi olması 

nedeniyle bunların yaratıcılarının ve sahiplerinin teşvik edilmesi gerekliliği fikri 

hakların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Zeka ve düşünce ürünleri üzerindeki hakların 

korunması fikri sadece kişilerin ya da toplumun menfaatlerinin korunması amacı değil, 

aynı zamanda hukuk mantığından da kaynaklanmıştır.Dünya Fikri Haklar 

Organizasyonu’na (WIPO) göre, fikri haklar; bilim, edebiyat, sanat, müzik, sinema gibi 

alanlardaki ürünleri ifade eden “telif hakları” (copyrights) ile patent, faydalı model, 

marka, yeni bitki çeşidi ıslahı ve endüstriyel tasarımlar gibi ürünleri ifade eden “sınai 

mülkiyet haklarının”(industrial property rights) ortak adıdır.Bunlar, gayrimaddi (maddi 

olmayan) malların en yaygın ve ekonomik açıdan en geniş kesimini oluşturan haklardır. 

Özel haklardan olan mutlak haklar, maddi mallar üzerinde olduğu kadar 

gayrimaddi mallar üzerinde de olabilir.Gayrimaddi(maddi olmayan) mallar ise genel 

olarak, düşünce ve zeka ürünü olan şeylerdir.Maddi olmayan(gayrimaddi) mallar ilim, 

edebiyat, musuki, güzel sanatlar veya sinema eseri niteliği taşıyan fikir ve sanat 

ürünleri(telif hakları), kişilerin yaşamını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerin ortaya 

çıkmasını ya da daha iyi hale gelmesini sağlayan sınaî haklar, üretilen mallar üzerindeki 

ayırt edici işaretlerin ilk uygulayıcıları ve sahipleri adına kayıt edilmesini ya da kimin 

ürettiğinin anlaşılmasını sağlayan ticari haklar ile mülkiyet hakkının malike tanınan 

yetkilerin mülkiyet hakkından bağımsızlaştırılarak malik tarafından başkasına tahsis 

edilmesi olan sınırlı ayni haklardan oluşmaktadır.  

Vergi kanunlarında, maddi olmayan duran varlıkların en geniş kesimini 

oluşturan gayrimaddi hak tanımlanmamış ve neler olduğu sayılmamıştır.Bilindiği üzere, 
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gayrimaddi haklar(mallar), patent, desen, model, know-how, lisans, arama hakkı, 

imtiyaz hakkı, işletme hakkı, ticaret unvanı, marka, intifa, telif hakkı gibi unsurlardan, 

bazı sınırlı aynî haklar ile kamu otoritelerinin belli alanlarda tanıdığı kullanma, 

yararlanma gibi yetkileri  içeren ruhsatlardan oluşmaktadır. Gittikçe artan ve iktisadi 

açıdan işletme gelirleri ve de aynı zamanda giderleri arasında önemli yer edinmeye 

başlayan maddi olmayan duran varlıkların en esaslı unsurunu, gayrimaddi haklar 

oluşturmaktadır. 

Vergi mevzuatımıza göre maddi olmayan duran varlık, herhangi bir fiziksel 

varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı 

beklediği aktifleştirilen giderler (ilk kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, ar-

ge giderleri)  ile belli koşullar altında hukuken himaye gören gayrimaddi haklar ve 

şerefiyelerdir. 

İletişimin ve küreselleşme olgusunun artması ile birlikte özellikle, telif hakları, 

sınaî ve ticari haklar gayrimaddi bir mal olarak daha önemli hale gelmiş ve uluslararası 

ve ulusal hukukun bu konuda gelişmesiyle bu haklar iktisadi yaşamın ayrılmaz bir 

parçası olarak her yerde satılması, kiralanması, rehnedilmesi, lisansının verilmesi gibi 

ekonomik sonuç doğrucu işlemlere konu olmasını sağlamıştır. 

Gelir sağlama amacıyla kurulmuş olan işletmeler, maddi ve gayrimaddi 

unsurlardan oluşan ekonomik bir bütündür. Günümüzde, telif hakları, sınaî ve ticari 

haklar pek çok işletmenin en değerli varlıkları haline gelmiştir. İşletmelerin büyük 

maliyetlere katlanarak yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu elde ettikleri patentler, 

teknik bilgiler ile yine yüksek maliyet ve çabaların sonucunda tanınmış hale getirdikleri 

markalar, bilgisayar programları, sinema filmlerinin gösterim hakları, bilimsel ve çok 

satan kitapların, müzik eserlerinin mali hakları,  ulusal ve uluslararası düzeyde alınıp 

satılmakta, yada kullanım hakkı lisans yoluyla başkasına bırakılmaktadır. Tüm bu 

faaliyetler ekonomik  sistem içerisinde bir tarafın geliri diğer tarafın ise gider yada 

maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler, sermaye birikiminin 

verdiği avantajla sahip oldukları patent ve teknolojileri, tanınmış markalarını, henüz 

gelişmekte olan, dolayısıyla teknoloji ithal eden ülkelere lisans yoluyla kullandırmakta, 
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bunun karşılığında da bu ülkelerden royalty olarak adlandırılan bir gelir elde 

etmektedirler. 

 Devletler, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 

ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerden vergi alırlar. Maddi 

olmayan duran varlıklar bu yönüyle egemen devletin vergileme konusuna da girmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Türk vergi mevzuatına göre maddi olmayan duran 

varlıkların neler olduğunu, bunların hukuki mahiyetini, vergi mevzuatına göre nasıl 

muhasebeleştirildiğini ve Türk Muhasebe Standartları 38’e göre muhasebeleştirilmesini 

ortaya koymak ve  her iki muhasebeleştirmeyi karşılaştırmaktır.  

Çalışma, birinci bölüm olarak giriş, dört bölüm ve birde altıncı bölüm olarak 

sonuç ve önerilerden oluşmaktadır.Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikle maddi 

olmayan duran varlıkların neler olduğu, hukuki nitelikleri ve bunların Türk vergi 

mevzuatı karşısındaki durumu ele alınmıştır.Üçüncü bölümde, maddi olmayan duran 

varlıkların Vergi Usul Kanunu’na göre değerlemesi ve tek düzen muhasabe sistemine 

göre muhasebeleştirilmesi, dördüncü bölümde bunların 38 Numaralı Türkiye Muhasebe 

Standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmesi, beşinci bölümde ise vergi mevzuatı ve 38 

Numaralı Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmesinin 

karşılaştırılması ele alınmıştır.Son bölüm olan altıncı bölümde, genel bir değerlendirme 

yapılmış ve ardından çalışmamızın sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN HUKUKİ 

ÇERÇEVESİ VE VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMUNA 

GENEL BAKIŞ 

Maddi olmayan duran varlıklar, küreselleşme ve devam eden teknolojik 

gelişmelerle artan bir şekilde daha da önemli hale gelmektedir.Bilindiği üzere, bir 

işletmede duran varlıklar maddi ve maddi olmayan olmak üzere ikiye ayrılmakta ve 

yaşadığımız çağda bazı işletmelerde bunların değeri maddi duran varlıklarından daha 

fazlasına sahip olabilmektedir.  

Muhasebe yönünden maddi olmayan duran varlıklar, fizikî varlıkları olmayan, 

fakat işletmeye sağladıkları haklar ve kazanç gücü dolayısıyla bir değeri olan 

kıymetlerdir1. 

1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine(MSUGT) göre 

maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin 

belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli 

koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerdir. 

Genel olarak, maddi olmayan duran varlıklar arasında aşağıdaki unsurlar 

sayılabilir2: 

-Ticari marka, ticari isim, servis ismi, müşterek isimler ve ruhsat isimleri, 

-İnternet alan isimleri, 

-Ticari düzenlemeler (özel nadir renk, şekil, ambalaj tasarımı), 

1 Sabahattin Özsaraç, Envanter Bilanço ve Gelir Tablosu,Yeni Desen Matbaası, Ankara, 1969, s.104 
2 Ali Atilla Perek, Şirket Birleşmelerinin Bir Parçası Olarak Elde Edilen ve Aktifleştirilen Maddi Olmayan 
Duran Varlıkların Değerlemesi ve İngiltere Tecrübesi, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 
Makaleler,http://www.tmsk.org.tr/makaleler/tms%2038/şirket_birleşmelerinin_bir_parçası_olarak_elde_edilen_ve_a
ktifleştirilen_maddi_olmayan_duran_varlıkların_değerlemesi_ve_ingiltere_tecrübesi-.pdf, ( 25.11.2013);  Özsaraç, s. 
104 
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-İşletme ve yayım hakkı, 

-Sondaj, su, hava, maden, ağaç kesim ve hat işletme yetkisi kullanım hakları 

-Bilgisayar yazılımı, entegre devre şablonları 

-Arazi üzerindeki haklar(mülkiyetin dışındaki çeşitli ayni haklar), 

-Patent ve lisans hakları, 

-Ticari marka ve isimler, 

-Telif hakları, 

-İmtiyaz hakları, 

-Gizli özel teknik ve işlemler, 

-Uzun vadeli kira hakları, 

-Özel maliyetler, 

-Peştamallıklar. 

Maddi olmayan duran varlıklar, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) 

sayılmamıştır.Ancak, VUK’un 175 ve mük. 257’nci maddelerine dayanılarak çıkarılan 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde bunların neler olduğu yer 

almaktadır.1 Sıra No' lu MSUGT’de maddi olmayan duran varlıklar, 260. HAKLAR, 

261. ŞEREFİYE, 262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ, 263. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, 264. ÖZEL MALİYETLER, 267. 

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, 268. BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR (-), 269. VERİLEN AVANSLAR şeklinde sıralanmış ve hesap 

adları verilmiştir. Maddi olmayan duran varlıkların hukuki mahiyeti ve 

vergilendirilmesi açıklanırken bu sıralama dikkate alınmaktadır. 
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2.1. Gayrimaddi Haklar 

2.1.1. Hak Kavramı   

Günümüzde geçerli olan devlet ve toplumsal  anlayışa göre, bir ülkede yaşayan 

insanların uymak zorunda oldukları kuralların en önceliklisi hukuk kurallarıdır.Hukuk 

kelimesi dilimize, Arapçadaki hak kelimesinin çoğulu olarak girmiştir.Fakat, dilimizde 

hukuk ve hak kelimeleri aynı kökten gelmekte olmalarına rağmen, ayrı anlamları ifade 

etmek için kullanılmaktadır.En genel haliyle, hukuk kavramı, toplumsal yaşamda 

kişilerce uyulması geren kuralları ifade eder. 

Hak, genel olarak hukukun kişilere tanıdığı yetki olup, kişiler bu yetkiye 

dayanarak bir istemde bulunabilme imkanına kavuşmaktadır3.Hak, hukuk kuralları ile 

sahibine maddi ve manevi yetkiler veren subjektif kavramdır. Haklar, kişinin hukukça 

korunan ve bu korunmadan faydalanılıp faydalanılmaması onun iradesine bırakılmış 

olan menfaatlerdir4.Hak kavramı, yalnız özel hukukun değil, bütün hukuk düzeninin 

ortak kavramıdır5. 

2.1.2. Türleri 

Her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanır.Bu hukuk kuralının yazılı bir 

kural, örneğin kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük yönetmelik veya yazılı 

olmayan bir kural(örf ve adet hukuku) olması önemli değildir6.Hakkın varlığı hukuk 

düzeninin olduğu yerde ve hukukça korunduğu ölçüye bağlıdır. Hukuk düzenince 

sahibine yetki verilmedikçe ve koruma altına alınmadıkça hakkın varlığı söz konusu 

olamaz. 

Her hakkın bir sahibi vardır ve  sahipsiz hak olmaz; hukukta hak sahibi olan 

varlıklara “şahıs” denir.Hak,  şahıslara hukuk tarafından tanınmış olan bir yetki, bir 

3 Bülent Köprülü, Medeni Hukuk, İ.Ü. Yayınları No:1656, İstanbul, 1971, s.11 
4  Hıfzı Velded Velidedeoğlu, Medeni Hukuk, İ.Ü. Yayınları No:1419, İstanbul, 1969, s.56, Ataay  ise hak 
kavramını, “hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı menfaattir “ şeklinde 
tanımlamaktadır.;  Aytekin Ataay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, 2. Bası, İ.Ü. Yayınları No:1596, İstanbul, 1971, 
s.22 
5 Aydın Aybay ve  Rona Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Sayı :48, 5. Baskı, İstanbul, 
2008, s. 179 
6 Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk, Savaş Yayınları, Ankara, 1996, s.27 
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hareket etme imkanı olduğuna göre, örneğin “mülkiyet hakkı” dediğimiz zaman, 

bununla hak sahibinin(malikin) bir eşyaya(mala) sahip olmasını ve malını dilediği gibi 

kullanmak, ondan dilediği gibi yararlanmak, onunla ilgili dilediği tasarruflarda 

bulunmak yetkilerini elinde bulundurduğunu ifade etmiş oluruz7. 

Hukukun farklı nitelikte çıkarları koruması, farklı nitelikte ve kategorilerde hak 

gruplarının oluşmasına neden olmuş ve hakların bir bölümü kamu hukuku bir bölümüde 

özel hukuk kuralları kapsamında düzenlenmiştir8.Yani, hukuk düzeni açısından haklar 

ikiye ayrılmaktadır9. Bunlar; 

- Kamu Hakları, 

- Özel Haklar 

şeklindedir. 

2.1.2.1. Kamu Hakları   

Kamu hakları, kamu hukukundan kaynaklanan, kişilerin devletle ve diğer kamu 

tüzel kişileri ile olan ilişkilerinden ortaya çıkan haklardır.Yani, kamu hakları, kamu 

hukukunun kişilere tanıdığı menfaat ve yetkilerdir. Memurun aylık hakkı, yıllık izin 

hakkı vb., seçme seçilme, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme 

özgürlüğü, haberleşmenin gizliliği gibi haklar, kamu haklarına örnek gösterilebilir. 

2.1.2.2. Özel Haklar   

Özel hukuktan doğan, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk 

kuralları özel hakları oluşturur.Kural olarak bütün kişiler, özel haklardan eşit olarak 

yararlanır.Bu haklarda temel ilke, eşitliktir.Herkes doğduğu andan, sağ doğmak 

koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak hak yeteneğini(medeni haklardan 

faydalanma ehliyetini) taşır10. 

7 Akıntürk, s.27 
8 Mehmet Fikret Gezgin, Hukukun Temel Kavramları, Yerküre Yayınları, İstanbul, 2003, s.136-137 
9 Bu ayrım Roma Hukuku’ndan gelmektedir.Romalı hukukçular hukuku, ius publicium(kamu hukuku) ve ius 
privatum(özel hukuk) olarak ikiye ayırmakta idiler.-Schwarz A.B.,Roma Hukuku Dersleri I, 7.Bası,İstanbul,1965, 
s. 24 Aktaran: Ataay, s.28 
10 Velidedeoğlu, s.57 
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Özel haklarda, hak sahibinin ilişkili olduğu kişiden isteme, yükümlünün buna 

uyma zorunluluğu vardır. Uymazsa, hak sahibi yükümlüyü uymaya, hukuk yoluyla 

zorlayabilir. Özel haklardan yararlanma açısından kişiler arasında eşitlik söz konusudur. 

Bu haklardan sadece ülkenin vatandaşları değil yabancılar da yararlanır. 

Özel haklar, niteliklerine(mutlak haklar-nisbi haklar), konularına(malvarlığı 

hakları-kişivarlığı hakları), hukuki etkilerine(yenilik doğuran haklar- yenilik 

doğurmayan haklar), devredebilmelerine(Kişiye bağlı haklar- Kişiye bağlı olmayan 

haklar ) göre sınıflandırmaya tabi tutulabilir.Hukuk doktirininde11, genel olarak yapılan 

hakların sınıflamasına  ilişkin tarafımızca oluşturulan şekil aşağıda yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, s.209-230; Velidedeoğlu, s.51-98; Ataay, s. 22-
56; Köprülü, s.11- 47 
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ÖZEL HAKLAR 

 
Konularına Göre 

Haklar  Niteliklerine Göre 
Haklar  Devredilebilme 

Yönünden Haklar  Hukuk Etkilerine 
Göre Haklar 

 

 

Malvarlığı 
Hakları 

 
Kişi Varlığı 

Hakları 

  
Mutlak  
Haklar 

  
             Nisbi 

             Haklar 

  
Kişiye  
Bağlı 

Haklar 

  
Kişiye Bağlı 

Olmayan 
Haklar 

  
Yenilik  

Doğuran 
Haklar 

  
Yenilik 

Doğurmayan 
Haklar 

 

 

 

 

Kendi  
Kişiliği 

Üzerinde 

Başka 
Kişi 

Üzerinde 
 

Gayrimaddi 
Mallar 

Üzerinde 

Maddi 
Mallar 

Üzerinde 
 

 
 

Mülkiyet 
Hakkı 

 Sınırlı 
Ayni Hak 

 
 

Şekil 1 : Özel Haklar

Kişi  
Üzerinde 

 Mallar 
Üzerinde 

 Borç 
İlişkisinden 

Doğan 

Aile 
İlişkilerinden 

Doğan 

Miras 
İlişkilerinden 

Doğan 
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Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, özel haklar değişik kriterlere göre 

ayrılabilmektedir. Burada konumuz açısından mutlak ve nispi haklar aşağıda 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

2.1.2.2.1. Mutlak Haklar   

Mutlak haklar özellikleri gereği herkese karşı ileri sürülebilen ve hakkın 

sahibine konusu olan şey üzerinde mutlak bir güç sağlayan haklardır.Mutlak hak, başka 

bir mutlak hakla kesilmediği sürece, herkes karşısında geçerli bir şekilde ileri 

sürülebilen, yani, takip edilebilen haktır12.Mutlak haklar, hak sahibinin bir mal veya 

şahsına karşı yapılan haksız bir saldırıyı  engelleme ve yasaklama hakkı sağlar. 

Kısacası, herkes mutlak hakka uymak, bu hakkı ihlâl etmemek yükümü altındadır. Bu 

hakla sağlanan iktidar yalnız hak sahibine ait olduğundan, mutlak haklar tekel olarak 

kullanılır.   

 Mutlak haklar maddi olan veya maddi olmayan mallar üzerinde olabildiği gibi, 

insanlar üzerinde de olabilir. Medeni Kanun’da  mutlak haklar birer birer belirtmiştir. 

Yani bunlar, kesin olarak sayılıdır.Bu nedenle de,  kişiler kendi iradeleri ile yeni bir 

mutlak tipi meydana getiremezler; bu konuda sözleşme özgürlüğü yoktur çünkü, mutlak 

hakların tipini saptayan yasa kuralları, emredici hukuk kurallarındandır13. 

Mutlak haklar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ; 

a) Mallar üzerindeki haklar 

b) Kişiler üzerinde mutlak haklar* (şahsiyet hakları ve mutlak aile hakları) 

şeklindedir.  

Maddi mallar; otomobil, bina, tarla, buzdolabı, radyo, kalem v.s. gibi bir cismi 

olan, yani elle tutulup gözle görülebilen varlıklar olup, bunlara hukukta “eşya” denir ve 

12  Köprülü, s.49 
13 Velidedeoğlu, s.60-61 
* Çalışma konumuz ile  ilgisinin olmaması nedeniyle “kişiler üzerinde mutlak haklar”ın 
hakkında bir açıklama yapılmamaktadır. 
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maddi mallar, yani eşyalar üzerindeki mutlak haklara da “ayni haklar” denmektedir14. 

Eşya hukukunda “ayni hak” olarak isimlendirilen haklar maddi mallar üzerindeki 

mutlak hakların en bilinenidir.Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitabı olan Eşya Hukuku 

kitabını üç kısma ayırmış ve birincisinde mülkiyeti, ikincisinde sınırlı ayni hakları, ve 

üçüncüsünde ise bu hakların maddi görünüş şekilleri ve delilleri olan zilyedlik ve tapu 

kütüğünü düzenlemiştir.Böylece Medeni Kanun bütün ayni hakları, mülkiyet hakkı ve 

mülkiyet dışında kalan sınırlı ayni haklar olmak üzere iki türe ayırmıştır. 

Mülkiyet hakkı hukuk düzeninde sahibine en geniş yetkiyi veren haktır. 

Mülkiyet hakkına sahip olan kimse, mülkiyet konusu olan eşyayı dilediği gibi 

kullanabilir, yararlanabilir ve dilediği hukuksal işlemleri gerçekleştirebilir. Türk Medeni 

Kanunu15 “mülkiyeti” 683’üncü maddesinde, “Bir şeye malik olan kimse, hukuk 

düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve 

tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran 

kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini 

de dava edebilir.”  şeklinde tanımlamaktadır. Mülkiyet hakkının konusunu, ya taşınır 

bir eşya, ya da taşınmaz(gayrimenkul) bir eşya teşkil edebilir; ve diğer taraftan mülkiyet 

hakkının çevresine yalnız hakkın ilişkin bulunduğu asıl şey değil, fakat şeyin 

bütünleyici parçaları(mütemmim cüzüleri) ile tamamlayıcı parçaları (teferruatı) da 

girer16. 

Sınırlı ayni haklarda ise mutlak hak sahibinin iktidar çevresi, mülkiyet 

hakkında olduğu gibi geniş ve sınırsız değil, sınırlıdır ve bu sebepten bunlara doktrinde 

sınırlı ayni haklar denir.Bu haklardan birine sahip olan kişi, malikin kullanma, işletme 

ve harcama yetkilerine tamamen sahip olmayıp, bunlardan yalnız bazılarına sahiptir ve 

bu sebeple de onun, hakka konu olan şey üzerindeki iktidarı(yetkisi), malikin 

iktidarına(yetkisine) nazaran mahduttur, sınırlıdır17. 

Sınırlı ayni haklar, bu yetkinin mahiyetine göre  “irtifak hakları”, “gayrimenkul 

mükellefiyeti(Taşınmaz Yükü)” ve “rehin hakları” olmak üzere üçe ayrılırlar. 

14 Akıntürk, s.30 
15 08.12.2001  tarih ve 24607 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
16 Ataay, s.308 
17 Velidedeoğlu, s.63 
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Özel haklardan olan mutlak haklar sadece maddi mallar değil üzerinde değil, 

maddi olmayan mallar üzerinde de olabilir.Gayri maddi (maddi olmayan) mallar, zekâ 

ve düşünce ürünü olan şeyler, yani eserlerdir18. 

Maddi olmayan mallar, ihtira ve icat ile edebiyat, müzik, mimarlık, 

heykeltraşlık, bilimsel eser,  gibi zeka ve düşünce ürünleridir19. Bunlar: 1)Sırf fikri 

eserler (yani, yaratıcısının özelliğini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya 

sinema eseri niteliğini taşıyan fikir ve sanat ürünleri); 2) İhtira ve icatlar  veya daha 

geniş bir deyimle sınaî eserler (yani ferdin tabiat üzerindeki hakimiyetini artırmaya 

yarayan eserler); 3) Ticari eserler (yani, ticaret ünvanları, ticari ve sınai 

markalar,alâmeti farikalar vs.) olmak üzere üç gruba ayrılırlar20. 

Zekâ ve düşünce ürünleri üzerindeki hakların korunmasını yalnız toplumsal 

fayda veya şahsi menfaatlerin gözetilmesi düşünceleri değil, fakat hukuk mantığına 

ilişkin düşünceler de gerekli kılmaktadır21.Düşünce ve buluş eserlerinden sağlanacak 

menfaatler o eseri meydana getirene aittir ve bu, mülkiyet hakkının edinilmesindeki 

“ihraz22”a benzetilebilir.Maddi olmayan mallar, yani düşünce mahsulleri üzerindeki 

haklar, o mahsulü(ürünü) ilk defa meydana koymakla doğduğundan, bir nevi 

ihrazdır23.Gerçekten, sahipsiz maddi bir malı bulan ve zilyedliğini ele geçiren kimsenin 

o şey üzerinde kazandığı mülkiyet hakkı(TMK m. 767) hukuk düzeni tarafından nasıl 

korunmaya değer görülüyorsa, zekâ ve düşünce ürünlerini yaratan, yani bunları ilk defa 

ortaya koyan, bulan kimselerin de maddi olmayan bu mallar üzerindeki hakimiyetlerinin 

tanınması ve haklarının korunması gerekir24. 

2.1.2.2.2.  Nisbi Haklar 

Nisbi hak, herkese karşı değil, sadece, belli bir kişi ya da kişilere karşı ileri 

sürülebilen ve yalnız onları etkileyen veya onlar tarafından ihlal olunabilen 

18 Bilge, s.220; Akıntürk, s.32 ; Ataay, s.316, 
19 Ataay, s.316; Akıntürk, s.32; Velidedeoğlu, s.65; Saydar’a göre gayrimaddi mal, fikrî faaliyet ve yaratıcılığın 
meydana getirdiği mallardır.Bunlar da, telif hakkı, ihtira beratı, alâmeti farika ve benzeridir. Rasim Saydar, Ticari ve 
Mali Bilançolar, İ.Ü. Yayını No:909, İstanbul, 1961, s.116 
20 Ataay, s.316; Velidedeoğlu (s.66)  ise maddi olmayan malları, sırf düşünce ürünü olan yapıtlar (edebiyat, bilim ve 
teknik alanlarında bir dil ile anlatılan yazılı eserler,müzik eserleri, resim, heykeltraşlık ve mimarlık eserleri ) ve 
teknik buluşlar (ihtira ve icat) olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 
21 Ataay, s.316 
22 İhraz, sahipsiz bir şeyi ilk defa edinmek demektir.(TMK. m. 767) 
23 Velidedeoğlu, s.66 
24 Ataay, s.316 

12 
 

                                                 



 
 

haktır25.Nisbi haklar genellikle özel hukuk alanındaki borç ilişkilerinden, bu borç 

ilişkisinin taraflarını teşkil eden kişiler için doğan alacak haklarıdır26.Yani, sayısı sınırlı 

ve belirli kişileri hak sahibine karşı belirli bir edimle yükümlü kılar27.Borç ilişkilerinden 

doğan nisbi hakların yanında, az da olsa diğer ilişkilerden, örneğin “aile ilişkileri”nden 

veya “miras ilişkileri”nden doğan nisbi haklar da vardır28. 

 

2.1.3. Gayrimaddi Hakların Yasal Çerçevesi 

2.1.3.1.Vergi Mevzuatına Göre Gayrimaddi Hak 

Gayri maddi hak kavramı vergi kanunlarımızda sadece VUK’un 269/2’nci 

maddesinde yer almakta ve yalnızca, iktisadi işletmeye dahil gayrimaddi hakların 

gayrimenkuller gibi değerleneceği ifade edilmektedir. Anılan maddede sözkonusu 

kavrama ilişkin başka herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Kısacası, gayrimaddi 

hakkın tanımı vergi mevzuatımızda bulunmadığı gibi  bunların  neler olduğuna ilişkin 

bu başlık altında, bir sayma da bulunmamaktadır.  

1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin(MSUGT) 

“Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünde, “26 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar” herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve 

işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen 

giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği 

hesap grubudur.” şeklinde  bir genel tanımdan sonra, “260. Haklar” hesabı altında, 

gayrimaddi hak kavramı açıklanmıştır. Buna göre gayrimaddi haklar, imtiyaz, patent, 

lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar 

ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi 

yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun(GVK) 18, 70/5, mük. 80/2 ve 3, 94/4, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun(KVK) 30/2, Vergi Usul Kanunu’nun(VUK) 75/2, 296/2 ve 

VİVK’nın 10/2-g maddeleri ile VUK’un 175 ve mük. 257’nci maddeleri uyarınca 

25 Aybay, s. 184, Ataay, s.320 
26 Köprülü, s.43 
27 Rona Serozan, Medeni Hukuk, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 234 
28 Akıntürk, s.33 
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çıkarılan 1 Sıra No' lu MSUGT gözönünde bulundurulduğunda, vergi mevzuatına göre 

gayrimaddi hak, “bir işletmenin faaliyetlerinde kullanılan ve maddi bir niteliği 

bulunmayan, patent, desen, model, know-how, lisans, arama hakkı, imtiyaz hakkı, 

işletme hakkı, ticaret unvanı, marka, intifa, telif hakkı gibi unsurlardan oluşan, belli 

şartlar altında hukuken himaye gören, müstakil olarak alım-satım konusu olan, 

mülkiyete konu olabilen ve bazısı tescil edilebilen telif, sınaî ve ticari haklar, sınırlı aynî 

haklar ile kamu otoritelerinin belli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkileri  

içeren ruhsatlardır” şeklinde tanımlanabilir.  

2.1.3.2. Gayrimaddi hakların hukuki mahiyeti 

Günümüzdeki ekonomik gelişmişlik düzeyinde, artık maddi olmayan mallarda 

en az maddi mallar kadar önem kazanmıştır. 

Modern hukuk sistemleri tarafından fikri emek ürünleri, fiziksel emek ürünleri 

gibi iktisadi değere sahip olan, hukuki düzenlemelere ve işlemlere konu edilebilecek bir 

“mal” sayılmaktadır.29 

Fikri emek ürünlerinin gayrimaddi mal olarak onları tespit eden veya nakle 

yarayan maddi vasıtalardan ayrı bir varlığa sahip oldukları ve bunlardan başkalarının 

yararlanmalarına karşılık, yaratıcılarının da bazı menfaatler sağlamaya ve korunmaya 

layık bulundukları görüşü, fikri hak kavramının oluşup gelişmesine yol açmıştır.30 

Teoride fikri haklar, geniş ve dar olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. 

Geniş anlamdaki tanımlamaya göre fikri haklar, her türlü  fikri faaliyet sonucu meydana 

gelen ürünler üzerindeki kişilerin haklarını ifade eder. Yaratılan her türlü bilimsel, 

edebi, müzik sinema, eser ve işlemelerinin yanında ihtira beratları ile sınai resim ve 

modeller üzerindeki haklar da bu tanımın kapsamına girer.31 Kısacası geniş anlamda 

fikri haklar hem fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları hem de sınai ve ticari hakları 

kapsar. 

29 Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 2.Bası, İmaj Yayıncılık, Ankara 1998, s.4. 
30 Erel, s.5. 
31 İlhan Öztrak, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 2.Baskı, Ankara, 1977, s.4. 
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Dar anlamdaki fikri haklar ise, sadece fikir ve sanat eserleri üzerindeki 

haklardan yani telif haklarından oluşmaktadır. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar 

ile sınai haklar arasında her zaman kesin bir ayrım yapabilmek mümkün olmamaktadır. 

Dünya Fikri Haklar Organizasyonuna göre fikri haklar, buluşlar, edebi ve 

artistik eserler ile ticari kullanımı olan semboller, isimler, görüntüler ve dizaynlar gibi 

fikri yatırımlara atıf yapmaktadır. Fikri haklar iki  kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; 

- Sınai haklar ve  (buluşları (patentler), ticari markalar, endüstriyel dizaynlar 

coğrafi kaynak işaretlerini içermektedir.) 

- Fikri haklardır ( edebi ve sanatsal eserler (romanlar, oyunlar, filmler ve müzik 

eserlerini, ve sanatsal eser örnekleri olarak da çizimleri, resimleri, fotoğrafları, 

heykelleri ve mimari dizaynları) ve fikri haklarla ilgili koruma (copyright) hakları, 

bağlantılı haklar (gösteri sanatçılarının kendilerine has gösterilerini, kayıtlarındaki 

fonogramların üretimi ve radyo ve televizyon yayın hakları gibi)).32 

Yukarıdan da görüleceği üzere; fikri haklar, telif hakları   ve bağlantılı haklar 

ile sınai mülkiyet haklar olmak üzere geniş kapsamlıdır. Buna göre,  fikri mülkiyetin ya 

da diğer deyişle fikri hakların, sadece telif haklarını, sınai mülkiyetin ise yalnızca 

patentler, markalar ve unvanları belirttiğini söylemek doğru olmayabilir. Yalnızca edebi 

ve sanatsal eserler değil, patentler, tasarımlar, faydalı modellerde fikri üründür. Diğer 

yandan, fikir ve sanat eserleri alanı da sanayileşmiş, bu eserler de sınai mahiyet 

kazanmışlardır. Son yıllarda bilgisayar programları, çipler, dijital iletişimler ve 

multimedya alanında görülen baş döndürücü gelişme zaten fikri mülkiyet alanını 

tamamen “sınai” hale getirmiştir.33 Gerçekten gerek telif ve gerekse patent haklarında, 

bu hakların konusunu oluşturan fikir ve sanat eserlerinin yahut icatların meydana 

getirilmesinde yaratıcı insan zekasının oynadığı rol çok belirgin olup her iki hak 

kategorisinde de koruma çeşitli gerekçelerle sınırlandırılmıştır. Hak sahibi her iki alanda 

da yarattığı eser yahut icat üzerinde mutlak ve tekelci  bazı yetkilere sahiptir.34 

32 World Intellectual Property Organization, What is intellectual property?, http://www.wipo.int/about-ip/en/ , 
(05.06.2013) 
33 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3.Baskı, Beta Yayın,İstanbul, 2004, s.2 
34 Erel, s.6 
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Avrupa Birliği mevzuatında, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri 

Mülkiyet Hakları Anlaşması’nda (TRİPS) ve Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı’nı Kuran Anlaşma’da (WIPO) telif hakları ve sınai mülkiyet haklarını 

kapsayacak şekilde fikri mülkiyet başlığı kullanılmaktadır. 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’de “sınai mülkiyet” kavramı kullanılmaktadır. Bununla da fikir ve sanat 

eserlerinin dışındaki fikri mülkiyet konusu unsurlar kastedilmektedir. Fikri ve sınai 

hakların birbirlerinden farkı hukukça sağlanmakta olan korumanın doğuş koşulları ve 

bu korumanın kapsamı yönünden kaynaklanmaktadır.  

Uluslararası gelişmeler aksi yönde olmasına rağmen konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi ve ülkemiz uygulamasına paralel olması bakımından fikri mülkiyet 

konusu haklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar(telif hakları), sınai ve ticari 

haklar olarak ikiye ayrılacaktır. 

Diğer taraftan, “2.1.3.1. Vergi Mevzuatına Göre Gayrimaddi Hak” 

bölümündeki tanımdan da görüleceği üzere, gayrimaddi haklar sadece fikri mülkiyetten 

kaynaklanan telif hakları ile sınai ve ticari haklardan oluşmamakta, bunun yanında 

mülkiyeti sınırlayıcı ve hakkın sahibine mal üzerinde kullanma ve yararlanma yetkileri 

veren sınırlı ayni haklarda bulunmaktadır.Tüm bunlar gözönünde bulundurularak, 

gayrimaddi haklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar(telif hakları), sınai ve ticari 

haklar ile sınırlı ayni haklar ayrımına tabi tutularak farklı alt bölümler altında 

açıklanacaktır. 

2.1.3.2.1. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar(Telif  Hakkı) 

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’nda(FSEK)35   düzenlenmiştir. Uluslararası mevzuat ile uyum ve özellikle AB 

ile gümrük birliğine gidilmesi ve adaylık müzakeresi süreci nedenleriyle 1983, 1995, 

2001, 2004 ve son olarak 2008 yılında FSEK’te önemli değişiklikler yapılmıştır.Dünya 

ticaretine yön veren gelişmiş ülke ekonomilerinin ve ihracatlarının ana kalemleri içinde, 

35 13.12.1951 tarih ve 7981 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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bilgisayar yazılımı, edebi ve bilimsel eserler, müzik ve sinema eserleri yer almaktadır. 

Ülkemizde ne kadar fikir ve sanat eseri üretildiği tam olarak bilinmediği gibi, bu 

ürünlerin ülke ekonomisine sağladığı katkıya ilişkin herhangi bir rakama ulaşılması da 

sözkonusu değildir36.Ancak, bu konuya ilişkin, Yayımcı Meslek Birlikleri 

Federasyonu’nca yayınlanmış olan telif hakları konusu eserlere bandrol37 satış istatistiği 

bulunmaktadır.Buna ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 

                                               Tablo 1 

                                  Yıllara Göre Bandrol Satışı, 2010-2012 

Aylar 2010 2011 2012 
Ocak 9,281,936 19,346,402 23,435,121 
Şubat 14,323,352 20,329,077 22,177,720 
Mart 25,915,636 32,081,296 24,285,526 
Nisan 15,926,522 26,740,825 24,000,660 
Mayıs 14,188,774 22,419,763 25,595,204 

Haziran 15,068,522 22,423,459 29,060,366 
Temmuz 17,309,024 21,249,442 25,322,979 
Ağustos 20,215,466 26,546,884 26,647,701 

Eylül 21,871,886 26,722,219 26,529,381 
Ekim 29,612,129 29,340,564 23,275,723 
Kasım 11,647,157 23,265,533 25,102,493 
Aralık 19,053,885 18,728,518 17,824,950 

TOPLAM 214,414,289 289,193,982 293,257,824 
Kaynak: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, https://www.yayfed.org/website/content/126    

(25.11.2013)  

 Telif haklarının konusunu, kişilerce meydana getirilen eser 

oluşturmaktadır.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği korumanın 

uygulanacağı “eser”in öncelikle tanımının ve eser sayılmasının kriterlerinin ortaya 

36 Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Yayın No: DPT:2728, s.10, www.dpt.gov.tr, (25.06.2013) 
37 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81 ve Geçici 7’nci maddelerine dayanılarak eser ve hak 
sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve mali haklara tecavüzü önlemek amacıyla musiki ve sinema eseri 
nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı 
olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanılması 
hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan ve 08.11.2001 tarih ve 24577 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bandrol Kültür 
Bakanlığınca satılmaktadır. 
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konması gereklidir.Çünkü FSEK’e göre “eser” sayılan ürün ya da çabalar bu 

Kanun’daki korumadan yararlanabilir. 

 “Eser” FSEK’te 1/B maddesinde tanımlanmıştır.Buna göre; “eser” sahibinin 

hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 

olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, ifade eder.  

Eser kavramını açıklamak için doktrinde objektif ve subjektif olmak üzere iki 

unsura yer verilmektedir38. 

Objektif unsura göre, fikir ürününün eser olarak nitelendirilebilmesi için, onun 

ekonomik olarak değerlendirmeye elverişli olması, yani kamuya sunularak veya 

uygulanarak faydalı olma olanağının olması gerekir39.Bu konuda doktirinde görüş 

ayrılığı bulunmaktadır.Diğer görüşe göre, FSEK ekonomik olarak değerlendirmeye 

elverişli olmayan eserleride korur, ve ayrıca her eser ekonomik amaçla meydana 

getirilmez. 

Subjektif unsur ise bir fikri çabanın eser niteliğinde kabul edilebilmesi için 

sahibinin özelliğini taşıması gereğidir. 

FSEK’te eser niteliğini saptanması konusunda hem esasa hem de şekle ait 

olmak üzere iki şart    bulunmaktadır.Bunlar, sırasıyla; 

a) Sahibinin “hususiyetini” taşıma, 

b) FSEK’in 1/B madde hükmünde belirtilen gruplardan birisine ait 

olmasıdır. 

Bu iki şartı gerçekleştiren fikri çaba ya da ürünler FSEK’e göre “eser” sayılıp, 

Kanun’daki koruma hükümlerinden faydalanırlar. 

38“..bir fikir ürününün eser olarak kabul edilebilmesi için baskın görüşe göre FSEK madde 1/1’de sayılan eserler 
içinde yer alması (objektif koşul) ve sahibinin hususiyetini taşıması başka bir anlatımla “özgün olma” “yaratıcı 
özellik taşıması” (subjektif koşul)’un bulunması gerekmektedir”. Yargıtay HGK E.2003/4-260, K:2003/721, 
T:2.4.2003, FMR,C.3, Sayı:2003/3, s.160, Aktaran: Mustafa Tüysüz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde 
Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, Dipnot: 62, s.33 
39 Erel, s.32-33 
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FSEK’te eserler dört ana gruba ayrılmıştır.FSEK’te “B) Fikir ve sanat 

eserlerinin çeşitleri:” başlığı altında, 2, 3, 4, 5 maddeleri ile ayrıca 6’ıncı maddedeki 

işlenme ve derleme eser grubu ile birlikte 5 grup halinde bu eser türleri 

örneklenmiştir.Bu eser grupları, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat 

eserleri, sinema eserleri,  işlenme ve derleme eserlerdir. 

Eser sahibi, eserin yaratıcısı, esere özelliğini yansıtan kişidir ve bu kişi 

insanlığın ortak kültür varlığına katkıda bulunmuştur.40 Eserin sahibi genel olarak 

FSEK’in 8’nci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; bir eserin sahibi, onu meydana 

getirendir. 

Eser üzerindeki haklar, eserin meydana getirlmesiyle birlikte asli olarak 

kazanılır. Bu nedenle fiil ehliyeti bulunmayanlar ile eser yapma amacıyla hareket 

etmeksizin eser meydana getirenler de eser sahibi olabilir ve buna “yaratma gerçeği 

ilkesi” denmektedir.41 Bir fikir ve sanat eserinin yaratılmış olması, bunu yaratan şahsın 

eser sahibi sayılması ve buna bağlı olarak eser üzerindeki hakların doğumu için 

yeterlidir. Eser üzerindeki hakların doğumu ve eser sahibi sayılmak için hukuki bir 

işleme, hatta bu yolda bir iradenin dahi varlığına gerek yoktur.42 Eser sahipliği statüsü 

için sınai haklarda olduğu gibi bir makama sunulmasına ve tesciline, kaydına ve 

lisansına gerek yoktur. 

FSEK m.18/2’ye göre, herhangi bir iş ilişkisi bağlamında, bir eser 

oluşturmaları için istihdam edilmiş bulunan memur, hizmetli ve işçiler, işlerini görürken 

meydana getirdikleri eserlerin sahibidirler(FSEK m.8/1, 10/4 ve 1/B-b maddeleri). Eser, 

iş sözleşmesi nedeniyle bağımlı çalışanın yapması gereken bir iş olduğundan ve 

kendisine işverence verilen bir anlamda sipariş edilen bir iş sonucunda eseri 

oluşturduğundan esere ait manevi haklar eseri meydana getiren çalışan ya da 

çalışanlara, mali haklar ise işverene ait olur. Yani, FSEK m.18/2 uyarınca, aralarındaki 

özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve 

işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları 

40 Ayiter, s.90 
41 Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2007, s.63 
42 Erel, s.69 
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çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural 

uygulanır.Çalıştıran gerçek veya tüzel kişinin mali hakları kullanabilmeleri için eserin 

görevin gereği olarak meydana getirilmiş olması şarttır. Eser görev nedeniyle meydana 

getirilmemişse, yani çalışanın görevi eseri meydana getirmek değilse, çalıştıran veya 

tayin eden mali hakları da iktisap edemez. 

İşleme ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak 

kaydıyla, onu işleyendir.(FSEK m.8/1) Buradaki eser sahibinin haklarından anlaşılması 

gereken, mali haklarıdır. FSEK m.20/2’ye göre, bir işlenmenin sahibi, kendisine bu 

sıfatla tanınan mali hakları, işleme hususunun serbest olduğu haller dışında, asıl eser 

sahibinin izin verdiği oranda kullanabilir. 

Sinema eserlerine; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog 

yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerine, 

animatörlerde eserin birlikte sahipleri arasındadır.(FSEK m.8/3) 

Bir fikri hakkın eser sahibine sağladığı haklar iki türdür.Bunlardan para ile 

değerlendirilebilir olanlarına “malî haklar”, parayla değerlendirilemeyen özellikte 

olanlarına ise “manevi haklar” denilmektedir.Eser sahibinin malî nitelikteki hakları 

malvarlığına, manevi nitelikteki hakları ise şahıs varlığına dahildir ve bu bakımdan fikri 

hakları şahıs varlığı hakları ile malvarlığı haklarının terkibinden oluşan “karma nitelikli 

haklar” olarak nitelendirmek mümkündür43. 

Eser üzerinde manevi ve mali haklara sahip olabilmek için, sadece eseri 

meydana getirmek yeter ve eseri yaratan kimsenin temyiz kudretinde olup olmamasının 

bir önemi yoktur.Ancak hakkın kullanılması sözkonusu olunca bu durum geçerli 

değildir.TMK m. 16 uyarınca küçük ve kısıtlılar ayırt etme gücüne sahip olmaları 

şartıyla eser üzerindeki manevi haklarını kullanabilirler ancak malî hakları 

kullanabilmeleri için hukuki işlem bunları borç altına soktuğundan dolayı vekil veya 

vasilerinin izni gerekir. 

43 Erel, s. 97 
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Manevi haklar, fikri ürünün gayrimaddi nitelik arz eden yönünü ve eser ile onu 

meydana getiren arasındaki kişisel ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir hukukî 

terimdir44. Manevi haklar münhasır  haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir. 

Mali haklar eser sahibine, yarattığı eserinden iktisaden yararlanma hakkı 

vermektedir. Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir(FSEK m. 

18/1).Eser sahibinin dışındaki kişiler, eser sahibi izin vermediği sürece eserden, 

iktisaden faydalanamazlar. FSEK’e göre, eser sahibi ancak kanunda sınırlayıcı olarak 

sayılan mali haklardan yararlanır; üçüncü kişilerin mali yararlanmalarını da ancak bu 

çerçeve içinde engelleyebilir45. 

FSEK’te belirtilen mali haklar, işleme hakkı(m. 21), çoğaltma hakkı (m.22), 

yayma hakkı (m.23), temsil hakkı (m.24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 

araçlarla umuma iletim hakkı (m.25) ve pay ve takip hakkı (m.45) şeklinde 

düzenlemiştir.Diğer taraftan, eser sahiplerinin mali haklarının yanında, fikri üretimin 

ortaya çıkmasını ve yayılmasını sağlayan bazı kimselere de FSEK’te yapılan düzenleme 

ile bazı mali haklar(komşu haklar) sağlanmıştır.Bu hakların tanımları aşağıdaki gibidir. 

İşleme Hakkı:İşleme bir eserin yaratıcı çaba sonucu, özelliği olan başka bir 

şekle sokulmasıdır.   

Çoğaltma Hakkı:Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya 

yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak 

çoğaltılmasıdır ve bu  hak münhasıran eser sahibine aittir. 

Yayma Hakkı:Çoğaltılmış eserin ve işlenmesinin; dağıtılma, satış, 

kiralama(mesela, film kopyalarının gösterilmek, kitapların okunmak için kiracıya 

bırakılması, internete yükleme), ödünç verme(mesela, notaların aslının bir konser için 

icracıya gönderilmesi), kamuya ödünç verme veya herhangi bir yolla ticarete sunulması 

demektir46.  

44 Sarraute, Raymond, Current Theory on The Moral Rights of Authours and Artists under French Law, [AJCL 
(1968) 16, 465-486]  Aktaran: Ateş, s.125 
45 Ayiter, s. 126 
46 Tekinalp, s.172 
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Temsil Hakkı:Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim 

nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek 

gibi temsil suretiyle faydalanma hakkıdır ve  münhasıran eser sahibine aittir.Bir  

temsilin halka sunulmak üzere gerçekleştirildiği yerden başka bir yere herhangi bir 

teknik araç ile nakli de eser sahibine aittir. Bir fikir ve sanat eserinin doğrudan doğruya 

duyulara hitap edecek şekilde kamuya sunulması temsildir47. Örneğin, bir müzik 

eserinin konserde çalınması, bir piyesin tiyatroda oynanması, bir şiirin okunarak 

kamuya sunulması, bir sinema eserinin gösterilmesi, yahut bir güzel sanat eserinin 

kamuya açık bir galeride sergilenmesi, bu eserlere ait temsil hakkının kullanılmasını 

ifade eder48.  

İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim 

Hakkı:Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo 

gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak 

üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan 

eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından 

yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkıdır ve  munhasıran eser sahibine 

aittir. 

Pay Alma Hakkı: Pay hakkı, eser sahibini, eserin ilk satışından sonra mali 

yönden korumaya ve eserde oluşan fazla değerden onu yararlandırmaya yönelik bir 

haktır49. Kanundaki yeri itibariyle mali haklar arasında sayılmamış olmakla birlikte, pay 

hakkının bir mali hak olduğu ve diğer mali haklar gibi eser sahibinin kişiliğini 

ilgilendiren yönleri bulunmaktadır ve bu hak hükümete tanınan yetkiler arasında, FSEK 

m. 45’te hükme bağlanmıştır50. 

Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar (Komşu Haklar):Bağlantılı 

haklar(Komşu haklar), eser sahibinin haklarına zarar vermeden ve onun rızası ile bir 

eseri özgün biçimde icra eden veya icrasına katılan, bir icrayı ya da sesleri ilk defa 

tespit eden, yayınlayan gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran sahip oldukları ; icrayı 

47 Ayiter, s.136 
48 Erel, 157 
49 Tekinalp, s.183 
50 Erel, s.161 
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tespit etme, çoğaltma, kiralama, telli-telsiz her türlü araçla yayınlama ve kamuya açık 

yerlerde temsil suretiyle bundan faydalanma haklarını ifade eder51. 

Film yapımcısının, filme fikri bir katkısı bulunmaması nedeniyle sinema 

eserinin sahipleri arasında sayılmamaktadır. Film yapımcısı, filmin yapımının mali 

sorumluluğunu ve organizasyonunu üstlendiği ve bu sayede filmin yapılıp kazanç 

sağlamaya elverişli bir eser haline gelmesine katkısı olduğu için bağlantılı haklar 

çerçevesinde korunmaktadır. 

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı 

sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara 

sahiptir. 

(1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya 

dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç 

verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına 

aittir. Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 

umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir. 

(2) Film yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla 

dağıtılmamış film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya 

diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir. 

(3) Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer 

biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve 

zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya 

yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması 

yapımcının yayma hakkını ihlal etmez. 

Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun 

umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanısıra, icracı 

51 Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği, m.4/a, (16.11.1997 tarih ve  23172 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.) 
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sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin 

uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler(FSEK m. 80/2). 

2.1.3.2.2.Sınai ve Ticari Haklar 

Fikri mülkiyet haklarının ekonomik açıdan en büyük kalemini sınai ve ticari 

haklar oluşturmaktadır. Gelişmiş ülke ekonomilerinin en güçlü yanlarından birisi patent, 

know-how, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları ve marka 

gibi sınai ve ticari hakların çokluğudur. Ülkemizde, AB ve uluslararası platformdaki 

gelişmelere uyum sağlamak için özellikle sınai haklar alanında mevzuatın gelişmesi, 

ekonominin büyümesi ve küresel ekonomiye entegrasyonun artmasıyla birlikte bu 

alandaki çalışma ve sınai hak tescil taleplerinde artış olmuştur.Ülkemizde, 1995 

yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) patent,  faydalı model, endüstriyel 

tasarım ve marka hakkı başvurularında, aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ciddi 

artışlar gerçekleşmiştir. 

Tablo 2 

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Başvuru   Sayıları, 1995-2012 

Yıl Patent Faydalı 
Model 

Endüstriyel 
Tasarım 

Marka 

1995 170 38 2885 12815 
1996 189 183 3832 15860 
1997 203 223 10241 16118 
1998 207 290 12287 14632 
1999 276 317 8987 18277 
2000 277 454 10030 21188 
2001 337 631 13312 20289 
2002 414 914 19667 28534 
2003 490 1206 21461 30507 
2004 685 1479 23211 38524 
2005 935 1896 26716 48981 
2006 1090 2424 28237 54788 
2007 1838 2972 29109 58713 
2008 2268 2949 28749 60597 
2009 2588 2842 26312 59838 
2010 3250 2994 29467 73142 
2011 4087 3175 35451 103747 
2012 4543 3725 39890 97311 

            Kaynak:TPE, Yıllık İstatistikler, www.turkpatent.gov.tr, (25.11.2013) 
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Sınai ve ticari haklar, işletmelerce sanayi ve ticarette kullanılmak üzere, fikri 

ve ticari çabalar sonucu yaratılan ürünler üzerindeki haklardır.Bu hakların meydana 

getirilmesindeki asıl amaç, bunları üretimde ve ticarette kullanmaktır.Bu hakların 

doğumu tescil ve ilan veya sözleşmenin yapılması ile olmaktadır.Bu hakların herbirinin 

koruma süresi farklıdır.Sınai ve ticari hakların başlıcaları, patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafya, yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakları, marka, 

alan adları, ticaret ünvanı, işletme adı, imtiyaz hakkı, lisans, maden arama ve işletme 

hakkı, know-how ve finansal kiralama  olarak sayılabilir.Bunlara ilişkin açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır. 

a) Patent 

Kavram, Türkçede ilk kez 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu’nda, ihtira beratı 

olarak kullanılmıştır.Her ikiside arapça kökenli olan bu terimlerden “ihtira” kavramı, 

“benzeri görülmemiş bir şey icat etme, vücuda getirme” anlamına gelmekte; “berat” 

kavramı ise, imtiyaz verildiğini bildiren fermanı ifade etmektedir.Halen yürürlükte olan 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede(PKHK’da)  ise, “patent” kavramı kullanılmıştır. 

Belli özellikleri taşıyan buluşlara verilen belge olduğundan, patentin tanımının 

yapılabilmesi için öncelikle “buluş” kavramının tanımlanması gerekir52. 

Buluş, teknik alana ait bir çözümdür; edebiyat, sanat ve ekonomi gibi teknik 

alan dışına ait zihinsel faaliyetler bir formül ortaya çıkarsa da buluş sayılamaz53. Buluş, 

PKHK’nın 5’inci madddesinde, “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye 

uygulanabilir olan” olarak tanımlanmıştır. PKHK’nın 9’uncu maddesinde Tekniğin 

Bilinen Durumunun Aşılması “Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman 

tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet 

sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.”, Sanayiye 

Uygulanabilir Olma ise 10’uncu maddesinde “Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir 

dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul 

edilir.” şeklinde açıklanmıştır. 

52 Feyzan Hayal Şehirali, Patent Hakkının Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.6 
53 Tekinalp, s.490 
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Buna göre patent, endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmi bir organ 

tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca 

kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir54. 

Patent hakkı, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi sonucu ortaya 

çıkan bir hak olup, sahibine inhisari nitelikte yetkiler verir.İncelenerek verilen patentin 

süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır. İncelemesiz 

verilen patentin süresi yedi yıldır.  

b) Faydalı Modeller 

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ölçütü nedeniyle sanayide yapılan bazı 

küçük buluş ve ilerlemelerin patent korumasından yoksun kalmasının ortaya çıkardığı 

gereksinim nedeniyle, patent sisteminin ve korumasının yanında benzeri bir hukuki 

koruma sağlama amacıyla, faydalı model ortaya çıkmıştır.Faydalı model, patent ile aynı 

amaca yönelik olmakla birlikte, farklı seviyedeki/özellikteki buluşlar için koruma 

sağlamaktadır.  

Faydalı model, tekniğin bilinen durumunu aşmayan, ancak fonksiyonel bir 

fayda  sağlayan buluşları nitelendirmek için kullanılan bir kavramdır. Faydalılık 

niteliğine sahip olan bu buluşlara verilen belgeye faydalı model belgesi, bu belgenin 

sağladığı hakka faydalı model hakkı, bu belgenin sağladığı korumaya ise faydalı model 

koruması denilmektedir55. 

Faydalı model hakkı, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi sonucu 

ortaya çıkan bir hak olup, sahibine patentten doğan hakkın sağladığı gibi inhisari 

nitelikte yetkiler verir.Faydalı modellerin koruma koşulları patentle benzerlik 

taşımaktadır. Patent verilebilirlik koşulları olan yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik 

faydalı model belgesi verilebilmesi içinde aranan koşullardır (PKHK m. 154/1, m.5 ve 

m.7).Ancak bir farkla, faydalı model belgesi için, buluşun tekniğin bilinen durumunu 

aşmış olması koşulu aranmamıştır. Fakat, bir buluşa faydalı model belgesi verilebilmesi 

54 Şehirali, s.7 
55 Karahan ve Diğerleri, s. 206 
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için belirli bir düzeyde yaratıcı  faaliyet sonucu ortaya çıkmış olması aranması 

gerekmektedir. 

c) Marka 

Sınai ve ticari hak türlerinden birini oluşturan marka, bir işletmenin mal veya  

hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya  hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla  

kullanılan işaretler olarak tanımlanabilir.56 Marka, ticaret ünvanı ve işletme adından 

farklıdır. Marka, bir malın hangi işletme tarafından yapıldığını, üretildiğini veya 

piyasaya sürüldüğünü yahut bir hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu, yani 

kaynağını gösterir. Marka üzerindeki hak, fikir ve sanat eserlerinden ve diğer sınai 

haklardan farklı olarak yaratma ile ortaya çıkmaz. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MKHK) 5’inci 

maddesinde hangi işaretlerin marka olarak kullanılabileceği hükme bağlanmış, marka 

dolaylı olarak tanımlanmıştır. Buna göre, “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, bir 

başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları 

dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi 

çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” markadır.57 

Marka hakkı, iktisadi değeri olan ve para ile ölçülebilen, sahibi tarafından 

herkese karşı ileri sürülebilen gayrimaddi mallar üzerindeki mutlak haklardandır. Bu 

nedenle de, herkes marka hakkı sahibinin bu hakkını ihlal etmeme zorunluluğundadır. 

Marka hakkı soyut olduğu için, bütünleştiği eşyadan ayrı bir varlığa sahiptir. Bu 

nedenle de bu hak başkasına devredilebilir, hacze konu olabilir. 

Marka üzerindeki hak, markanın oluşturulması ile ortaya çıkar. Markayı ilk 

olarak kullanan ve tescil ettiren kişi, marka üzerinde hak sahibi olur. Bir marka daha 

önce kullanılmamışsa, markayı tescil ettiren kişi, marka üzerinde hak sahibi olur. Fakat, 

marka bir kişi adına tescil edilmeden önce başka bir kişi tarafından kullanılmışsa,  bu 

kişinin gerçek hak sahibi olduğu kabul edilmektedir.Bir marka yalnızca tescil edildiği 

56Sabih Arkan,Ticari İşletme Hukuku, 8.Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 
2005, s.263 ve  Şehirali, s. 23 
57 Necati Meran , Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s. 27 
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mal ve hizmetler bakımından sahibi lehine haklar doğurmaktadır. Bu nedenle de, bir 

mal veya hizmet için tescil edilen bir markanın, başka mal ve hizmetler için başkası 

adına tescil edilmesi de mümkündür. 

 Markalar, çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Doktrinde yapılan başlıca 

sınıflandırmalar; ticaret markası, hizmet markası, ferdi marka, ortak marka, garanti 

markası şeklindedir. 

ç) Endüstriyel Tasarım 

Endüstriyel tasarım, insan ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere (eşya) ait olan ve bu 

ürünlerin teknik fonksiyonlarının zorunlu bir sonucu olmayan dış görünüm özelliklerini 

ifade eden bir kavramdır. Tasarım hukuku ile korunması amaçlanan, ürünün dış 

özelliklerinin ürüne sağladığı ekonomik değerdir. Tasarımlar da fikir ürünleri olmakla 

birlikte, teknik bir problemin çözümüne ilişkin soyut bir kural getirmedikleri için buluş 

sayılmazlar58. 

Tasarım düşüncesi, kural olarak üründen bağımsız olarak hukuki korumadan 

yararlanamaz. Tasarımın koruma görmesi için bir üründe somutlaşması/cisimleşmesi 

gerekir59. 

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin (ETKHK) 3/b maddesi hükmüne göre ürün, bilgisayar programları ve 

yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen 

herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, 

takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada 

algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder.  

Patent ve faydalı model mevzuatıyla sanayide elde edilen faydalı ilerlemeler 

korunurken, tasarım mevzuatıyla ürünlerin görünümündeki yenilikler 

58 Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel ihtisas Komisyonu Raporları, DPT, Kasım 1995, sh. 91; ARIKAN,  
A.S.: Sınai Tasarımlar, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 1994, C.XVII, S.3, sh. 73; ARIKAN,  A.S. : Türk 
Tasarım Kanunu Tasarısı, WIPO-TP E Sınai Mülkiyetin Korunması ve Türkiye'deki Gelişmeler Sempozyumu, 
Ankara 1995; BALTA, M.A.: Sınai Haklar ve Sanayileşme, WIPO-TPE Sempozyum 1995, ve Or tan ,  Ali.Necip,  
İşçi Buluşları Hukuku, sh. 48, Aktaran: Şehirali, s. 19 
59 Karahan ve Diğerleri, s.215 
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korunmaktadır.Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 

yıldır.Koruma süresi tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi yoluyla 25 yıla 

kadar uzatılabilir. 

d) Entegre Devre Topografyaları 

Entegre devre topoğrafyası; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu 

dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş 

görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir 

aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü ifade eder (EDTK 

m.2/b). 

Entegre devre; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine 

getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir 

kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya 

getirilmiş ara veya son formdaki bir üründür (EDTK m.2/a). Sözkonusu ürün, bir açıdan 

buluş, başka bir açıdan bir tasarım sonucu ortaya çıkan fikri ve yaratıcı çaba sonucu 

oluşturulan soyut bir üründür.Elektronik işlevi olan veya bunun gibi işlevleri yerine 

getiren entegre devre bir bakıma buluş, bir bakıma tasarımdır ve Entegre Devre 

Topoğrofyalarının Korunması Hakkında Kanun (EDTK) “tasarım” yaklaşımını 

benimsemiştir60. 

Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları, tescil belgesi verilerek 

korunur (EDTK m. 4).Bu süre 10 yıldır. EDTK, tescil şartı olarak yalnızca orijinallik 

aramıştır.  Orijinallikten ne anlaşılması gerektiği ise EDTK’nın 5. maddesinde 

düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, bir entegre devre topografyası, tasarlayıcısınm 

kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri 

ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılır 

(EDTK m. 5/1).  

Tescille sağlanan hakkın konusu, entegre devrenin topografyasıdır. Koruma; 

entegre devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya 

topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmaz (EDTK m. 

60 Tekinalp, s.713-714 
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4/1). Bu sebeple gerekli şartlan taşıyorsa, topografyada yer alan devrenin ya da yarı 

iletkenin üretim usulü için patent korumasından veya entegre devreye sabitlenmiş 

bilgisayar programı için fikir ve sanat eserleri korumasından yararlanılabilir. 

Dolayısıyla, topografya hakkı sona ermiş olsa dahi, bu unsurlar patent ve telif hakkı 

başta olmak üzere diğer koruma yöntemlerinden yararlanmaya devam edebilirler61. 

e) Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahatçı Hakları 

Islahçı, yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişidir(YBÇK 

m. 2/c). Çeşit, ıslahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp 

karşılanmadığına bakılmaksızın, bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı 

özelliklerin kendisini göstermesiyle tanımlanan ve aynı tür içindeki diğer genotiplerden 

en az bir tipik özelliği ile  ayrılan ve değişmeksizin çoğaltmaya uygunluğu bakımından 

bir birim olarak kabul edilen en küçük  taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki 

grubudur(YBÇK m. 2/e).Islahçı hakkı, ise  yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan 

ve geliştiren kişiye Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 

Kanun(YBÇK) ile sağlanan korumadır. Bir çeşidin ıslahçı hakkı, ıslahçıya ve onun 

hukukî haleflerine aittir(YBÇK m. 11/1).Tüzel kişiler de ıslahçı olabilir(YBÇK m. 12). 

Islah, hukuki bir işlem olmayıp, maddi bir fiil olduğundan,  geliştirilen çeşit üzerinde 

hak sahibi olmak için bir iradenin varlığı gerekli değildir ve bu nedenle de çeşit 

sahibinin fiil ehliyetine sahip olması gerekmez62. 

Islahçının birden çok olması halinde, taraflar arasında aksine bir anlaşma 

yoksa, ıslahçılar, müşterek mülkiyet hükümleri çerçevesinde hak sahibidir(YBÇK m. 

11/2).  

Islahçı hakkı çeşit üzerinde tanınmasına rağmen, hak sahibine tanınan yu-

karıdaki yetkiler, çeşit üzerinde değil, çeşidin çoğaltım materyali63 veya çoğaltım 

materyalinden hasat edilmiş materyal (YBÇK m. 14/2) ve bazı şartların yerine 

getirilmesi halinde hasat edilmiş materyalden doğrudan elde edilen mamul maddeler 

61 Karahan ve Diğerleri, s.277 
62 Tüysüz, Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakkı, s.160 
63 Çoğaltım materyali : Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan bütün bir bitki veya kısımlarını ifade eder.(BÇK m. 2/ı) 
Çoğaltım veya çoğaltma : Asıl veya ebeveyn bitkilerle aynı özellikleri taşıyan bir sonraki nesil bitkilerin elde 
edilmesini ifade eder.(BÇK m. 2/g) 
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üzerinde kullanılabilir. Mesela, vişneden elde edilen reçel, mısırdan elde edilen cips ya 

da  un, üzümden elde edilen şarap, kanoladan elde edilen yağ gibi ürünler üzerinde 

kullanılabilir (YBÇK m. 14/3). 

Koruma  süresi ıslahçı hakkının tescilinden itibaren yirmibeş yıldır. Bu süre 

ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır.Koruma süresinin sona ermesi, takvim yılı 

sonu itibarıyla hesaplanır(YBÇK m. 10).  

f) Know-How 

Uzun yıllar süren faaliyetleri sonucunda işletmelerin belirli alanlarda uz-

manlaştıkları bilinen bir gerçektir. Belirli alanlarda uzmanlaşmış işletmeler, elde 

ettikleri tecrübe ve sahibi bulundukları bilgi birikimi nedeniyle rakiplerine göre üretim 

veya pazarlama gibi çeşitli açılardan avantajlı konumda bulunmaktadır. İşletmelerin 

uzmanlaşma sonucu elde etmiş oldukları bu bilgi ve tecrübe birikimi, aynı veya farklı 

alanda faaliyet gösteren diğer işletmelerce talep edilmektedir. Bunun nedeni, belli bir 

üretimi yapmak isteyen işletmelerin, araştırma-geliştirme, deneme veya pazarlama 

konularında bilgiyi elde etmek için yapılması gereken giderlerden ve zaman kaybından 

kaçınmaktır. Know-how kavramı, tamamen uygulama tarafından ve ilk defa Amerika 

Birleşik Devletlerin'de ortaya çıkmıştır. Know-how kavramı, nasıl yapıldığını bilme 

anlamına gelen ingilizcedeki “ know, how to do it” cümlesinin kısaltmasıdır.İsviçre 

öğretisinde verilen bir tanıma göre, bir işletmenin işletilmesi veya profesyonel bir 

mesleğin yerine getirilmesinde kullanılabilecek teknik, ticari, idari, mali veya diğer 

herhangi alandaki bilgi ve deneyimlere know-how denir64. 

WIPO'ya göre know-how, sınaî mülkiyet ile ilgili tekniğin kullanılmasına 

yarayan bilgi ya da üretim yöntemleridir65. Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından 

çıkarılan 556/89 sayılı Komisyon Tüzüğü’nde know-how; “patentlenmemiş teknik 

bilgi” olarak tanımlanmaktadır66. AB organları tarafından, know-how lisans 

sözleşmelerine ilişkin 556/89 sayılı Komisyon Tüzüğünün  yerini almak üzere 

64Burak Ongan, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Seçkin Yayınları, 
Ankara, 2007, s.32 
65 Altan Fahri Gülerci, Know-How Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, 
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/know-how.htm, Erişim: 25.09.2013 
66 Mustafa Baş, Teknik Bilgi (Know how) Lisans Sözleşmesi, Yetkin Yayınları,Ankara, 2000, s.29 
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çıkarılmış olan 240/96 sayılı Belirli Kategorideki Teknoloji Transferi Anlaşmalarına 

İlişkin Blok Muafiyeti Tüzüğü'nde know-how, uygun bir şekilde tanımlanmış gizli, 

esaslı ve temel teknik bilgi topluluğu (bütünü) olarak tarif edilmiş(m. 10/1) ve know 

how'in unsurları olarak; i) gizlilik, ii) esaslılık ve iii) tanımlanabilirlik-belirlilik 

zikredilmiştir67. 

Kavramın en geniş şekilde  tanıma göre ise "know-how, sınaî alandaki teknik, 

ticari, işletme, yönetim ve organizasyonla ilgili hukuken korunmayan, gizli veya gizli 

olmayan, sahibine ekonomik yarar sağlayan bilgi ve tecrübelerdir68. 

Know-how’un verilmesi ve devrine yönelik sözleşmenin hukuki niteliğine 

ilişkin düşüncelerin hareket noktası, sözleşmenin sadece borçlandırıcı veya ayni bir 

etkiye sahip olup olmadığı sorunudur. Gizli olmayan  know-how  üzerinde, sahibinin ne 

kişilik ne mülkiyet ne de fikri mutlak bir hakkının olmadığı, doktirinde genel olarak 

kabul edilmektedir69. Know-how alan işletme, know-how sağlayan kişiye/işletmeye 

karşı, know-how sözleşmesine konu bilgi ve tecrübelerin devrine ilişkin bir alacak 

hakkına sahiptir.  

g) Ticaret Ünvanı  

Ticaret unvanı, tacirin,  ticarî işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu 

işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı addır. Bu bakımdan, ticaret 

ünvanı, taciri tanıtmaya ve diğerlerinden ayırdetmeye yarar.Ticaret unvanı TTK'nın 41 

ila 52, Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin(TSN) 17 ila 24. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir.Ünvan kullanmak tacir için hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. 

Usulüne uygun şekilde tescil ve ilân edilmiş ticaret unvanını kullanma hakkı, sadece 

unvan sahibine aittir (TTK m. 50). Ünvanın sahibi, adına tescil edilmiş olan ünvanı 

kullanma konusunda tekel hakkına sahiptir.Ticaret ünvanını düzenleyen hükümlerin 

sağladığı korumanın esası, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş olanların, 

başkaları tarafından kullanılamamalarıdır70. Ticaret ünvanı üzerinde hak kazanılması 

67 Gülerci Altan Fahri, Know-How Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, ve  Karahan ve arkadaşları, s.320 
68 İsmail Erbay, Know How Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, s.78 
69 Erbay, s.92-93 
70 Reha Poroy, Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 9.Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.293 
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için tescil şart değildir; tescil, sadece ticaret ünvanını TTK’nın 52. maddesi uyarınca 

özel olarak korunması bakımından önemlidir71. 

TTK’ya göre ünvan kullanma hakkı tacir sıfatının kaybedilmesiyle sona erer. 

Tacir ticareti terk ettiğinde ticarî işletmesini ve ona bağlı olarak ticaret unvanın da 

terkin ettirilmesi gereklidir.Ticaret ünvanı, ancak işletme ile birlikte devredilebilir (TK 

m. 49/1). Ticaret ünvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez. Buna karşılık, ticarî iş-

letmenin devri, taraflar aksini kararlaştırmadıkça, ünvanın devrini de içerir (TK m. 11/3, 

m. 49/2). İşletme devredildiği zaman, aksi açıkça kabul edilmek şartıyla ünvanı 

devretmemek mümkündür72. 

h)  İşletme Adı 

İşletme adı, işletmeyi tanıtmak ve benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan 

addır (TK m. 53).İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan işletmeyi 

tanıtmak içindir. TTK’nın 18/1 ve 39/1. maddeleri uyarınca tacir, ticaret ünvanı 

kullanmak zorunda iken, işletme adının kullanılması isteğe bağlıdır. Fakat, işletme adı 

kullanılması durumunda, tescil edilmesi kanun gereğidir (TTK m. 53, TSN m. 23/1). 

İşletme sahibi işletme adında serbestlik ilkesi vardır.Öngörülmüş özel bir şekil yoktur. 

İşletme adı, işletmeden ayrı olarak devredilebilir. Aksine sözleşme hükmü olmadıkça, 

işletmenin devri, işletme adının devrini de içeriyor sayılır (TTK m. 11/3). 

TTK’nın 50 ve 53’üncü maddelerine göre, usulüne uygun tescil ve ilân edilmiş 

işletme adını kullanma hakkı münhasıran işletme sahibine aittir. Bu ad üzerindeki hak 

da mutlak bir hak olup aynî etkileri haizdir73. İşletme adı tecavüze uğrayan kişi 

TTK’nın 52. maddesine dayanarak tescilin yapılmış olduğu sicil çevresi içinde korunma 

talep edebilir.Sicil çevresi dışında korunma haksız rekabet hükümleri ile sağlanır. 

 

 

71 Hüseyin Ülgen, Ömer Teoman, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya, N. Füsun Nomer Ertan, Ticari 
İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık Basım Yayım, İstanbul, 2006, s.332 
72 Ayşe Nur Berzek, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Cilt 1, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı 
Yayını, 6. Bası, İstanbul, 2002, s. 81, Poroy ve Yasaman, s. 296, Arkan, s. 260 
73 Tekinalp, s.24 
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ı) Alan Adları 

İnternete bağlı her web sitesinin kendisine ait özel bir adresi vardır.Bunlar 

İnternet Protocol (IP) adresi olarak adlandırılır ve bilgisayarlar arasında iletişim 

yapılırken veri paketlerinin adreslenmesinde kullanılırlar74. Günümüzde, dünya 

ekonomisinde, alan adları bilgi alışverişi dışında büyük bir pazarlama ve reklam 

gücünede sahiptir.Elektronik ticaret(e-ticaret) işlemleri ile gittikçe artan sayıda şirket ya 

da bireysel işletmeler ticari faaliyette bulunmaktadır.Doğal olarak, işletme sahipleri 

kendi internet sitelerine ulaşmayı sağlayacak alan adlarının, kendilerine ait marka, 

ticaret ünavnı, işletme adı ya da isimleri ile aynı olmasını istemektedirler75. 

Alan adı (domain name), bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu 

adres olmadan bir İnternet kullanıcısı web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan 

adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların/serverların) birbirini tanımasını 

sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade 

edilmiş halidir.Örneğin wikipedia.org alan adı, adres barına yazıldığında tarayıcı bu 

alan adını önce IP adresine çevirir, daha sonra kullanıcıyı bu IP adresine sahip 

bilgisayara yönlendirir76.İnternet alan adları (Domain Name System - DNS), websitesi 

olarak adlandırılan bilgilerin depolandığı alanın kapısını açan anahtar niteliğindedir. 

Alan adı kullanmadan internet üzerinde herhangi bir siteye ulaşılması mümkün değildir.  

Kısaca, alan adı sistemi, okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde 

aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede, 

karşılığı olan IP adreslerini bulan ve kullanıcıya veren sistem; alan adı da bu IP 

adreslerine verilen isimdir77. 

Alan adı, TTK’nın 11/3. maddesi anlamında, ticari işletmenin gayrimaddi 

unsurlarından birisi haline gelmiştir.İşletmenin devri sözleşmesinde aksi 

belirtilmedikçe, işletmenin devri, alan adının da devrini içerecektir78. 

74 Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Yayıncılık, 1999, s.307 
Aktaran: Ali Osman Özdilek,  İnternet ve Hukuk, Papatya Yayıncılık, 2002, s.128 
75 Ülgen ve Diğerleri, s.307 
76 Wikipedi sözlük, Alan adı(internet), http://tr.wikipedia.org/wiki/Alan_adı_(internet), ( 29.10.2009), Bu konuda 
daha ayrıntılı bilgi için bakınız:Metu Computer Center,  http://cisn.odtu.edu.tr/2008-14/dns.php ve 
http://www.cclub.metu.edu.tr/nenedir/DNS+(Domain+Name+System)+Nedir%3F 
77 Özdilek, s.128 
78 Ülgen ve Diğerleri, s. 307 
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i) İmtiyaz Hakkı 

Taraflarından biri devlet diğeri özel hukuk kişisi olan, idari sözleşmelerden olan 

imtiyaz sözleşmesi; bir amme hizmetinin her türlü masraf ve hasarı kendisine ait olmak 

üzere, idare tarafından konulacak şartlar, temin edilecek selahiyetler ve taahhüt olunan 

mali menfaatler mukabilinde hususi bir şahıs tarafından ifasını tazammum eden 

mukaveledir.79 

Anayasa Mahkemesi kararlarında imtiyaz sözleşmesi, “kamu hizmetinin 

sermaye, kâr, hasar ve zararı özel hukuk kişisine ait olmak üzere, idarenin denetim ve 

gözetimi altında genellikle çok uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca özel hukuk 

kişileri tarafından yürütülmesini konu alan sözleşmeler” olarak tarif edilmiştir80.  

Danıştay’ın imtiyaz sözleşmelerine ilişkin görüşü ise, “Genel olarak taraflardan 

biri idare ve konusu kamu hizmeti olan bu hizmetin yürütülmesi için yapılan, amacı 

kamu yararı olarak saptanan ve idareye üstünlük ve ayrıcalık tanıyan imtiyaz 

sözleşmeleri idari sözleşme niteliği taşır.” şeklindedir81. 

Kısacası, imtiyaz sözleşmeleri ile devlet, tekeli altındaki bazı hizmetlerinden 

vermek istediği bir kısmını belirli bir bedel ya da yıllar itibariyle belli tutarlar ödemek 

kaydıyla belirli bir süre ile özel hukuk kişisine devrederek, sözleşmenin tarafı olan özel 

hukuk kişisine imtiyaz hakkı tanımış olmaktadır.İmtiyaz sözleşmeleri, Danıştay’ın 

olumlu değerlendirmesinden  geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu tür sözleşmelere, GSM 

operatörlerinin imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret modeli sözleşmeler örnek 

gösterilebilir. 

j) Lisans 

Lisans kavramı etimolojik açıdan “izin verilmiş”, “müsaade edilmiş” anlamına 

gelen latince “licet” kelimesinden gelmektedir.Lisans, lisans alanın sahip olduğu 

79 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Marifet Basımevi, İstanbul, 1952, s. 395 
80 Anayasa Mahkemesi’nin 09.12.1994 tarih ve E. 1994/43, K. 1994/42-2 sayılı ve 28.06.1995 tarih ve E. 

            1994/71, K. 1995/23 sayılı Kararları Cengiz Güneş, Yap-İşlet-Devret Modelinde İmtiyazlı Şirketler, TÜRMOB 
Yayınları, Sirküler Rapor Seri No: 30, Ankara 1999, s. 5 
81 Danıştay 10. Dairesi’nin 29.04.1993 tarih ve E.1991/1, K. 1993/1752 sayılı Kararı, Danıştay Bilgi Bankası,  
www.danistay.gov.tr, (29.10.2009) 
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yetkilerin tümünü, yani tüm hukuki durumunu ifade etmektedir.Lisans kavramı daha 

çok fikri ve sınai mülkiyetin içerdiği gayri maddi bir haktan veya fiili tekel durumundan 

yararlanma yetkisinin 3. kişilere tanınması anlamında kullanılır82.  

Lisans, hak sahibinin, hakkın kullanılması yetkisini lisans alana vermesidir. Bu 

halde hak, hak sahibinin malvarlığı içinde kalmakla birlikte kullanma hakkı başkasına 

geçmektedir. Lisans sözleşmesiyle lisans alanın edindiği hakların tamamına lisans hakkı 

denir83. 

Lisans sözleşmeleri değişik açılardan gruplandırılabilmektedir.Uygulamada sık 

rastlanan gruplandırma; 

-Bölgesel Lisans - Ulusal Lisans 

-Basit (Adi) Lisans - İnhisari Lisans 

-Normal Lisans - Alt Lisans 

-İradi Lisans - Zorunlu (Kanuni) Lisans 

-İvazlı Lisans - İvazsız (Serbest) Lisans 

-Tam Lisans - Kısmi Lisans 

şeklindedir. 

Lisans sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşme türü, kural olarak karşılıklı iki 

tarafa borç yükleyen ve sürekli edim doğuran bir sözleşme biçimidir.Bu sözleşmelerde 

gayri maddi hakka ya da fiili tekel durumuna sahip olan kimse ile onun tarafından 

yetkili kılınan kimseler, kural olarak bir bedel karşılığında, kanunlarca özel olarak 

korunan gayrimaddi bir hakkı veya genel hukuk normları ile korunan gayri maddi bir 

hakkı ya da fiili tekel durumunu, 3.kişilerin kısmen ya da tamamen kullanmasına izin 

82 Ongan, s.17 
83 Karahan ve Diğerleri, s.285 
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verir. Türk hukukunda lisans sözleşmesinin isimsiz sözleşme sayılması gerektiği, 

öğretide baskın olarak kabul edilen görüştür84. 

k) Maden Arama ve İşletme Hakkı 

Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî 

değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde 

Maden Kanunu’na85 göre madendir. Maden hakları, TMK’ya göre medeni hakları 

kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi 

bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 

diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir(MK m.6/1). Maden hakları geniş bir 

kavramdır ve bunun içine, madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için 

verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî 

imkânlar girer(MK m.3). 

Madenler üzerinde tesis edilen haklar, Maden Kanunu’nun 5’inci maddesinde 

sayıldığı üzere, ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatnamesi, buluculuk, ve işletme 

ruhsatı haklarıdır.Bunların hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde 

muameleye tabi tutulur(MK 5/1).Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı, 

devredilebilir(MK . 5/2). 

l) Finansal Kiralama 

Avrupa Leasing Birliği tarafından yapılan tanıma göre, finansal kiralama, 

belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından 

seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, kullanımını 

ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımının belirli bir kira ödemesi 

karşılığında kiracıya bırakılmasıdır86. 

84 Ongan, s.17, 37 
85 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
86 Ali Tuğlu, Özkan Atila, Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Kanunlarına Göre Finansal Kiralama İşlemleri, 
2.Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara,2007, s.19 
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Finansal kiralama sözleşmesi; Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, 

kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı 

veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir 

malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya 

bırakmasını öngören sözleşmedir. (FKFFŞK m. 18). 

Finansal kiralamada, sözleşme, yazılı şekilde yapılır. Taşınmaz mallara ilişkin 

sözleşmeler taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus 

özel sicili bulunan taşınır mallara dair sözleşmeler bu malların kayıtlı oldukları sicile 

tescil ve şerh olunur ve kiralayan tarafından ayrıca Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Birliğine bildirilir. Özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara 

ilişkin sözleşmeler Birlik tarafından tutulacak özel sicile tescil edilir. Birlik tarafından 

tutulacak özel sicil herkese açıktır. Hiç kimse sicildeki bir kaydı bilmediğini ileri 

süremez.Sözleşmelerin Birlik tarafından tutulacak özel sicile tesciline ilişkin usul ve 

esaslar Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından belirlenir. Tescil veya 

şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak 

iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez. Yurt dışından yapılacak finansal kiralama 

sözleşmeleri Birlik tarafından tescil edilir.Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalara 

ilişkin usul ve esaslar Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından 

belirlenir. 

Kural olarak, finansal kiralama sözleşmeleri, süresi kiralanan malın ekonomik 

ömrüne eşit ve bu sürede feshedilemeyen sözleşmelerdendir. Finansal kiralama 

sözleşmesine taşınır veya taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve sınai haklar 

bu sözleşmeye konu olamazlar(FKFFŞK m.19/1). 

2.1.3.2.3.Sınırlı Ayni Haklar 

TMK’nın 779 ila 972’inci maddelerinde düzenlenmiş olan sınırlı ayni haklar, 

mülkiyet hakkının malike tanıdığı yetkilerin, mülkiyet hakkından bağımsızlıştırılarak 

malik tarafından başkasına tahsis edilmesidir87.Sınırlı ayni haklarda, mülkiyette bulunan 

87 Şeref Ertaş, Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4.Bası, Ankara, 
2002, s.457 
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yetkilerden bazılarının bağımsızlaştırılarak, bir hak olarak tahsisi söz konusu 

olduğundan, bu bakımdan sınırlı ayni hak, eşya üzerinde bir yük teşkil eder88. 

Sınırlı ayni haklar, mutlak hak sahibinin iktidar çevresi, mülkiyet hakkında 

olduğu gibi geniş ve sınırsız değil, sınırlıdır ve bu sebepten bunlara doktrinde sınırlı 

ayni haklar denir89. Sınırlı ayni haklar, süre ve yetkiler yönünden sınırlandırılmıştır. 

Prensip  olarak sınırlı aynî hakların sahipleri malik dışındaki kişilerdir.Ancak, 

malik, sahip olduğu iki gayrimenkulden biri lehine irtifak hakkı tesis etmiş ise (TMK. 

782, 784), malik ile irtifak hakkı sahibinin aynı kişi olması durumu ortaya çıkar. 

Mülkiyet hakkı ile irtifak hakkı sahibi aynı kişi olduğu sürece irtifak hakkının 

hükümleri askıda kalır90. Mülkiyet hakkının sağladığı egemenlik, sınırlı ayni hakların 

sağladığı yetkiler ölçüsünde sınırlanmış olmakla birlikte, bu tür hakların, eşya 

üzerindeki mülkiyet hakkından bağımsız bir varlığı bulunmaktadır91.  

Mülkiyet hakkında olduğu gibi sınırlı ayni hakların konusu gayrimenkul ve 

menkul mallardır.Fakat, kanun koyucu, ekonomik yaşamın getirdiği zorunluluklardan 

dolayı alacak hakları ve diğer haklar üzerindede rehin ve irtifak hakkının tesisine olanak 

sağlamıştır. Tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli sınırlı ayni haklara TMK’nın 

704’üncü maddesinin 2. bendi ve 998’inci maddeleri uyarınca gayrimenkule ilişkin 

hükümler uygulanır; bu nedenle de, gayrimenkul gibi bu haklar da sınırlı ayni haklara 

konu olabilir. 

Sınırlı ayni haklarda sınırlı sayıda olma kuralı bulunmaktadır.Yani, sınırlı ayni 

hakların sayıları, tipleri Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı olarak belli edilmiştir.Sınırlı 

ayni haklar, bu yetkinin mahiyetine göre de “irtifak hakları”(TMK m. 779-838), 

“gayrimenkul mükellefiyeti(Taşınmaz Yükü)92”(TMK m. 839-850) ve “rehin 

88 A. Lale Sirmen, Eşya Hukuku Dersleri, Savaş Yayınları, Ankara, 1995, s.28 
89 Velidedeoğlu, s.63 
90 Ertaş, s.458  
91 Karahasan Mustafa Reşit, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Cilt 2, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2002, s.54 
92 “Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikinin, yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey 
vermek veya yapmakla yükümlü olmasıdır. Gayrimenkul mükellefiyetinde borçlu olan, taşınmazın maliki değil, sanki 
doğrudan doğruya o  gayrimenkuldür.Taşınmaz yükü, taşınmazla teminat altına alınan bir eşyaya bağlı borç ilişkisi 
doğurur ve hak sahibi taşınmaz malikine karşı o taşınmazla teminat altına alınmış bir alacak hakkına 
sahiptir.”(Sirmen, s.29.)Bir yönü ile alacak hakkı olan taşınmaz yükü, diğer yönüyle de tıpkı rehin hakkı gibi teminat 
sağlamaya yönelik bir ayni haktır.Bu sınırlı ayni hak türü, vergi mevzuatına göre maddi olmayan duran varlıklar 
kapsamında aktifleştirilecek bir gayrimaddi hak değildir. (M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk(Giriş, 
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hakları93”(TMK m. 850-973) olmak üzere üçe ayrılırlar.Ancak, bunlardan sadece irtifak 

hakları, işletmelerin üretim ve ticaret faaliyetlerinde kullanılabilecek duran varlık 

niteliğinde olması nedeniyle, aşağıda açıklanmaktadır. 

İrtifak hakları, malın malikine, mülkiyete ait bazı yetkileri kullanmama veya 

bu yetkiyi sınırlı ayni hak sahibinin kullanmasına müsaade etmek külfeti yükleyen ve 

böylece hak sahibine malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni 

haklardır94.“İrtifak hakkı”, bir şey, bir hak veya bir malvarlığı üzerine yükletilmiş bir 

yüküm olup, bunların sahibini, mülkiyete özgü olan bazı hakların irtifak hakkı sahibi 

tarafından kullanılmasına katlanmaya veya bu hakları kullanmaktan sakınmaya mecbur 

kılar şeklinde tanımlanabilir95. Medeni Kanun’da, irtifak hakkından doğan yetkilerin 

genel çerçevesi çizilmiş olup, BK m.33 ve 35’deki hükümler saklı kalmak üzere, 

taraflar irtifak hakkının içeriğini diledikleri gibi belirleyebilirler. 

İrtifak hakkının kazanılmasında ve tescilinde, aksi öngörülmüş olmadıkça 

taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır(TMK m. 780/2). İrtifak hakkı 

sahibinin hakkının korunması ve kullanılmasına ilişkin düzenleme TMK 786’ıncı 

maddesinde yer almaktadır. 

İntifa ve oturma hakkı dışındaki irtifak hakları başkalarına devir ve mirasçılara 

intikal kabiliyeti olan aynî haklardır; ve yalnız kaynak ve üst hakkının aksi 

kararlaştırılmamış ise başkalarına temliki ve mirasçılara intikali mümkün iken, diğer 

Kaynaklar, Temel Kavramlar), 15.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s.131)Bu hak türü, sözleşme konusu 
alacağı güven altına bir nev’i ipotektir.Bu nedenle de çalışmada bu konuya ilişkin başkaca bir açıklama 
yapılmayacaktır. 
93 “Kanun koyucu, iktisadi hayatın doğurduğu zaruretler dolayısıyla alacak hakları ve diğer haklar üzerinde de rehin 
ve irtifak hakkı tesisine imkan tanımıştır(TMK m. 794, 820, 954).Fakat bu hallerde dahi alacak hakkının, rehin veya 
irtifak hakkı sahibine, alacak hakkı sahibinden daha geniş yetkiler verdiği söylenemez.Bu sebeple alacak hakları 
üzerinde tesis edilen rehin ve irtifak hakkı tam bir ayni hak niteliğinde değildir.”(Ertaş, s.457. )Diğer taraftan, rehin 
hakları(ipotek hakkı) ise,var olan veya doğacak olan bir alacağın güvence altına alınması için tesis edildiği (ve bu 
tesis için yapılan giderler dönem genel giderlerine kaydedilir) için, ipotekli borç senedi ile irat senedi rehin hakları ise 
kıymetli evrak olduğundan(bunlar alacak senetleri hesabında izlendiğinden), menkul mal üzerine üzerine kurulu olan 
rehin hakkında ise menkul mal alacaklıya teslim edildiğinden(bu ise nazım hesaplarda izlenir) vergi mevzuatı 
açısından maddi olmayan duran varlıklarda yeralacak “gayri maddi hak” kapsamına girmemektedir.Bu nedenle de 
çalışmada bu konuya ilişkin başkaca bir açıklama yapılmayacaktır. 
94 Oğuzman ve Barlas, s.128 
95 Velidedeoğlu, s.63 
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irtifaklarının (TMK m. 838) ise, açıkça kararlaştırılmış olmadıkça başkalarına devir ve 

mirasçılara intikali mümkün değildir96. 

İrtifak hakları kendi aralarında “ayni” (TMK  m. 779-793), “şahsi” (TMK  m. 

794-837) ve “karma” olmak üzere üç türe ayrılırlar. “Ayni irtifak hakları”na bir 

gayrimenkul lehine tesis edilmiş olan geçit hakkını(TMK m. 838), “şahsi irtifak 

hakları”na intifa hakkını(TMK  m. 794) ve sükna hakkını, “karma irtifak hakları”na üst 

hakkını(TMK m. 826), kaynak hakkını örnek olarak gösterebiliriz. 

a) Ayni(Taşınmaz Yararına) irtifak hakları 

Ayni irtifak hakları, TMK’nın 779 ila 793’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 

Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş 

bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri 

kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli 

şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.Taşınmaza bağlı irtifak kurulabilmesi 

için iki taşınmazın bulunması gerekmektedir.Yani, bu tür irtifak hakkının konusunu, 

sadece taşınmazlar oluşturabilir ve bir taşınmaz üzerinde öbür taşınmaz yararına 

kurulabilir ve bu ise, hak sahipliğinin, bir taşınmaza bağlı olduğunu 

göstermektedir.Buna göre, yararına irtifak hakkı kurulmuş olan bir taşınmaza sahip olan 

kişi, aynı zamanda irtifak hakkının da sahibi olur. Taşınmaz üzerinde irtifak hakkının 

kurulması, TMK’nın 780 ve 781’inci maddelerinde düzenlenmiştir.İrtifak hakkı tescille 

doğmaktadır.Yani, irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. İrtifak 

hakkının kazanılmasında ve tescilinde, aksi öngörülmüş olmadıkça taşınmaz 

mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır.Bu şekildeki irtifak hakkı, yararına irtifak hakkı 

kurulmuş olan bir taşınmazın mülkiyetinden ayrı olarak el değiştiremez. 

b) Kişi yararına (Şahsi) irtifak hakkı  

Kişi yararına irtifak hakları, bir kimse lehine ve o kimsenin gayrimenkulün 

maliki olup olmadığına bakılmaksızın kurulan irtifak haklarıdır97.İrtifak hakkı, eğer, 

belli bir kişi lehine kurulursa, kişiye bağlı irtifaktan söz edilir.Bu durumdaki hak 

96 Ertaş, s.469 
97 Akıntürk, s.358 
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sahipliği, bir taşınmazın mülkiyetine bağlanmış değildir; kendisine irtifak hakkı tanınan 

belirli kişinin, taşınmaza malik olup olmamasının önemi yoktur.Ayrıca, gerçek ya da 

tüzel kişi ve üstelik bir topluluk yararına böyle bir irtifak hakkı kurulabilir.Kişi yararına 

irtifak hakkı, o kişinin şahsi ihtiyacı nedeniyle kendisine tanınmaktadır98. 

Türk Medeni Kanun’una göre kişi yararına irtifak hakları belli bir kişi yararına 

ayrılmaz şekilde bağlanıp o kişide kalır ve bu nedenle de kişi yararına irtifak hakları 

sağlararası hukuki işlemlerle veya ölüme bağlı tasarruflarla bir başka kişiye 

devredilemezler ve miras yoluyla mirasçılara geçmezler. Kişi yararına irtifak haklarının 

sahipleri, bu haklardan yaşamları süresince ya da belli edilmiş olan süre boyunca 

yararlanırlar ve hak sahiplerinin ölümü veya belli edilen sürenin dolmasıyla ortadan 

kalkarlar.Bu haklardan biri intifa hakkı(TMK m. 794 vd.), ve diğeri ise oturma  

hakkıdır(TMK m. 823, 824,825). 

İntifa (Yararlanma) Hakkı:İntifa hakkı, başkasına ait ekonomik değere sahip 

bir eşya üzerinde, belirli bir kimse lehine geniş anlamda kullanma ve yararlanma yetkisi 

veren, ancak, el değiştirebilme ve miras yoluyla da geçebilme olanağı bulunmayan 

şahsa bağlı bir irtifak hakkıdır99. Yani intifa hakkı sahibi, intifa konusu olan şeyi, 

kullanabilir, doğal ürünlerini elde edebilir ve hukuksal faydalarını elde eder.Bu hak, 

kurulduğu andan itibaren sahibine intifa hakkının konusu eşya üzerinde en geniş ve 

sınırsız yetkiler verir. Ancak, devir ve mirasçılarına intikal edememesi nedeniyle intifa 

hakkı, mülkiyetten ayrılır. Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil 

edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise, herkese 

karşı ileri sürülebilir.Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde 

tam yararlanma yetkisi sağlar(TMK m. 794/1). İntifa hakkının konusu her türlü taşınır 

ve taşınmaz mallar ile haklar olabileceği gibi, bir malvarlığının tamamı da 

olabilir(TMK m. 794).TMK’nın 806’ncı maddesine göre, sözleşmede aksine hüküm 

yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği 

anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. 

98 Akıntürk, s.358 
99 Turhan Esener, Kudret Güven, Eşya Hukuku, 4.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2008, s.364; Karahasan, Yeni 
Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, s.123 
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Oturma (Sükna) Hakkı:Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak 

yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır(TMK m. 823/1).Oturma hakkı, başkasına 

devredilemez ve mirasçılara geçmez(TMK m. 823/2).Yani, oturma hakkı, yalnızca 

kişiye bağlı olarak kurulabilir, başkasına devredilemeyeceği gibi mirasçıya da 

geçmez.Kişiye bağlı olarak kurulabilmesi yönünden oturma hakkı, intifa hakkına 

benzer100.Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma 

hakkına da uygulanır(TMK m. 823/3). Oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak 

sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir(TMK m. 824/1).  

c) Karma (Muhtelif) İrtifak Haklar 

İntifa ve oturma hakkı dışındaki, diğer irtifak hakları başkasına devri kabil 

şekilde kurulabilir.Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, üst hakkı ve kaynak hakkı, 

mirasçılara intikal edebilir, başkalarına devrolunabilir.Bunların dışındaki karma irtifak 

hakları ise, taraflarca kararlaştırılmadıkça, başkalarına devredilemez, mirasçılara intikal 

etmez.Bu gruptaki irtifak hakları genellikle, şahıs lehine tesis edilmekle birlikte, eşyaya 

bağlı olarak da kurulabilir101. 

Üst Hakkı  (İnşaat Hakkı ):Üst hakkı, hak sahibinin başka birisine ait bir 

arazi üzerinde ya da altında yapı yapmak ya da önceden var olan yapıyı muhafaza etmek 

yetkisini veren, devre ve miras yoluyla geçmeye elverişli bunan bir irtifak hakkıdır. Bu 

hakkın sahibi, hak süresince, başkasının taşınmazı üzerinde ya da altında yapılmış ya da 

yapılan yapının maliki olmaktadır.Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir 

ve mirasçılara geçer. Eğer bağımsız ve otuz yıl süreli ise, bu hak, tapu kütüğüne 

taşınmaz olarak da tescil edilebilir .  

Kaynak Hakkı: Kaynak hakkı, sahibine, başkasının arazisinde bulunan 

kaynaktan, su almak ve onu akıtmak yetkisi, bu arazinin malikini ise suyun alınmasına 

ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılan  irtifak hakkıdır (TMK. md. 837/1, 756/2). 

Kaynak hakkının, taşınmaz irtifakı olarak bir taşınmaz yararına ya da kişiye bağlı bir 

irtifak olarak gerçek veya tüzel kişi yararına kurulması mümkündür.Bu hak, kişiye bağlı 

bir irtifak hakkı olarak kurulmuş ise, başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçebilir. 

100 Karahasan, Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, s.148 
101 Ertaş, 479 
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Ancak, sözleşmeyle bunun tersi kararlaştırılabilir yani kaynak hakkı, bağımsız nitelikte 

ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.Bu 

durumda ise,  taşınmaz gibi işlem görür. 

2.1.4. Gayrimaddi  Hakların Vergilendirilmesi 

    2.1.4.1. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Vergilendirilme 

GVK’da102 gayrimaddi hakların çeşitli şekillerde değerlendirilmesi karşılığında 

elde edilen kazançlar, kazancı elde eden kişinin bunları iktisap ve değerlendirme şekline 

göre farklı usüllerde vergileme esasına tabidir. Gayrimaddi haklar yoluyla elde edilen 

gelirin farklı adlandırılması, bunlardan doğan kazançların da tespit ve vergileme 

usullerinin farklı olmasını gerektirmiştir. GVK’da, gayrimaddi haklara ilişkin kazanç 

türlerini, 

a) Ticari kazanç, 

b) Ücret 

c) Serbest meslek kazancı 

d) Gayrimenkul sermaye iradı 

e) Sair kazanç ve irat 

olarak sıralayabiliriz. 

a) Ticari Kazanç Sayılan Durumlar ve Vergilendirilmesi 

GVK’da ticari kazancın tespiti, 37 ilâ 51’inci maddelerinde düzenlenmiştir. 

GVK’nın 37. maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari 

kazanç olarak tanımlanmıştır. Bu genel tanıma ilave olarak, hangi kazançların ticari 

kazanç sayılacağı maddede sayılmıştır. Anılan Kanun’da, ticari ve sınai faaliyetlerden 

ne anlaşılması gerektiği hususunda, açık bir tanımlama yapılmadığı gibi, kapsamın 

102 06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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tayini yönünden belirli ölçüler de konulmuş değildir103.Ticari ve sınai faaliyetlerin neler 

olduğu ise Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir.GVK açısından, ticari faaliyetlerin 

belirlenmesinde, TTK’da yer alan düzenlemelerden faydalanılabilir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n 3. maddesinde ticari iş; bu Kanunda 

düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari 

işlerdendir, şekilde tanımlanmıştır. TTK’nın  11. maddesine göre, ticari işletme, esnaf 

işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin 

devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi 

arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. 

Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasındaki sınırı belirleyen, 18/06/2007 

tarihli ve 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  yürürlükte bulunmaktadır104. Söz 

konusu BKK, yürürlükten kalkmış olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

1463’üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden çıkarılmıştır. Anılan BKK’nın 

belirlediği  sınırlar, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesi maddesine göre yeni TTK’nın 11/2’nci maddesi 

uyarınca yeni belirleme yapılıncaya kadar geçerli  olmaya devam edecektir.   

 
Anılan BKK ile; 

 a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 

tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına 

dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve 

kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 

vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf 

bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde 

yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve 

sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,   

103 Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Özbalcı Vergi Hukuku Bürosu, Ankara, 1984, 
s.225 
104 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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 Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya 

satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların 

kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri 

safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, 

esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,  

 b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço 

esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) 

bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline 

ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara 

kaydedilmeleri, 

 kararlaştırılmıştır. 

 FSEK’ e göre, eserin meydana getirilmesi süreci ve bunun sonunda ortaya çıkan 

eser, sadece bu haliyle verginin konusu değildir.Verginin konusu olan, eser üzerindeki 

mali hakların(telif haklarının) kullanılması sonucu elde edilen kazançtır. Eser 

üzerindeki mali hakların kullanımı, yani devredilmesi, kiraya verilmesi, lisansının 

verilmesi gibi ekonomik iş ve işlemler verginin konusunu teşkil etmektedir.Bu nedenle 

de daha önce de sayıldığı üzere işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil 

hakkı, pay hakkı gibi mali haklar ile komşu haklar verginin konusuna girmektedir.Daha 

sonra açıklanacağı üzere, bu hakların hak sahibi ya da mirasçıları tarafından sadece 

devredilmeleri, kiralanmaları ticari kazancın kapsamına girmemektedir.Ticari faaliyetin 

kapsamına giren, eser üzerindeki bu mali hakların ticari bir organizasyon çerçevesinde, 

devamlı olarak kullanılmasıdır. 

 “2.1.2.2.3.Sınai ve Ticari Haklar” bölümünde ayrıntılı açıklamaları yapıldığı 

üzere, patent ve faydalı model, entegre devre ve topoğrafyaları, marka, endüstriyel 

tasarım, know-how, ticaret ünvanı, imtiyaz hakkı, işletme hakkı gibi haklar, sınai ve 

ticari haklardandır. Bunların, ticari işletmenin aktifine dahil olması durumunda, 

sözkonusu hakların devri, kiralanması, satışı, lisans verilmesi gibi yollarla 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelir ticari kazançtır. 
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Bir sınırlı aynî hak eğer ticari  bir işletmenin aktifine dahil ise bunun satışından 

ya da kiralanmasından elde edilen kazanç ticari kazançtır.Bu ticari kazancın 

saptanmasına ilişkin esaslara tabidir. 

Ticari kazanç sağlayan kişi ve kuruluşlar, patentler(ihtira beratları) ve 

sahibinden satın aldıkları, kiraladıkları veya diğer bir  şekilde devraldıkları eserin telif 

hakkı ödemelerinden GVK’nın  94. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca 

% 17 oranında, GVK’nın  94/4 maddesi uyarınca, dar mükellefiyete tabi olanlara, telif 

ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden %20 oranında, GVK’nın  

94/5-a maddesi uyarınca arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı 

(İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan 

kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü 

teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü 

bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle 

gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı 

gibi hakların (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de 

gayrimenkul sermaye iradı sayılır.) kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden  % 20 

oranında vergi tevkifatı yapmaları gerekmektedir. 

Diğer yandan, bir ticari işletmenin bilançosunda kayıtlı telif hakkının, sınai ve 

ticari haklar ile sınırlı ayni hakların  kiraya verilmesi halinde elde edilen kazanç da 

ticari kazanç sayıldığından vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Ancak bir işletmenin aktifine 

kayıtlı olmayan telif hakkı veya sınai haklar  bir tüccara ait olsa bile elde edilen gelir 

ticari kazanç değil, serbest meslek kazancı sayılır ve o esaslara göre vergilendirilir. 

b) Serbest Meslek Kazancı Sayılan Durumlar ve Vergilendirilmesi 

GVK’nın 65. maddesine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan 

kazançlar serbest meslek kazancıdır. Anılan  madde hükmüne göre,  serbest meslek 

faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk 

altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. 
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Bu tanımdan anlaşılacağı üzere bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup 

olmadığı, faaliyetin;  

- sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanması,  

- bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılması,  

- devamlı olması,  

unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.  

Bu unsurlar, bir taraftan serbest meslek kazancı ile ticari kazanç, öte yandan 

serbest meslek kazancı ile ücret ilişkisinin sınırlarını belirlemektedir. Ayrıca, faaliyetin 

devamlı olması özelliği de serbest meslek faaliyetini, arızi olarak yapılan serbest meslek 

faaliyetinden ayırmaktadır.  

Serbest meslek kazancı, serbest meslek faaliyetine bağlı olarak tanımlanmıştır. 

Bu nedenle, hangi kazançların serbest meslek kazancı olduğunu saptayabilmek için, 

önce bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığının kesin olarak saptanması 

gereklidir.Dolayısıyla,  telif haklarının değerlendirilmesinden sağlanan gelirin serbest 

meslek kazancı sayılıp sayılmayacağının saptanması, eser yaratma faaliyetinin serbest 

meslek faaliyeti olup olmadığına bağlıdır. 

GVK’nın 65. maddesindeki serbest meslek faaliyeti tanımına baktığımızda, 

bunun esas özelliğini oluşturan unsurların, bir  faaliyetin ticari faaliyet olmaması ve 

faaliyetde bulunanın hizmet akdine bağlı olarak çalışmama olduğu görülmektedir.Buna 

göre ise, FSEK’te tanımlanan ve sayılan “eser”leri  yaratma faaliyeti, sermayeden 

ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet 

olduğu şüphesiz olduğundan, eser yaratmanın ticari faaliyet kapsamında olmaması ve 

hizmet akdine bağlı olarak çalışmaması halinde, eser yaratan kişinin bu faaliyeti serbest 

meslek faaliyeti, bu faaliyetten elde ettiği kazanç serbest meslek kazancıdır.FSEK 

kapsamındaki eser yaratan kişi, bunu mutad bir meslek halinde ifa etmesi halinde ise 

serbest meslek erbabı olmaktadır.Çünkü, GVK’nın 66’ncı maddesinde serbest meslek 
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faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabı olarak 

tanımlanmıştır. Buna göre, bir kimsenin serbest meslek erbabı olabilmesi için hem 

serbest meslek faaliyetinde bulunması hem de bu faaliyeti mutad meslek halinde 

yapması gerekmektedir.Diğer taraftan söz konusu maddede serbest meslek faaliyetinin 

yanında başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı 

değiştirmeyeceği belirlenmiştir. Dolayısıyla serbest meslek erbabı olan bir kimse aynı 

zamanda ticari kazanç sahibi veya ücretli de olabilir. Bu durum onun serbest meslek 

erbabı olma niteliğini değiştirmez.  

GVK’nın  70. maddesinin 6. bendinin parantez içi hükmünde, telif haklarının, 

müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan 

kazançların da serbest meslek kazancı sayılacağı hükme bağlanmıştır.Yapılan tüm 

açıklamalardan görüleceği üzere,  GVK’ya göre, eser sahiplerinin veya bunların kanuni 

mirasçılarının telif haklarını ne şekilde değerlendirirlerse değerlendirsinler sağladıkları 

kazançlar serbest meslek kazancı olarak kabul edilmektedir. 

Vergilendirme açısından eser yaratma ve bunun mali haklarından gelir elde 

etme faaliyetinin serbest meslek faaliyeti olup olmadığını saptanmasında bu faaliyetin  

devamlı olup olmadığı önemlidir. Eğer faaliyet devamlı ise elde edilen gelir; GVK’nın 

67. maddesine göre “serbest meslek kazancı”, arızi ise 82. maddesine göre “arızi 

kazanç” olarak vergilendirilmektedir.  

GVK’da, eser  sayılan fikir ve sanat ürünleri 18’inci maddesinde özel hükümler  

getirilmek yoluyla vergiden istisna tutulmuş ve eser sayılmayan fikri ürünlerden 

sağlanan kazançlar ise genel hükümlere göre vergi konusu edilmektedir.Örneğin, 

GVK’nın  18. maddesinde mutlak olarak resim, eser sayıldığı halde bunun dışında kalan 

makina ressamlarının yaptığı resimler, mimarların çizdiği mimari eser sayılmayan 

projeler eser sayılmadığından bunlardan dolayı elde edilen hasılat da istisna kapsamına 

girmeyecektir. 

Sınai ve ticari haklardan, patent ve faydalı model, entegre devre ve 

topoğrafyaları, yeni bitki çeşitleri ıslahı ve endüstriyel tasarım haklarına konu işler, 

serbest meslek faaliyetidir. İmtiyaz hakkı, işletme hakkı gibi haklar ise yine iktisadi 
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işletme ile bağlantılı ancak bir kamu otoritesi tarafından verilen gayrimaddi haklardır. 

Bunların dışındakiler ise sadece bir iktisadi işletmenin bünyesinde ve onun faaliyetleri 

sırasında ortaya çıkabilecek gayrimaddi haklardır. 

Sınai ve ticari haklardan, sadece patent haklarının sahibi veya kanuni 

mirasçıları tarafından satışı veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik 

edilmesi veya kiralanması suretiyle elde ettikleri hasılat GVK’nın 18’inci maddesi 

uyarınca gelir vergisinden müstesnadır. Bunun dışındaki diğer sınai haklar konusu 

işlerin, bu hakların yaratıcılarınca, mutad meslek halinde yapılması halinde bu 

satışlardan elde ettikleri hasılat serbest meslek kazancı olarak vergiye tabidir.Arizi 

olarak elde ettikleri hasılat ise GVK’nın 82’nci maddesi uyarınca arizi kazançtır.  

GVK’nın 94/2- a maddesi uyarınca, bu maddede sayılan kişi ve kuruluşlarca, 

patent hakkının satışı veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi 

veya kiralanması dolayısıyla yapılan ödemelerden(avans olarak ödenenler dahil), bu 

ödemeleri  nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 

mahsuben % 17 oranında tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

GVK’nın 94/2. maddesi uyarınca, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde, 

entegre devre ve topoğrafyaları, faydalı model, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslah ve 

endüstriyel tasarım işleri sonucu ortaya çıkan ve Türk Patent Enstitüsünce tescil 

edilerek bir gayri maddi hak haline gelenlere ilişkin bu hakların satışı veya bunlar 

üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi dolayısıyla bu işleri icra edenlere 

yapılan ödemelerden GVK’nın 94’üncü maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlar, % 20 

oranında tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

Telif (fikri)  haklarından ve patent haklarından elde edilen kazançlarla ile ilgili 

istisna, GVK’nın  "Serbest Meslek Kazançlarında İstisna" başlıklı 18. maddesinde 

düzenlenmiştir.  

GVK’nın 18’inci maddesine göre, müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, 

ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının 

şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, 

röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu 
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gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda 

yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira 

beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 

kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Buradaki amaç, 

telif kazancı sahiplerini defter tutmak ve belge düzenlemekten kurtarmaya yöneliktir105. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi 

karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir ve söz konusu kazançların arızî 

olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

Serbest meslek kazançları istisnasının, GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca tevkif 

suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Yani, GVK’nın 94/2-a maddesi uyarınca, 

GVK’nın 18’inci maddesindeki işler(fikri haklar ve patent hakları) dolayısıyla yapılan 

ödemelerden, ödemeyi yapanlarca % 17 oranında gelir vergisi kesilecektir. 

FSEK’e göre eser sayılanlar ile GVK’nın 18’inci maddesindeki sayılan “Şiir, 

hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, 

karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 

eserleri” karşılaştırdığımızda, GVK m. 18’de sayılanların FSEK’te eser olarak 

sayılanları karşılamadığı görülmektedir.Burada esaslı nokta, “gibi eserleri”den ne 

anlaşılması gerektiği konusunda düğümlenmektedir.Bu dar anlamda mı, yoksa geniş 

olarak mı yorumlanacaktır.Gelir İdaresi’nin, GVK m. 18 konusunda yayımladığı 

tebliğlerde buna ilişkin bir açıklama yoktur.Bu hususu, Gelir İdaresi’de106 , 

Danıştay’da107 geniş yorumlamaktadır.Sadece, GVK. m.18’de sayılan tür ve onlara 

benzer eserler değil, 5846 sayılı FSEK’e göre eser sayılanlar istisna kapsamında kabul 

edilmektedir.Ancak, Gelir İdaresi FSEK’e göre eser sayılıp sayılmamanın İl Kültür 

Müdürlüğü’nden alınacak belgelerle de ayrıca tevsik edilmesini aramaktadır. 

 

 

105 Muhiddin Altuntaş, Telif Kazançlarının Vergilendirilmesinin Mevzuat ve Uygulama Açısından Analizi, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 1996, s.48, 49 
106 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.06.2008 tarih ve 14332 sayılı muktezası, İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı, Mukteza Örnekleri,  http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2008/gelirvergisi2008/14332.htm, ( 14.09.2009) 
107 Danıştay 3.D. 30.04.1992 tarih, E.1991/1480, K.1992/1543 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası, 
www.danistay.gov.tr, ( 14.09.2009 ) 
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b) Ücret Sayılan Durumlar ve Vergilendirilmesi 

GVK’nın 61.maddesine göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 

olarak çalışanlara hizmet karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen menfaatlerdir. İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları 

dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir(GVK m.62). 

Uygulamada bazı durumlarda ücret ile serbest meslek kazancının ayırımında 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda esas alınacak en önemli ölçüt, iş yerine 

bağlılık ve işverene tabiliktir. İş yerine bağlılıktan maksat, kendisine ait olmayan bir 

organizasyonun işyerinde çalışılmasıdır. İşverene tabilikten maksat ise, işverenin 

hizmetli üzerinde hiyerarşik bir kontrol ve yaptırım uygulama hakkının bulunup 

bulunmamasıdır. Bu unsurların bulunmaması halinde, gelir vergisi açısından işverene 

tabi olarak işveren-hizmetli ilişkisinden bahsedilemez. Ücret - serbest meslek kazancı 

ayırımının önemi, vergilendirme ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesinde ortaya 

çıkmaktadır.  

Yukarıda yapılan açıklamalara göre,  patent konusu buluşu yapan, entegre 

devre ve topoğrafyaları, faydalı model, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslah ve endüstriyel 

tasarım işlerini yapan, fikir ve sanat eserini meydana getiren ve bu işi bir işverene tabi 

ve belli bir işyerine bağlı olarak yapan kişi, hizmet erbabı(işçi)  sayılır.Bu kişinin emeği 

karşılığında aldığı para da ücret olmaktadır. Örneğin, bir gazete veya dergide, sahibi 

gerçek kişi ise O’na, tüzel kişi ise tüzel kişiliğe  bağlı ve sahibinin ya da sahiplerinin 

yetkili kıldıkları kişilerin emir ve talimatlarına uygun olarak çalışan fikir ve sanat eseri 

yaratıcısı kişiler, bu yerlerin hizmet erbabı sayılırlar.Bunların, gazete ve dergi için 

meydana getirdikleri yazılar, makaleler, fotoğraflar, resimler ve diğer fikir ve sanat 

eserleri için kendilerine bu işletmelerce ödenen paralar ücret sayılır. 

Daha önce açıklandığı üzere, FSEK’e  göre eser sahibi genel ilke olarak onu 

meydana getirendir. Ancak, FSEK’in 10/4’üncü maddesine göre, vücuda getirilen eser, 

bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte 

olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser 

sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır.Buna göre, bir 
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işverene tabi olarak çalışan hizmet erbabının meydana getirdiği eserin mali haklarının 

sahibi işverendir. Eseri meydana getirenin hakkı, emeğinin karşılığı olan ücreti 

almaktan ibarettir.Eğer, bir işletmeye bağlı olarak çalışan hizmet erbabı, hizmet 

gördüğü işyeri ve mesai dışında bağımsız olarak çalışarak bir eser meydana getirirse ve 

buradan bir kazanç sağlarsa elde ettiği kazancı serbest meslek kazancıdır. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, sınai ve ticari haklardan  patent ve faydalı 

model, entegre devre ve topoğrafyaları, marka, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslıhatçı, 

endüstriyel tasarımına ilişkin hakkı oluşturan buluşu yapan, tasarımı oluşturan, know-

how’u tek başına ya da başkalarıyla birlikte meydana getiren ve bu işi bir işverene tabi 

ve belli bir işyerine bağlı olarak yapan kişi, hizmet erbabı(işçi)  sayılır ve emeği 

karşılığında aldığı para da ücret olmaktadır.Aynı şekilde, belirtilen konulardaki hak 

konusu buluşları yapan hizmet erbabı, hizmet gördüğü işyeri ve mesai dışında bağımsız 

olarak çalışarak bir eser meydana getirirse ve buradan bir kazanç sağlarsa elde ettiği 

kazancı serbest meslek kazancıdır. 

Sınai hak konusu buluşları yapan, eser meydana getiren kişiye ücret ödeyen 

işverenin, GVK’nın  94.maddesi hükmü uyarınca ödediği ücret üzerinden tevkifat 

yapma ve  muhtasar beyanname ile  bağlı bulunduğu  vergi dairesine  yatırma 

yükümlülüğü vardır.Daha önce de açıkladığımız üzere, patent haklarından, fikir ve sanat 

eserlerinden(telif haklarından) sağlanan gelirin serbest meslek kazancı olması halinde 

bu gelir, GVK’nın 18.maddesi hükmü uyarınca  vergiden istisna olduğu halde, ücret 

olması halinde, bu kazanca böyle bir istisna söz konusu değildir. Yani, buluşu yapan 

veya eser yaratan kişinin, fikir ve sanat eseri meydana getirmek suretiyle sağladığı 

ücretin istisna uygulaması açısından herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. 

d)  Gayrimenkul Sermaye İradı Sayılan Durumlar ve Vergilendirilmesi 

Telif hakkı sahibi/sahipleri veya bunların mirasçıları eser üzerinde sahip 

oldukları mali haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi başkalarına da devredebilirler. Bu 

devir, satış şeklinde olabileceği gibi kiralama yoluyla kullanma hakkının devri şeklinde 

de olabilir.GVK’nın 70/6’nci maddesine göre, telif haklarının (bu hakların, müellifleri 

veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest 
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meslek kazancıdır) kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye 

iradıdır. Buradaki, telif hakları, FSEK’e göre eser sayılan bütün fikir ve sanat eserleri 

üzerindeki mali hakları kapsamaktadır.Anılan madde hükmüne göre, FSEK’e göre eser 

sayılan bütün fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakların müellifleri veya bunların 

kanuni mirasçıları dışındaki kişiler  tarafından kiralanması karşılığında sağlanan 

kazançlar gayrimenkul sermaye iradıdır ve bu kazanç esaslarına göre vergiye tabi 

tutulur. 

Aynı şekilde, patent ve faydalı model, entegre devre ve topoğrafyaları, marka, 

endüstriyel tasarım, know-how, ticaret ünvanı, imtiyaz hakkı, işletme hakkı gibi sınai ve 

ticari hakların muciti/sahibi/sahipleri veya bunların mirasçıları bunlar üzerinde sahip 

oldukları haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi başkalarına da devredebilirler. Bu 

devir, satış şeklinde olabileceği gibi kiralama yoluyla kullanma hakkının devri şeklinde 

de olabilir.GVK’nın 70/5’inci maddesine göre, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve 

ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından 

kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, 

ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon 

filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir 

tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı 

veya kullanma imtiyazı gibi hakların (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve 

teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.) kiraya verilmesinden elde 

edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Anılan madde hükmüne göre, sadece 

patent(ihtira beratı) hakların mucitleri veya bunların kanuni mirasçıları dışındaki kişiler  

tarafından sözkonusu sınai ve ticari hakların kiralanması karşılığında sağlanan kazançlar 

gayrimenkul sermaye iradıdır ve bu kazanç esaslarına göre vergiye tabi tutulur. 

Ticari veya zirai bir işletmenin aktifine dahil olan telif haklarının ,sınai ve 

ticari haklarının kiralanması karşılığında elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iradı 

değil, ticari veya zirai kazanç olmaktadır.Telif haklarının, sınai hakların, ticari veya 

zirai bir işletmenin aktifine dahil olmamak koşuluyla sahipleri veya bunların kanuni 

mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından kiraya verilmesi neticesinde elde edilen 

gelir gayrimenkul sermaye iradı sayılacaktır. Yani, telif haklarını ya da sınai hakları, 
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sahip ve kanuni mirasçılarından devralma, satın alma, kiralama gibi şekillerle elde etmiş 

olanların bu hakları başkalarına kiraya vermeleri durumunda, bu kişilerin aldıkları kira 

bedelleri gayrimenkul sermaye iradı sayılacaktır.Bu kişilerin, kiralama işlemini 

GVK’nın 94’üncü maddesinde sayılan ve vergi tevkifatı yapmak yükümlülüğünde 

bulunan kişi ve kuruluşlara yapmaları durumunda, bu kişi ve kuruluşlarca anılan 

maddenin 5/a bendi uyarınca yaptıkları ödemelerden % 20 oranında tevkifat yapmaları 

gerekmektedir. 

Bir kişinin şahsi malvarlığına dahil olan sınırlı ayni haklardan, tapu siciline 

gayrimenkul olarak tescil edilenlerinin kiraya verilmesinden elde edilen irat, 

gayrimenkul sermaye iradıdır ve bu kazanç esaslarına göre vergiye tabi tutulur(GVK. 

m70/4).Böyle bir hak, GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü 

kişi ve kuruluşlara kiralanırsa GVK’nın 94/5-a maddesi uyarınca % 20 oranında 

tevkifata tabidir. 

Sınai ve ticari hakların mucitleri/sahipleri veya bunların kanuni 

mirasçıları(patent hakları hariç), telif haklarının eser sahipleri veya bunların kanuni 

mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan fayda; ister 

para şeklinde isterse ayın şeklinde olsun, gelirin gayrimenkul sermaye iradı olma 

niteliğini etkilememektedir.Ayrıca GVK’nın 70/1’inci maddesi uyarınca, kiraya verilen 

mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak 

başkalarının intifaına bırakılan hakların emsal kira bedeli, hakların kirası sayılır. 

Haklarda emsal kira bedeli, haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi 

Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli 

edilen değerlerinin % 10'udur. 

e) Sair Kazanç ve İrat Sayılan Haller ve Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun yedi gelir unsurundan biri olan sair kazanç ve iratlar 

iki türe ayrılmaktadır.Bunlar; değer artış kazançları ile arizi kazançlardır.Her birine 

ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
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i) Değer Artış Kazancı Sayılan Haller 

GVK’nın mük. 80/1-3 maddesi hükmüne göre, telif haklarının ve ihtira 

beratlarının(patent haklarının) müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları 

dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı 

kazançlarıdır.Buna göre, telif haklarının ve patent haklarının elden çıkarılmasından 

doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi için, bu hakların, eser 

müellifleri, mucitleri veya bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından 

elden çıkarılması gerekir.  

GVK’nın mük. 80/2’nci maddesi hükmüne göre, ihtira beratları(patent hakları) 

hariç, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret 

unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses 

ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait 

bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya 

kullanma imtiyazı gibi haklarının (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve 

teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.) elden çıkarılmasından sağlanan 

kazançlar değer artış kazancıdır.Buna göre, patent haklarının elden çıkarılmasından 

doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi için, bu hakların, eser 

müellifleri, mucitleri veya bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler, 

diğerlerinde ise mucitleri veya sahipleri tarafından elden çıkarılması gerekir.  

Ancak, bunların alım- satımının ticari bir organizasyon içinde yapılmaması ve 

bir iktisadi işletmenin aktifine dahil olmaması gerekir.Sınai ve ticari, telif ve patent  

haklarının elden çıkarılmasından doğan kazancın vergilendirilmesinde, bunların iktisap 

ve elden çıkarma tarihi ile iktisap şekli konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.  

Diğer taraftan, iktisap şekli ne olursa olsun(ivazsız olarak iktisap edilenler 

hariç) şahsi malvarlığına dahil bir sınırlı aynî hakkın, iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl 

içinde elden çıkarılmasından doğan kazanç GVK’nın mük.  80/6’ncı maddesi hükmü 

uyarınca değer artış kazancıdır.  

"Elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz 

karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, 
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devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade 

etmektedir(GVK mük. M.80/2).Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar 

hariç, (2014 yılı için) 9.700 TL. Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır(GVK mük. 

M.80/3). 

Sınai ve ticari hakların ve telif haklarının elden çıkarılmasından doğan 

kazançların tespiti, GVK’nın mük. 81. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre safi 

kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil 

edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan hakların maliyet bedelleri ile 

elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen 

vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak 

sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre 

tayin ve tespit olunur. Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde 

maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca 

tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen 

işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır. 

(GVK mük. m.81/1 ve 2) 

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve 

hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 

toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu 

endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır(GVK 

mük. m.81/son).  

ii) Arizi  Kazanç Sayılan Haller 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, sınai ve ticari haklardan, patent ve faydalı 

model, entegre devre ve topoğrafyaları, yeni bitki çeşidi ıslah ve endüstriyel tasarım 

haklarına konu işler ile telif  hakkı konusu eserlerin üretilmesine ilişkin faaliyetleri, 

sürekli ve mutad olarak yapanların kazancı serbest meslek kazancı olarak kabul 

edilirken, arızi olarak yapılması sair kazanç ve iratlardan arızi kazanç olarak kabul 

edilmiştir (GVK m. 65, 66 ve 82/4). 
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Telif hakkı ve ihtira beratı (patent hakkı) konusu eserlerden ve buluşlardan elde 

edilen kazançların, arizî olarak elde edilmesinin istisna hükmünün uygulanmasına engel 

teşkil etmeyeceği G.V.K.nun 18'inci maddesi hükmünde açıklığa 

kavuşturulmuştur.Yani, telif haklarının ve patent haklarının, müellifleri, mucitleri ve 

bunların kanunî mirasçıları tarafından,  arizi olarak elde edilen telif ve patent hakkı 

kazançları, tutarı ne olursa olsun Gelir Vergisinden müstesnadır.Ancak,  telif haklarının 

ve patent haklarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları tarafından, arizi 

olarak elde edilen telif hakkı ve patent kazançlarının, GVK’nın 94’üncü maddesinde 

belirtilen ve tevkifat yapma yükümlülüğü bulunan kişilerden elde edilmesi durumunda, 

bu kazançları üzerinden, GVK’nın 94/2-a maddesi uyarınca % 17 oranında tevkifat 

yapılacaktır. 

Bu kişilerin faaliyetinin devamlı veya arızi olmasının sonuçları, KDVK 

açısından önemlidir. Çünkü telif kazancı getiren faaliyet, arizi nitelik taşıyorsa katma 

değer vergisi mükellefiyeti doğmayacaktır. Ancak, faaliyet süreklilik taşırsa, elde edilen 

hasılat serbest meslek kazancı olacağından ayrıca Katma Değer Vergisi mükellefiyeti 

doğacaktır. 

f) Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettiği Gayrimaddi Hak 

Kazançlarının Vergilendirilmesi 

Dar mükellef gerçek kişiler; sınai ve ticari ve sınırlı ayni hakları ile telif 

haklarının satışı, veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik edilmesi veya 

kiralanması  veya eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi 

sonucunda Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, 

gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde edebilirler.Dar mükellefiyet, tam 

mükellefiyete tabi olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye'de elde ettikleri gelirlerin 

vergilendirildiği mükellefiyet şeklidir. Türkiye' de yerleşmiş sayılmayan bir kişinin, 

hem Türkiye içinde hem de diğer ülkelerde çeşitli kaynaklardan elde ettiği kazanç ve 

irat varsa, bu şahsa ait gelirin hesaplanmasında yalnızca Türkiye içindeki kaynaklardan 

elde edilen kazanç ve iratları dikkate alınacaktır(GVK m.6). GVK’nın 7’nci maddesinde 

de kazanç ve iratların Türkiye'de elde edilme şartları açıklanmıştır. 
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Ticari kazancın elde edilmesi için Türkiye'de işyeri olması veya daimi temsilci 

bulunması şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşyeri veya daimi temsilcisi 

olmayan dar mükellef gerçek kişi, Türkiye'de ticari kazanç elde etse dahi, bu kazanç 

vergiye tabi tutulmayacaktır(GVK m.7/1-1). 

Serbest meslek kazançlarında, faaliyetin Türkiye'de icra edilmesi veya 

kazancın Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir(GVK m.7/1-4). 

Gayrimenkul sermaye iratlarında ise, geliri bu kazanç kapsamına giren 

gayrimenkulün, Türkiye'de bulunması veya bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye'de 

kullanılması gerekmektedir(GVK m.7/1-5). 

Diğer kazanç ve iratlarda ise, bu kazanç veya iratları doğuran işin veya 

muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi 

gerekmektedir(GVK m.7/1-7). 

Yukarıda belirtilen şartların bulunması durumunda, Türkiye'de yerleşmiş 

olmayan veya Türkiye'de daimi ikametgahı bulunmayan kişilerin Türkiye'de ticari 

kazanç, serbest meslek kazancı veya gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve 

irat elde etmeleri halinde dar mükellef olarak vergilendirilmesi gerekir. 

Dar mükellef gerçek bir kişi(müellif, mucit veya kanuni mirasçıları) telif 

haklarının ve patent haklarının,  Türkiye’de değerlendirilmesi nedeniyle, serbest meslek 

kazancı elde etmişse bu kazanç GVK’nın 18.maddesi hükmü uyarınca istisnadan 

yararlanacaktır.Çünkü anılan madde hükmünde yer alan istisnadan yararlanabilmek için 

maddede belirtilen eser sahiplerinin tam mükellef olmaları şartı bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, GVK’nın 94/2-a maddesi hükmüne göre, 94’üncü maddeye göre tevkifat 

yapmak zorunda olanlar, 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri 

dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17 oranında vergi kesintisi yapacaktır. Dar 

mükelleflere yapılan bu tür ödemelerin tevkifata tabi tutulmuş olması halinde,  yıllık 

beyanname verilmesini gerektiren haller mevcut olsa dahi, dar mükelleflerce bu 

kazançlar verilen beyannameye ithal edilmez (GVK md.86/2) 
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Sınai ve ticari haklar, sınırlı ayni haklar ve patent haklarının, telif haklarının 

mucit, müellif veya bunların kanuni mirasçıları dışında kalan dar mükellef gerçek 

kişilerce  kiraya verilmesi ve bunların Türkiye’de kullanılması halinde elde edilen gelir 

gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Bu kazancın tespitinde ve vergilendirilmesinde ise 

gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi esaslarıyla ilgili hükümler uygulanır.Bu 

esaslara ilişkin açıklamalar “2.1.4.1.4.Gayrimenkul sermaye iradı sayılan durumlar ve 

vergilendirilmesi” başlıklı bölümde yer almaktadır.Telif hakkını Türkiye'de 

kiralayanlar, kira bedelini dar mükellef olan kişilere öderken, Gelir Vergisi Kanununun 

94/5-a maddesi hükmü uyarınca % 20 oranında vergi kesintisi yapacaktır. 

Mucitleri, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kişilerce, 

patent haklarının, telif haklarının satılmasından elde edilen kazançlar ile sınai ve ticari 

haklar ile sınırlı ayni hakların satılmasından elde edilen kazançlar, diğer kazanç ve irat 

unsuruna girer ve değer artış kazancı esaslarına göre vergilendirilir(GVK m. 80/3,80/2 

ve 80/6). GVK’nın 94/4 maddesi hükmüne göre, telif haklarının satışı nedeniyle 

94’üncü maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlarca, dar mükelleflere yapılan 

ödemelerden % 20 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.Dar mükelleflere 

yapılan bu tür ödemelerin tevkifata tabi tutulmuş olması halinde,  yıllık beyanname 

verilmesini gerektiren haller mevcut olsa dahi, dar mükelleflerce bu kazançlar verilen 

beyannameye ithal edilmez (GVK md.86/2).Bu ödemeyi yapanlar, GVK’nın 94’üncü 

maddesi hükmüne göre tevkifat yapmak zorunda olmayan bir kişi ise dar mükellefçe 

münferit beyanname ile bu kazancın beyan edilmesi gerekir(GVK m. 84,101, 102, 106, 

107, 108, 109, 120). 

2.1.4.2. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Vergilendirilme 

KVK’nın108 3/1’inci maddesi hükmüne göre;  tam mükellefiyette, sermaye 

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

işletmeler, iş ortaklıklarından kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek 

Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden 

vergilendirileceği, sözkonusu kanunun 1/2  maddesinde  kurum kazancının, gelir vergisi 

108 13.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu, 3’üncü maddesinin 5 ve 6. bentlerinde ise, 

kanuni ve iş merkezinin nereleri olduğu belirtilmiştir. 

 Kurumların; 

- fikir ve sanat  eserlerinin satışı, veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir 

ve temlik edilmesi veya kiralanması  veya eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi 

suretlerle değerlendirilmesi sonucunda elde ettiği kazanç, 

- gerek tüzel kişiliğin bünyesinde meydana getirilen,  gerekse satın alınan veya 

devralınan, sınai ve ticari hakların satış, veya bunların devir ve temlik edilmesi veya 

kiralanması gibi suretlerle değerlendirilmesi sonucunda elde ettiği kazanç, 

- sınırlı ayni hakların satışı ya da kiralaması sonucunda elde ettiği kazanç 

 kurum kazancıdır ve kurumlar vergisine tabidir. Kurum kazancının tesbiti, 

ticari kazancın tesbit usullerine göre yapılacaktır. 

  KVK’nın 10/ğ maddesi uyarınca, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, 

işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran 

yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, alanlarında faaliyette 

bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın 

%50'si, kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir. 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki 

müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Yukarıda belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi 

gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi 

hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, kurumlar vergisine tabi olup, kanuni ve iş merkezlerinden her 

ikisi de Türkiye dışında bulunan kurumlar , dar mükellefiyet esaslarına göre sadece 

Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler(KVK m.3/2). 
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Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen 

kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli 

olan hükümler uygulanır(KVK m. 22/1). Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya 

ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanunu’nun bu 

kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların 

Türkiye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, 

kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilir(KVK m. 22/2). Dar 

mükellefin, iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında 

telif hakkından, sınaî ve ticari haklardan ya da sınırlı ayni haklardan kazanç elde 

edilmesi halinde bu kazançlar, bu kazançlara ait esaslara tabi olarak kurumlar vergisine 

tabidir ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermesi gerekir.Ancak, dar mükellef 

kurumun, ticari ve zirai faaliyet dışında, fikir ve sanat eserlerinin  satışı, veya bunlar 

üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik edilmesi veya kiralanması  veya eserlerin 

neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi sonucunda kazanç elde 

etmesi ve sınai ve ticari haklar ile sınırlı ayni haklardan satış, kiralama gibi yollar ile 

kazanç elde etmesi durumunda vergileme esası farklıdır. 

Daha öncede belirtildiği üzere, dar mükellefiyete tâbi kurumların, ticari ve zirai 

kazanç dışındaki, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye 

iradı ve diğer kazanç ve iratlara , Gelir Vergisi Kanunu'nun bu kazanç ve iratların 

tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda tam mükellefiyette, 

kazanç unsurları esası olmaması nedeni ile kurumun elde ettiği kazançların tümü ticari 

kazanç esaslarına göre kurum kazancı olarak saptanıp vergilendirilmekte, dar 

mükellefiyette ise bu temel ilkeden  ayrılınmakta ve kazanç unsurları esası 

benimsenmektedir.Sözkonusu kazanç veya iratların Türkiye'de elde edilmesi ve 

Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır(KVK m. 3/4).   

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ise, serbest meslek kazançlarında faaliyetin 

Türkiye'de yapılması ve kazancın Türkiye'de elde edilerek değerlendirilmesi;  

gayrimenkul sermaye iratlarında gayrimenkul veya bu mahiyetteki hakların Türkiye'de 

kiralanması; diğer kazanç ve iratlarda ise bu kazanç ve iradı doğuran işin veya 
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muamelenin Türkiye' de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi halinde gelir 

Türkiye'de elde edilmiş sayılacaktır(GVK m. 7/1-4,5,7).  

Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmadan veya Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci bulunsa da bu işyerlerinde 

yürüttükleri ticari faaliyetle bağlantılı olmamak suretiyle elde ettikleri, serbest meslek 

kazançlarından, gayrimenkul sermaye iratlarından KVK’nın 30’uncu maddesine göre 

vergi kesintisi yapılır. 

Fikir ve sanat eserinin yaratılıp bunun satışı veya bunlar üzerindeki mevcut 

haklarını devir ve temlik edilmesi veya kiralanması  veya eserlerin neşir, temsil, icra ve 

teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi sonucunda elde  edilen kazanç, serbest meslek 

kazancı ve bu faaliyette serbest meslek faaliyetidir.Daha önce açıklandığı üzere, sınai ve 

ticari haklardan, patent ve faydalı model, entegre devre ve topoğrafyaları yeni bitki 

çeşidi ıslah ve endüstriyel tasarım haklarına konu işler de, serbest meslek faaliyeti 

sayılan işlerdendir.Bunların dışındakiler ise sadece bir iktisadi işletmenin bünyesinde ve 

onun faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek gayrimaddi haklardır.İmtiyaz hakkı, 

işletme hakkı gibi haklar ise yine iktisadi işletme ile bağlantılı ancak bir kamu otoritesi 

tarafından verilen gayrimaddi haklardır.  

KVK’nın 30/2 maddesi uyarınca; ticarî veya ziraî kazanca dahil olup 

olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira(patent), işletme, ticaret unvanı, marka ve 

benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben 

ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu kazanç ve iratları avanslar da dahil 

olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettiren kişilerce % 15 

 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.  

Dar mükellef bir kurumun bir eser üzerindeki mali haklarını, sınai ve ticari 

haklarını ya da sınırlı ayni haklarını kiralaması durumunda, dar mükellef kurumca elde 

edilen bu kazanç, GVK’ya göre gayrimenkul sermaye iradıdır ve bu kazanç KVK’nın 

30/1-c-ii maddesi uyarınca % 20 oranında kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.Bu 

tevkifatı, dar mükellef  kuruma nakden veya hesaben veya tahakkuk ettirenlerce 

yapılması gerekmektedir.   
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Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir 

Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, 

ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında 

alınan bedeller hariç) ibaret yani sınırlı ayni haklardan bulunması halinde yabancı 

kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde Kurumlar Vergisi Kanun’un 27’nci maddesinde belirtilen 

vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır(KVK m.26/1).  

Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya 

aynî sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden 

çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir 

Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve 

sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz(KVK m.26/2).  

2.1.4.3. Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Vergilendirilme 

Katma Değer Vergisi Kanununun109 1/1 maddesine göre serbest meslek 

faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Buna 

göre sözü edilen faaliyetleri sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer 

vergisine tabi olacak, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetleri ise vergiye tabi 

olmayacaktır.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesine giren faaliyetlerde de yukarıdaki 

durum geçerlidir. Sözü edilen madde kapsamına giren faaliyetlerden telif haklarına ve 

ihtira beratına(patent hakkı) konu faaliyetler ile sınai ve ticari haklardan, patent ve 

faydalı model, entegre devre ve topoğrafyaları, yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakkı ve 

endüstriyel tasarım haklarına konu işlerin mutad meslek olarak yapılması durumunda 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde gerçek usulde katma 

değer vergisi mükellefiyeti doğacaktır.  

GVK’nın 70/5’inci maddesine göre, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve 

ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından 

109 25.10.1984 tarih ve 18563 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, 

ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon 

filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir 

tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı 

veya kullanma imtiyazı gibi hakların (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve 

teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.) ve gayrimenkul olarak tescil 

edilen sınırlı ayni hakların, kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul 

sermaye iradıdır. KDVK’nın 1’inci maddesinin 3/f fıkrasına göre Gelir Vergisi 

Kanununun 70.maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması işleminin katma değer 

vergisine tabidir. Ancak, KDVK’nın 17’nci maddesinin 4/d fıkrasına göre iktisadi 

işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemi katma değer vergisinden 

istisnadır. 

Sınai ve ticari haklardan, patent ve faydalı model, entegre devre ve 

topoğrafyaları, yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakkı ve endüstriyel tasarım haklarına konu 

işler, serbest meslek faaliyetidir. Bunların dışındakiler ise sadece bir iktisadi işletmenin 

bünyesinde ve onun faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek gayrimaddi 

haklardır.İmtiyaz hakkı, işletme hakkı gibi haklar ise yine iktisadi işletme ile bağlantılı 

ancak bir kamu otoritesi tarafından verilen gayrimaddi haklardır ve bunların alım-

satımı, kiralanması ve sair şekillerde bunlardan elde edilen gelirler genel hükümler 

çerçevesinde KDV’ye tabidir.Ayrıca telif  haklarından ve sınırlı ayni haklardan 

kaynaklanan kazançlarda, bir şahıs işletmesi ya da kurumlar vergisi mükellefine ait 

olması durumunda, genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir. 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri 

sadece  aynı Kanun’un 94' üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlara yapanların katma 

değer vergisi yükümlülükleri, hasılatlarına bağlı olmaksızın, 19 Seri No'lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliği'nde110 açıklandığı şekilde, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca 

yerine getirilecektir(224 Seri No’lu GVK Genel Tebliği111).  

110 21.03.1986 tarih ve 19054 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
111 07.04.1999 tarih ve 23659 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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Diğer taraftan telif ve patent haklarının, daha önce de belirtildiği üzere 

sahipleri ya da kanuni mirasçıları dışındaki kişilerce kiralanması sonucu elde edilen 

kazanç gayrimenkul sermaye iradıdır.KDVK’nın 1’inci maddesinin 3/f fıkrasına göre 

Gelir Vergisi Kanununun 70.maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması işleminin 

katma değer vergisine tabidir. Ancak, KDVK’nın 17’nci maddesinin 4/d fıkrasına göre 

iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemi katma değer 

vergisinden istisnadır.Buna göre, fikri eser sahipleri ile patent mucitleri ve bunların 

kanuni mirasçıları ve bunların dışındaki kişilerce kiralanması işlemi eğer bir iktisadi 

işletmeye dahil ise KDV’ye tabi, eğer bir iktisadi işletmeye dahil değil ise o zaman da 

bunlar gayrimenkul olmadığından KDV’ye tabi olacaktır. 

 KDVK’nın 21. maddesine göre ithalatta verginin matrahı; 

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin 

kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde 

sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın 

gümrükçe tespit edilecek değeri, 

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, 

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden 

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi 

ödemeler toplamıdır. 

 Gümrük Kanunu’n 27/1-c maddesi uyarınca, kıymeti belirlenecek eşyanın 

satış koşulu gereği alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen 

veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans bedellerinin gümrük 

kıymetine eklenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla yurt dışından ithal 

edilen makineler ve benzeri iktisadi kıymetler için yurt dışındaki yerleşiklere, royalti, 

lisans gibi adlar altında yapılan ödemeler KDV'ye tabidir.  

KDVK’nın 9/1. maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, 

işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen 

diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, 
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vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Maliye 

Bakanlığı anılan  maddede verilen yetkiyi, 1 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği112 ile kullanmıştır. KDVK’nın 1. maddesine göre işlemler Türkiye'de 

yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Anılan kanunun 6/b maddesine göre, 

Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt 

dışındaki kişilere yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenleri vergiye tabi olacaktır. 

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef  esas olarak yurt dışındaki kişi olmakla birlikte, 

gerçek veya tüzel kişinin Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi 

bulunmaması halinde vergi, KDVK’nın 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt 

içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan 

edilip ödenecektir. Burada belirtilen vergi sorumluluğu, yurt dışında yerleşik gerçek 

veya tüzel kişilerden alınan KDV’ne tabi bütün hizmetler için geçerlidir. Hizmetin 

kiralama, know-how verilmesi, lisans sağlanması, royalty verilmesi, aracılık, 

danışmanlık gibi adlar altında sunulması bu durumu etkilememektedir.  

 

2.1.4.4.Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Vergilendirme 

Sınai ve ticari haklar, sınırlı ayni haklar(intikal edemeyen şahsa bağlı irtifak 

hakları hariç) ile telif hakları (fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali haklar) ölümle yani 

veraset yoluyla eserleri meydana getirenlerin kanuni mirasçılarına veya diğer şahıslara 

intikal edebileceği gibi sağlar arasında da bedelsiz bir şekilde intikali mümkündür. 

Hangi şekilde olursa olsun sözkonusu hakların bedelsiz bir şekilde başkasına intikali 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu113 kapsamına girmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de 

bulunan malların veraset tarikiyle(yoluyla) veya herhangi bir suretle olursa olsun 

ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. 

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların yabancı memleketlerde aynı yollardan 

iktisabedecekleri mallara da uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın 

Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle 

112 30.11.1984 tarih ve 18591 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
113 15.06.1959 tarih ve 10231 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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ivazsız(karşılıksız) bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmayan yabancı 

şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz(VİVK m. 1). 

VİVK’nın 2/b maddesi hükmüne  göre "Mal" tabiri; mülkiyete konu  olabilen 

menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları 

ifade etmektedir.Buna göre, sınai ve ticari haklar, sınırlı ayni haklar (intikal edemeyen 

şahsa bağlı irtifak hakları hariç) ile telif haklarının, veraset yada herhangi bir suretle 

ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. 

VİVK’nın 4/1-b maddesi hükmü  uyarınca, değerleri VİVK’nın 10’uncu 

maddesine göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak 

üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin (2014 yılı için) 146.306 

lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 292.791 lirası) 

Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır. 

Veraset yoluyla veya sair surette bedelsiz bir şekilde sözkonusu hakları iktisap 

edenler (Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olanlar hariç), bunları, bir beyanname ile 

ilgili vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler. 

Şahsi servet hükmünde bulunan ve veraset suretiyle veya başka şekilde 

bedelsiz olarak tapu siciline kaydedilen hakların dışındaki bilumum hakları (Sınai ve 

edebi mülkiyet haklarıyle imtiyazlar dahil) iktisap edenler, bu hakların mahiyetleri 

hakkında bilgi verilecek şekilde yani bedellerini tesbit etmeksizin verecekleri Veraset 

ve İntikal Vergisi beyannamesinde göstermeleri gerekir(VİVK m. 10/2-g).  

Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:  

-Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları 

halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette 

bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;  

-Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de 

bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın 

bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, 
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mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette 

oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;  

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden 

bir ay içinde;  

-Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği tarihi 

takibeden bir ay içinde, 

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin vergi dairesine verilmesi 

gerekir(VİVK m. 9). 

 Vergi dairesi ilk hesaplamada (tarhiyatta) bu hakları dikkate almaz. Son 

tarhiyatta ise bu hakları "emsal bedel" ile değerleyerek sonucuna göre işlem yapar.Vergi 

Usul Kanunu’nun 296 ve 298. maddesi hükmü gereğince, servetlerin 

değerlendirilmesinde emsal bedelinin takdir komisyonlarınca takdir edilmesi icap eder. 

Takdir komisyonu sınai haklar ile imtiyazlar ve telif haklarını ve eserlerin bedellerini 

değerlendirirken Vergi Usul Kanunu’nun 75. madde hükmü gereğince bilirkişiye 

müracaat edebilir.Buna göre, mirasçıların veya bedelsiz olarak sınai ve ticari haklar, 

sınırlı ayni haklar veya telif hakları iktisap edenlerin veraset ve intikal vergisi 

beyannamesinde gösterdikleri bu hakların takdir komisyonunca takdir edilecek değeri, 

ikinci tarhiyatta dikkate alınarak vergisi vergi dairesince hesaplanacaktır 

2.1.4.5. Uluslararası Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirilme 

Türkiye’nin imzaladığı bütün çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, 

gayrimaddi hak bedellerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde vergileme 

hakkı, oran sınırlaması olmaksızın bu tür gelirleri elde edenlerin yerleşik(mukim) 

olduğu  Devlete bırakılmıştır. Dar mükellefiyette, bu tür gelirler elde edildikleri 

Devlette de  (kaynak Devlet) Anlaşmalarda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde 

vergiye tabi tutulmaktadırlar. Anlaşmalarda yer alan vergi oranları vergilemede 

yapılacak maksimum oranı ifade etmekte olup, bu oranların aşılmaması gerekir.Fakat,  

Anlaşmalara taraf  Devletlerin iç mevzuatlarında bu tür gelirler için veya Anlaşmalarda 

ele alınan diğer gelir unsurları için daha düşük bir vergi oranı uygulanıyor ise bu 
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durumda Anlaşmalarda yer alan oranlar değil,  mükellefin lehine olan bu düşük oranlar 

uygulanmaktadır. 

Gayrimaddi hak gelirlerini elde edenlerin diğer Devlette bir işyerine veya sabit 

yere sahip olmaları ve bu tür gelirlerin bu işyeri veya sabit yer ile bağlantılı olarak elde 

edilmeleri durumunda, kaynak devlet vergileme oranları uygulanmayacak; bu şekilde 

elde edilen gelirler, bu diğer Devletin iç mevzuatı çerçevesinde duruma göre ticari 

kazanç veya serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi tutulacaktır.Anlaşmalarda, 

“Gayrimaddi Hak Bedelleri” 12’nci madde olarak yer almakta olup, bunların ne anlama 

geldikleri yönünde yapılan tanımlamalar da yine bu maddelerde yer almaktadır. 

Türkiye’nin model aldığı OECD anlaşmasına en yakın olan, Belçika∗ vergi 

anlaşmasının 12’inci maddesine göre gayrimaddi hak bedelleri terimi, sinema filmleri, 

radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, 

artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen 

veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel 

tecrübeye dayalı bilgi birikimin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile 8’inci 

maddenin 2’nci fıkrasında bahsedilen teçhizatın114 dışında kalan sınai, ticari, bilimsel 

teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü 

bedelleri kapsar. 

Belçika anlaşmasına göre, gayrimaddi hak satışının gerçek olduğunun ve 

bunun sadece Türkiye'deki kullanım hakkının değil, bunun yanında dünyanın kalan 

kısmındaki tüm kullanım hakkının; yani gayrimaddi hakka ait tüm mali hakların ya 

da mülkiyetin kat’i olarak devredildiğinin mükellefçe kanıtlanması halinde, bu satış 

bedelinin gayrimaddi hak bedeli sayılmayacağı ayrıca kaydedilmiştir. Böyle bir 

durumda vergileme yetkisinin hangi devlete ait olduğu, vergi anlaşmasının 12’nci 

maddesine göre değil, fakat 13’üncü(sermaye değer artış kazançları) maddesine göre 

tespit edilecektir115.Vergi anlaşmasının 13. maddesine göre ise bu hallerde vergileme 

∗ 77 ülke ile vergi anlaşması yapıldığından ve bunlarından bir kısmı, bazı farklılıklar içerdiğinden dolayı, konunun 
açıklanmasında sadece bir ülkenin anlaşma metni üzerinden gayrimaddi hak bedellerinin çifte vergileme anlaşmaları 
çerçevesinde vergilenmesinin esasları açıklanmaktadır. 
114 Gemi, uçak, kara nakil vasıtaları, uluslararası trafikte kullanılan konteynerler,çekici, mavna, ve konteyner 
taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar 
115 Murat Semercigil, Bilgisayar Yazılımları (software) Hakkında Sirküler, Sıra No:2, Türk Vergi Anlaşmaları 
Yorum Grubu, Oluş Yayıncılık, Ankara, 1997, s.7 
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mukim devlette yani elden çıkaranın  bulunduğu  devlette yapılacaktır. Bu durumda 

kaynak devlet, elden çıkarma bedeli üzerinde herhangi bir vergileme yapamayacaktır. 

Vergi anlaşmalarının gelir unsurlarına ilişkin sınıflandırması, büyük oranda 

Türk vergi mevzuatında yer alan sınıflandırmaya uymaktadır.Bununla birlikte, GVK’nın 

üçüncü kısım beşinci  bölümünde 70 ila 74’üncü maddelerinde ayrı bir kazanç unsuru 

olarak esasları düzenlenen  gayrimenkul sermaye iratları, vergi anlaşmalarında, 

vergilendirmeye ilişkin olarak, bir yönüyle 6’ncı maddede, öteki yönüyle ise 12’nci 

maddede yer almaktadır. Vergi anlaşmalarında, telif hakkını ya da patenti kiralayan 

veya satan kişinin, bu hakkın müellifi, mucidi veya bunların kanuni mirasçısı 

olmasının veya olmamasının gayrimaddi hak kira gelirinin vergilendirilmesi açısından 

sonucu değiştirmemektedir. 

Tüm yapılan bu açıklamalara göre, dar mükellef gerçek veya tüzel bir kişi 

tarafından, Türkiye’deki gerçek veya tüzel bir kişiye bir telif hakkının kiralanması veya 

sadece bir kısım ya da dünyadaki bir kaç ülkedeki tüm haklarını satması durumunda bu 

satış vergi anlaşmasının 12’nci maddesi kapsamında elde edilen gayrimaddi hak kazancı 

kabul edilerek, en fazla bu maddede belirtilen oran üzerinden GVK’nın 94/2-a ve 

KVK’nın 30/2’nci maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulacaktır. 

Sınai ve ticari hakların kullanma hakkının kiralanması ya da satılması∗ 

durumunda bunlardan elde edilen kazançlar, vergi anlaşmalarına göre gayrimaddi hak 

bedelidir ve 12’nci maddesine göre üzerinden en fazla bu hak bedelinin % 10 kadar 

vergi alınır. 

Sınırlı aynî haklar, vergi mevzuatımıza göre gayrimaddi hak olmakla birlikte, 

daha önce açıklandığı üzere, iktisadi bir işletmeye dahil olmayanlarının 

vergilendirilmesi telif ve patent haklarından biraz farklıdır. GVK’nın 70/4’üncü 

maddesine göre, gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kiraya verilmesinden elde 

edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır ve bu kazanç esaslarına göre vergiye tabi 

∗ Bir kısım Türk vergi anlaşmasında (Belçika, Güney Kore, Romanya, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Fransa, 
İsveç ve Almanya anlaşmaları)gayrimaddi hak satış bedelleri de gayrimaddi hak bedelinin tanımına dahil 
edilmiştir. 
 

71 
 

                                                 



 
 

tutulur. Vergi anlaşmalarına göre, dar mükelleflerin gayrimenkul varlıklardan elde 

ettikleri gelirlerin vergilenmesi anlaşmanın 6’ncı maddesine göre yapılacaktır. 

Sınaî ve ticari haklar içinde yer alan madenlere ilişkin imtiyaz ve işletme hakları 

aslında kamu tarafından verilen ticari haklardandır.Vergi anlaşmalarına göre bu haklar 

diğer sınaî ve ticari haklardan daha farklı vergilendirme esasına tabidir.  

Belçika vergi anlaşmasının 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre, gayrimenkul 

varlık terimi, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine  ilişkin   

hakları, gayrimenkul   intifa haklarını ve  maden ocaklarının, kaynaklarının ve diğer 

doğal kaynakların işletme haklarından veya işletilmesinden doğan sabit ya da değişken 

ödemeler üstündeki hakları da kapsamaktadır.Diğer Devlette bulunan sözkonusu 

hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, Anlaşmaların “Gayrimenkullerden 

Elde Edilen Gelirler” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca,  gayrimenkulün bulunduğu 

Devlette ve bu Devletin iç mevzuatı uyarınca vergiye tabi tutulmaktadır.Diğer devlette 

bulunan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin, anlaşmanın 6’ncı maddesinin 1. 

fıkra hükümlerine göre bu diğer devlette vergilendirilmesi, mukim devletin vergileme 

hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Vergi anlaşmasının 6’ncı maddesinin 1.fıkrasında 

6.maddenin yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarına ait olmadığı, gayrimenkul 

kaynaklı diğer gelir unsurlarını da kapsamına aldığı belirtilmektedir. Bu durumda, 

kaynak devletin vergileme hakkı, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, 

kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelir için 

geçerlidir.Yani, maden ocaklarının, kaynaklarının ve diğer doğal kaynakların işletme 

hakları, arama ve imtiyaz hakları içinde geçerlidir116. 

Vergi anlaşmalarının 13’üncü maddesine göre, bir Akit Devlet mukimince, 

diğer Akit Devlette yer alan ve 6’ncı maddede tanımlanan bir gayrimenkul varlığın 

elden çıkarılmasından elde edilen kazanç, bu diğer Devlette vergilenebilir.Buna göre, 

dar mükellef gerçek veya tüzel bir kişi tarafından, maden ocaklarının, kaynaklarının ve 

diğer doğal kaynakların işletme hakları, arama veya imtiyaz hakkının Türkiye’de 

satışından elde ettiği kazanç Türkiye’de vergilenecektir.Türk vergi mevzuatına göre 

iktisap şekli ne olursa olsun şahsi malvarlığına dahil bir bu hakların, iktisap tarihinden 

116 Murat Semercigil, Türk Vergi Anlaşmaları Yorum ve Açıklamalar, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2000, s.112 
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başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazanç GVK’nın mük.  80/2’nci 

maddesi hükmü uyarınca değer artış kazancıdır.Dar mükellef kişilerin bu kazançlarına, 

değer artış kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır.Ancak, 

dar mükellef kurumların değer artış kazançlarında, GVK’nın mük.80’ininci maddesinde 

vergilendirilmeye öngörülen istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate 

alınmayacaktır. 

 2.2. Şerefiye 

 2.2.1.Tanımı  

Uluslararası alanda yaşanan hızlı rekabet, küreselleşme, pazar paylarını artırma 

ve yeni pazarlara girme isteği, yeni üretim teknolojilerine sahip olma ya da yararlanma 

ve hisse senetlerinin değerini artırma isteği  gibi sebeplerle işletmeler büyüme 

gereksinimi hissetmekte ve bu nedenle diğer işletmeleri devir ya da satınalmaktadırlar. 

Şerefiye, işletmelerin devralınması sırasında, işletme için ödenen bedelle 

piyasa rayiç tutarındaki net varlıklarının değeri arasındaki pozitif farktır.117 Örneğin bir 

ticari işletmenin zaman içerisinde müşterileri nezdinde kazandığı güven ve saygınlık 

nedeniyle söz konusu işletmenin devir alınması halinde maddi varlıkların değerinin 

üzerinde ödenen bedel şerefiye(peştamallık) olmaktadır.Bu değer, ancak işletmenin 

devri halinde alıcı ile satıcı arasında belirlenir118. 

Muhasebe uygulamalarındaki, bir diğer tanıma göre, şerefiye (Goodwill), 

teorik olarak fazla karların peşin değeri biçiminde tanımlanmaktadır. Bu peşin değer, 

yeni kurulan bir işletmeyle işleyen bir teşebbüsün karşılaştırılmasında, ortaya çıkan 

ekonomik yararlarla ölçülmektedir119.Şerefiye(Peştemallık),  devralan işletmece  iyi  

kazanç  elde  eden  diğer işletmenin,  iyi bir  şöhreti olması, üretim yöntem ve 

avantajları , işletmenin çalışanlarının ve  yönetiminin nitelikli olması ve onlara  

117 Mahmut Yardımcıoğlu, Gayri Maddi Duran Varlıkların Mevzuatımız ve Uluslararası Standartlar Yönünden 
Durumu: Şerefiye Örneği, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2007, Sayı:81, s.64 
118 Veysi Seviğ, Şerefiye veya peştemallıkda amortisman, Referans gazetesi, 06.07.2007, 
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=72315&KTG_KOD=177&ForArsiv=1, (25.08.2013) 
119 EDEY. H. C. : "Bussiness Valuetion. Goodwill and The Super Profit Method." der. W. T. Baxter ve Sıdnay 
Davidson:"Studies ın Accounting Theory." Illionois. 1962. S. 201 Aktaran: Emre Burçkin, El Değiştiren 
İşletmelerin Fazla Karlar Yöntemi Aracılığı ile İşleyen Teşebbüs Değerinin Saptanması, Vergi Dünyası Dergisi, 
Haziran 1990, Sayı : 106, www.vergidunyasi.com.tr, ( 27.08.2013) 
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sağladığı iyi eğitim, gayrimaddi varlıkları, üretim maddelerinin sağlanmasındaki 

ilişkiler, piyasası içindeki durumu gözönünde bulundurulup satın alınmasından 

doğmaktadır.  

Şirketler satın alındığında, satın alan şirket veya holding, bunun için ödediği 

tutarın, satın aldığı şirketin cari fiyatlarla hesap edilmiş net varlıklarından fazla olan 

kısmını “şerefiye” olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirmek durumundadır. 

Şerefiyeyi diğer varlıklardan ayıran nokta, bunun kendine özgü bir bilânço kalemi 

olmayıp, işletmenin ve finansal tabloların tamamını ilgilendiriyor olmasıdır120. Şerefiye, 

işletmenin yapısına bağlı, ondan ayrılarak ticari işlemlere konu olamayan bir değerdir. 

Şerefiye, kendine özgü bir bilanço kalemi olarak ne alacaklar, ne stoklar nede patent ve 

benzeri gayrimaddi haklar gibi tek başına pazarlanabilecek yada satılabilecek bir varlık 

değildir ve şerefiyenin varlığı ancak işletmenin tamamının varlığıyla bir anlam ifade 

etmektedir121. 

Vergi mevzuatımızdaki şerefiye(peştemallık) gizli yedekleri de içerir. Bu 

nedenle, şerefiye bünyesinde oluştuğu işletmenin muhasebe kayıtlarında her zaman 

zımnen yer alır. Değeri, işletmenin cari iktisadi değerinden kayıtlı öz sermayesi 

düşülerek hesaplanabilir. Vergi Usul Kanunundaki değerleme hükümleri, bu 

hesaplamanın yapılmasını engellediğinden şerefiye bünyesinde oluştuğu işletmenin 

muhasebe kayıtlarında açıkça yer almaz. 122 

Şerefiye, patent, marka gibi diğer gayri maddi varlıklardan daha farklı 

özelliklere sahiptir. Aralarındaki fark; diğer gayri maddi varlıkların işletmenin sağladığı 

mal ve hizmetlerin “arzına” ilişkin olmasına karşılık; şerefiyenin bu mal ve/veya 

hizmetlere yönelik “talebe” ilişkin olmasıdır123. 

 

120 Yardımcıoğlu, s.65- 67 
121 Sabit Durlanık,  Şerefiye’nin Muhasebeleştirilmesi Üzerine Görüşler, Vergi Dünyası Dergisi, Kasım 2000, 
Sayı: 231, www.vergidunyasi.com.tr, ( 27.08.2013) 
122 Mehmet Erkan, İlk Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri ile Şerefiyeler, Vergi dünyası Dergisi, Aralık 2003, Sayı 
268, www.vergidunyasi.com.tr, ( 27.08.2013) 
123 A.Bayazıt Balcı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Açısından Şerefiye (Peştemallık), Vergi Dünyası Dergisi, 
Ekim 2007, Sayı: 314, www.vergidunyasi.com.tr, (27.08.2013) 
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2.2.2. Vergilendirilmesi 

Şerefiyenin ortaya çıkmasına kaynaklık eden işletme birleşmeleri, TTK’nın 

134 ila 158’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerinde, birleşme 

ilkeleri ve esaslarına ait düzenlemeler yer almaktadır.Kurumların devir ve 

birleşmelerine ilişkin düzenlemeler ise KVK’nın 18, 19 ve 20’nci maddelerinde yer 

almaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 282. maddesinde “ilk tesis ve taazzuv giderleri ve 

peştemallıklar” başlığı altında tek bir cümleyle “Gerçek veya tüzel kişilerde 

peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenir” hükmü yer almaktadır. VUK’nun 

313. maddesinde ise değeri belli bir tutarı (2014 yılı için 800 TL) aşmayan 

peştemallıkların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği 

hükmü yer almaktadır. 365 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde ise peştemallıkların 

%20 oranında amortismana tabi tutulacağı, yani 5 yılda itfa edileceği belirtilmektedir. 

Şerefiye konusunda, vergi mevzuatımızda kısıtlı düzenleme 

bulunmaktadır.VUK’da şerefiyenin (peştemallığın) tanımı bulunmamaktadır ve 

kanunda sadece şerefiyenin mukayyet değeriyle değerlenerek amortismana tabi 

tutulacağının düzenlemesiyle yetinilmiştir. GVK’nın 82/1-3 maddesindeki 

şerefiye(peştamallık) ise gayrimenkulün boşaltılmasına ilişkin ve kiracı tarafından 

kiralanan gayrimenkulün boşaltılması karşılığında alınan ve halk arasında “hava parası” 

denilen bir bedeldir.Anılan madde hükmünde ayrıca kiracıya ait tesisat ve malların 

tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlarda 

şerefiye(peştamallık) olarak sayılmaktadır. 

Tek Düzen Muhasebe Sistemi, 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliğinde124, şerefiyelere ilişkin 261 No.lu hesap açıklamasında “bir işletme 

devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net 

varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. 

Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilememesi halinde, net defter değeri esas 

alınır” denilmektedir. 

124 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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Vergi doktrininde, şerefiyenin tanımlanmasında, VUK’ta herhangi bir tanım ve 

açıklamanın yer almaması nedeniyle, muhasebe doktrininden faydalanılmakta ve 

birbirine benzer açıklamalar yer almaktadır.Ancak vergi mevzuatına göre, şerefiyenin 

tanımı muhasebe doktrinindeki tanımı içermekle birlikte ondan biraz daha geniş ve 

farklıdır. Şerefiye en geniş tanımıyla, zamanla işletmenin varlığından oluşan ve defter 

üzerindeki öz varlığından daha fazla olan değer kısmıdır.Vergi mevzuatına göre, 

şerefiye(peştamallık) kavramı aynı zamanda, kiracının gayrimenkulü boşaltması ve 

devretmesi karşılığında yeni kiracıdan veya mülk sahibinden talep edilen bedel ile 

kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya 

devrinde doğan kazançları da içermektedir. 

Şerefiyeyle ilgili değerleme hükmü kurumlarla birlikte Gelir Vergisi 

mükellefleri için de geçerlidir. Diğer yandan, ilk tesis ve taazzuv giderlerinin 

aktifleştirilmesi ihtiyari olduğu halde, şerefiyelerin(peştamallıkların) aktifleştirilmesi 

zorunludur. Fakat 2014 yılı için 800  TL’nin altında olan şerefiyelerin bir defada gider 

yazılabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Kurumun, itfa süresinin 

tamamlanmasından önce, herhangi bir sebeple faaliyetine son vermesi halinde, henüz 

itfa edilmemiş şerefiyeler bir defada gider yazılır. 

2.3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

2.3.1.Tanımı 

Kuruluş ve örgütlenme giderleri; VUK'un 282'nci maddesinde “kurumun tesis 

olunması veya yeni şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette 

genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu giderler VUK’ta  ilk tesis ve taazzuv gideri olarak 

adlandırılmıştır.Tanımdan görüleceği üzere kanun koyucu ilgili giderleri sayarak 

belirtmemiş ilk tesis ve taazzuv giderlerinin genel bir çerçevesini çizmiştir. 

Aktifleştirilmesi kurumlar vergisi mükelleflerinin isteğine bırakılmış olan kuruluş ve 

örgütlenme giderlerinden kuruluş giderleri, kurumun kuruluşunu tamamladıktan sonra 

faaliyetine devam ederken yeni şube açılması, tahvil çıkarılması, sermaye arttırılması 

gibi, faaliyetinin genişletilmesinde veya faaliyet konusunun değiştirilmesi; örgütlenme  
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giderleri ise, hukuki kuruluşunu tamamlayan bir kurumun, normal faaliyete geçebilmesi 

için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen faliyetler için yapılan ve 

karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen giderleri kapsamına almaktadır.  

Diğer bir tanıma göre ilk tesis ve taazzuv giderleri, işletmenin faaliyete 

geçebilmesi için, bu faaliyetin başlamasına değin yapılıp, duran varlıkların edinme 

bedeli ile ilgilendirilmesi mümkün olmayan daha çok genel yönetim hizmetlerinin 

gerektirdiği ve sonraki faaliyet sonuçlarından karşılanacak giderlerdir125.Bir başka 

tanımlamaya göre de bir kurumun kuruluşunu gerçekleştirmek ya da onu finanse etmek 

veya ona gerekli üretim olanaklarını sağlamak amacıyla yapılan giderlerdir126. 

2.3.2. Vergilendirilmesi 

İlk tesis ve taazzuv giderleri, kazancın elde edilmesinden çok, onu doğuran 

kaynağın oluşması, yani kurumun kurulabilmesi ve faaliyete geçebilmesi için yapılır127. 

Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin temel özelliği, gelecek yılları 

ilgilendirmesidir.Kuruluş ve örgütlenme giderleri, VUK’un 282 ve KVK’nın 8/1-b 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

Kuruluş ve örgütlenme dolayısıyla yapılan değerlerden hangilerinin kuruluş ve 

hangilerinin örgütlenme giderleri olarak kabul edilmesi gerektiği, bu giderlerin 

başlıcalarının neler olduğu aşağıda yer almaktadır128. 

A-Kuruluş Giderleri 

Daha önce de değinildiği üzere, kuruluş giderleri kurumun tesis olunması veya 

kuruluşunu tamamladıktan sonra faaliyetine devam ederken, yeni şube açılması, tahvil 

çıkarılması, sermaye arttırılması gibi, işlerin devamlı surette genişletilmesi için yapılan 

125 İDTYDK, Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları, Ankara, 1968, s.42 Aktaran: Şükrü Kızılot, Saygın 
Eyüpgiller, Ticaret Şirketleri Muhasebesi Vergilendirilmesi Hukuku ve Mevzuatı, Savaş Yayınları, Ankara 1989, 
s.669 
126 Avrupa Hesap Uzmanları Birliği (UEC), Muhasebe Sözlüğü, Çeviren: Beygo Nusret, Yalçın Cevdet, Ankara 
1975, s.229 Aktaran: Kızılot, s. 669 
127 Akdeniz Gıyas, Gelir Vergisi, İstanbul, 1957, s.111 Aktaran: Kızılot s. 669 
128 Hesap Uzmanları Kurulu,  Danışma Komisyonu Kararları, 24.04.1974 Tarih ve182 Yayın SıraNo’lu Karar, 
Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul, 2007, s.259-260 
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ve daha çok gelecek hesap dönemlerini ilgilendiren, aynı zamanda, karşılığında maddi 

değer elde edilemeyen giderlerdir.Kuruluş giderlerinin başlıcaları aşağıda açıklanmıştır. 

a) Kuruluş Sırasındaki Giderler : 

1-İş ve piyasa etüdü ile proje ve fizibilite raporunun hazırlanması ile ilgili 

giderler 

2-Şirket esas mukavelesinin hazırlanması için yapılan giderler 

3-Kuruluşun gerçekleştirilmesi için yapılan seyahat giderleri 

4-Ayni sermaye konulması halinde, ilgili iktisadi kıymetlerin ekspertizine 

ilişkin giderler 

5-Kuruluş genel kurulu toplantısı için yapılan giderler 

6-Hisse senedi çıkarma giderleri, (ve bu giderler başlıca şu harcamaları 

kapsamaktadır:Hisse senetlerinin kağıt ve basım giderleri, mahkeme noter ve diğer 

tasdik ve tescil giderlerivb., damga vergisi, ihraç dolayısıyla ödenen sair harç ve 

resimler, izahname ve broşür giderleri ile ilân ve reklam giderleri, hisse senetlerinin 

satışı için bankalara ödenen komisyonlar, hisse senetlerinin borsaya kaydı için yapılan 

giderler.) 

7-İşçi ve personel eğitim giderleri, 

8-Yeni malların ve işletmenin tanıtılması için yapılan reklam ve tanıtma 

giderleri, 

9-Kuruluş döneminde yapılan genel idare gideri niteliğindeki giderler.(Bu 

giderlerden, sabit kıymetlerin maliyetine eklenmesi olanağının bulunmayanların da 

kuruluş ve örgütlenme gideri olarak aktifleştirilmesi mümkündür.Kuruluş döneminde 

söz konusu olan genel idare giderleri şu şekilde sıralanabilir:İdare servisi ve muhasebe 

servisi personeline ödenen ücretler, idare servisinde kullanılan malzeme bedelleri, idare 

servisinin ısıtma aydınlatma ve temizlik giderleri, idare servisi tarafından kullanılan 
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araç ve demirbaşların amortismanı, kuruluş döneminde ödenen kiralar, idari personelin 

seyahat giderleri, ve bunlara benzer diğer giderler.) 

b) Faaliyetine Devam Eden İşletmelerde İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 

1-Esas sermayenin artırılması için yapılan giderler(hisse senedi çıkarma 

giderleri dahil) 

2-Tahvil çıkarma giderleri,(Bunlar da özellikle şu harcamaları içermektedir: 

Genel kurul kararını tescil ve tasdik giderleri, tahviller için ödenen damga vergisi, 

tahvillerin kağıt ve basım giderleri, izahname broşürü ve reklam giderleri, bankalara 

ödenen satış komisyonları, yapılmış ise tahvil sahipleri genel kurulu toplantısı giderleri, 

başabaşın altında satış halinde verilen primler.) 

3-Yeni şube açılması ile ilgili giderler(yeni şubeye ilişkin ilân ve reklâm 

giderleri, satın alınan şube binasının tahliyesi için yapılan giderler, bunun için ödenen 

tazminatlar vb.) 

4-İşlerin devamlı surette genişletilmesi için yapılan giderler(yeni imal edilecek 

maddelerle ilgili etüd ve araştırma masrafları, yeni mamulün tanıtılması ile ilgili reklam 

giderleri, vb.) 

B - Örgütlenme Giderleri  

Örgütlenme giderleri, hukuki kuruluşunu tamamlayan bir kurumun, normal 

faaliyete geçebilmesi için yaptığı ve fakat karşılığında maddi bir kıymet elde etmediği 

giderlerdir. Örgütlenme giderlerinden başlıcalarını şöylece sıralamak mümkündür. 

1 - İşletmenin veya Kurumun hukuki kuruluşunu tamamladığı andan normal 

faaliyetine başladığı ana kadar yapılan genel idare gideri niteliğindeki giderler. 

2 - İşçi ve personelin tedariki ve eğitimi için yapılan giderler, 

3 - Tecrübe imalatı giderleri, 

4 - İşletmenin tanıtılması maksadiyle yapılan tanıtma ve reklam giderleri. 
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5 - İdare büroları ile ilgili sabit kıymet amortismanları, 

Bu giderler, şirketin, kuruluşunu tamamlayarak normal faaliyete geçmesini 

sağlamak amacı ile yapıldıklarından sarfedildikleri hesap döneminden ziyade gelecek 

yılları ilgilendiren ve karşılığından doğrudan doğruya maddi bir kıymet elde edilemiyen 

ve muhasebe tekniği yönünden de sabit kıymetlerin maliyetine yüklenemiyen 

giderlerdir. Sözü edilen bu giderler sabit kıymetlerin maliyetine yüklenebilecek nitelikte 

oldukları takdirde bunların ilgili sabit kıymetlere eklenmesi, dolayısıyla örgütlenme 

giderleri arasında yer almaması gerekir. 

VUK’un 282’nci maddesine göre, kurumlarda aktifleştirilen  ilk tesis ve 

taazzuv giderleri, mukayyet değeri ile değerlenir. Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için 

yapılan giderlerden fazla olamaz. Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin 

açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında 

maddi bir kıymet iktisap olunmıyan giderler bu cümledendir. İlk tesis ve taazzuv 

giderlerinin aktifleştirilmesi isteğe bağlıdır.Madde hükmünde  tanımı verilmiş olan 

kuruluş ve örgütlenme giderleri, eğer, mükellef kurumlarca aktifleştirilmezse, KVK’nın 

8/1-b maddesi hükmü uyarınca dönem kazancının hesabında gider olarak dikkate 

alınabilir. 

2.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

2.4.1. Ar-Ge Faaliyetinin Tanımı 

1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne  göre, Araştırma 

ve Geliştirme(Ar-Ge) faaliyeti; işletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, 

mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan faaliyetlerdir. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 38 numaralı 

Türkiye Muhasebe Standardında  yer almaktadır. Burada araştırma ve geliştirme 

faaliyetinin ayrı ayrı tanımı yapılmış, bu kavramların muhasebe açısından aynı anlama 

gelmedikleri ifade edilmiştir.38 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı “araştırma 

faaliyetini” yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlayış kazanmak amacıyla 

üstlenilen özgün ve planlı bir inceleme olarak tanımlamıştır. Geliştirme faaliyeti ise 
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ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş 

malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında 

araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanması olarak tanımlanmıştır. 

GVK’nın 89/1-9 ve KVK’nın 10/1-a maddelerinde araştırma ve geliştirme (Ar-

Ge) harcaması kavramı kullanılmış ancak, bu kavramın tanımı yapılmamıştır. KVK’nın 

10/1-a maddesinde; “Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve 

uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır. 

1. Seri No’lu KVK Genel Tebliğinde “Ar-Ge Harcamaları: Tebliğin “10.2.2. 

Ar-Ge faaliyetleri” bölümünde belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan ve 

aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen veya doğrudan gider kaydedilen 

harcamalar, Ar-Ge harcamalarıdır. “ şeklinde bir tanım yer almaktadır. Tebliğin 

sözkonusu bölümü ve takip eden bölümde “Ar-Ge faaliyetleri” ve “Ar-Ge sayılmayan 

faaliyetler”in neler olduğu sayılmıştır.Bunlar aşağıda yer aldığı gibidir. 

 Ar-Ge Faaliyetleri 

Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge 

faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmekte olup aşağıda belirtilen amaçlara 

yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir:  

• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları 

aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik 

bilgilerin elde edilmesi, 

• Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, 

işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve 

prototipler üretilmesi,  

• Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, 

• Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya 

geliştirilmesi,  
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• Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını 

yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması. 

 Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler 

Aşağıda sayılan faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez:  

• Pazar araştırması ya da satış promosyonu,  

• Kalite kontrol, 

• Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 

• Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, 

• İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 

• Biçimsel değişiklikler (Ar-Ge faaliyetleri sayılan amaçlara yönelik 

olmayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler), 

• Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri 

toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin 

ayarlamaları), 

• İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma 

giderleri, 

• Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının 

korunmasına yönelik çalışmalar, 

• Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması 

ve reklam amaçlı tüketici testleri. 

2.4.2.Vergi Kanunları Yönünden Ar-Ge Harcamaları 

Ar-ge harcamalarına ilişkin olarak vergi kanunları (GVK ve KVK)  ile özel bir 

Kanun’da bazı mali teşvikler sağlanmıştır. Bunlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu ve 
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer alan Ar-ge indirimi 

müessesesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda129 geçen, 

bölgedeki yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar 

ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 

bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının, 31/12/2023 

tarihine kadar gelir ve  kurumlar vergisinden istisna olacağına ilişkin düzenlemedir.  

01.04.2008 tarihinde 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkındaki Kanun130 yürürlüğe girmiştir. 5746 sayılı Kanun ile 

işletmelere Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki,  sigorta primi desteği, damga 

vergisi istisnası,  teknogirişim sermayesi desteği,  sağlanmaktadır. Bu kanun 

kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar Gelir Vergisi 

Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun131 aynı mahiyetteki 

hükümlerinden ayrıca yararlanamayacaklardır. 

GVK’nın 89. maddesinin 1. fıkrasının 9. bendinde ve KVK’nın 10. maddesinin 

1. fıkrasının (a) bendinde yer alan ve 2004 yılından bu yana sürekli olarak uygulanan 

AR-GE harcamalarının %40’nın vergi matrahından indirme ile ilgili istisna devam 

etmektedir. 5746 sayılı Kanun ile indirim oranı %100’e çıkarılmış olduğu gibi Ar-Ge 

faaliyetinin üretimle de buluşturulması amacıyla belirli bir sayının üzerinde Ar-Ge 

personeli istihdam eden sermaye şirketleri bünyesinde kurulacak AR-GE merkezlerine 

yönelik destekler getirilmiştir. 5746 sayılı Kanun hükümleri 31.12.2023 tarihine kadar 

yürürlükte kalacaktır.  

Nelerin Ar-Ge faaliyeti sayıldığı , nelerin Ar-Ge faaliyeti sayılmadığına ilişkin 

açıklamalar yukarıdaki 2.4.1. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.Ar-ge giderlerine 

ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve mükelleflerin uyması gereken konular, 1 Seri No’lu KVK 

129 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
130 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
131 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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Genel Tebliğinde132 yeralmakta ve sözkonusu tebliğle yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde aşağıda açıklamalar yeralmaktadır. 

Ar-Ge faaliyeti, denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona 

erer. Ar-Ge projesi sonucunda elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan 

itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge 

harcaması kapsamında değerlendirilmez. Fakat, tamamlanan bir proje sonucunda elde 

edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak 

değerlendirilir.  

Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin 

kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde 

veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. 

Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalarla, ürünün 

tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar Ar-Ge 

faaliyeti kapsamı dışındadır. Yukarıda yer alan  “Ar-Ge faaliyetleri” olarak belirtilen 

amaçlara yönelik olmayıp, mevcut teknolojinin kullanılmasıyla elde edilen, şekil ve 

estetiğe yönelik değişiklikler Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır(1 Seri No’lu KVK 

Genel Tebliği). 

Mükellefler, Ar-Ge harcamalarının %100'ü oranında hesaplayacakları Ar-Ge 

indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. 

Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede 

hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi 

tutarı, mükellefler tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi 

beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilir. İlgili dönemde kazancın 

yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge İndirimi tutarı sonraki hesap 

dönemlerine devredebilir. 

Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer 

faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru 

hesaplanmasına olanak verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.  

132 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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Henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruma satılması 

halinde aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate 

alınır.Ar-Ge indirimi uygulamasında, henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin başka 

bir kuruma satılması durumunda, Ar-Ge projesini devralan kurumun bu projeye ilişkin 

olarak ilave yaptığı harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek olup devreden 

kurumda yapılan Ar-Ge harcamaları için indirimden yararlanılamaz.Tamamlanmış bir 

Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılması durumunda ise Ar-Ge projesini devralan 

kurumun Ar-Ge indiriminden yararlanması söz konusu değildir. 

Ar-Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması 

gerekmektedir.Fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna 

göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer mükelleflerle ortak 

kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri, işletme bünyesinde 

yapılmış sayılmaktadır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge 

faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktadır.Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, 

proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması 

veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlarla ilgili olarak yapılan 

ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmektedir.  

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde Para–

Kredi Koordinasyon Kurulunun 9/9/1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararına istinaden 

yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma–Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ133 

çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının uzman kurumlar 

tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip 

değerlendirilebilen giderlerin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu 

projelere geri ödeme koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır. Sözkonusu  mevzuat 

çerçevesinde geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç 

mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mevzuat 

çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette 

sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil 

133 12.10.2006 tarih ve 26317 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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edilmesi gereklidir. Maliyetleri, bu tür desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları da Ar-

Ge indiriminin hesabında dikkate alınır. 

5228 sayılı Kanunun gerekçesinde, Ar-Ge indirimine ilişkin düzenlemenin, Ar-

Ge faaliyetlerine yönelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 

yer alan teşvik edici düzenlemenin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. 

Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge departmanının bulunduğu yerin önemi 

bulunmamaktadır. Firmanın faaliyet yeri olması şartıyla, gerek firma merkezinin 

bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan 

Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan 1. Seri No’lu KVK Genel Tebliğde 

belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi kapsamındadır.  

Bilindiği üzere, KVK’nın 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların 

kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna 

kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından 

indirilmesinin kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.Dolayısıyla, 

teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge 

faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak 

olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan 

harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, 

kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-

Ge indiriminden yararlanılması söz konusu değildir.  

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-

Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer 

alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi 

kapsamında değerlendirilecektir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20.maddesine göre; 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde 

faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna 
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bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 

yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye 

Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin 

olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya 

ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. İstisna yalnız, bölgede 

üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsayacak bölge dışında yaratılan katma 

değeri kapsamayacaktır. Diğer taraftan, KDV istisnası sadece bölgede faaliyet gösteren 

kişi ve kurumlara tanınmış olup, bölgede yönetici şirket konumunda olan mükelleflerin 

bu istisnadan yararlanması söz konusu değildir. 

2.5. Özel Maliyetler 

2.5.1. Tanımı  

Mükellefler, iktisadi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, gayrimenkul ve 

bunun gibi varlıkları satınalarak bunlarla ya da bunlar üzerinde iş ve işlemlerini 

yürütebilecekleri gibi bunları kiralayarakta yapabilirler.Hatta kiraladıkları bu 

gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen varlıklar üzerinde faaliyetlerine uygun bir 

hale getirmek üzere harcamalarda bulunabilirler.Ekonomik hayatın gelişmesine paralel 

olarak üretim sürecinin gerektirdiği üretim araçlarının üzerindeki sermaye/mülkiyet 

bağlantısı giderek zayıflamış ve yerini giderek kiralama işlemi doldurmaya 

başlamıştır134. Kiralanan şey’in üretim sürecinin ya da ticaretin gereklerini her zaman 

tam olarak karşılaması mümkün olmadığından, kiracı tarafından kiralanan şey üzerinde 

kendi inisiyatifine bağlı olarak yapılan değişiklikler nedeniyle bir harcama söz konusu 

olmaktadır. 

Mükelleflerin işte bu kiraladıkları gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen 

varlıkları, faaliyetlerinin gereğine uygun hale getirme esnasında yaptıkları inşaa ve 

tesisat harcamaları nedeniyle bunlarda genişleme ve iktisadi kıymetlerinde devamlı bir 

artış meydana gelebilir.Kiracı tarafından kiralanan gayrimenkul ve gayrimenkul gibi 

134 Nejat Elaldı, Özel Maliyet Bedelleri, Vergi Dünyası Dergisi, Aralık 2001, Sayı:244, www.vergidunyasi.com.tr, ( 
12.08.2013) 
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değerlenen varlıklar için yapılan bu harcamalar VUK’nda özel maliyet bedeli olarak 

adlandırılmaktadır. 

Genel tanım olarak özel maliyet bedeli, kiralanan mülke kiracı tarafından 

yapılan ve faydaları cari muhasebe döneminin ötesinde beklenen her türlü fiziksel 

değişikliktir135. 

VUK’a göre özel maliyet bedeli, iktisadi faaliyetin yürütülmesi için kiralanan 

gayrimenkullerde, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında ve gemilerde, kiracı 

tarafından bunları, genişletmek, iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla 

yapılan değer artıcı giderlerle, kiracının faaliyetini yürütebilmek için oluşturduğu 

tesisata ilişkin giderlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aktifleştirmesi sonucu 

oluşan toplam harcama tutarıdır. 

2.5.2. Vergilendirilmesi 

2.5.2.1. Özel Maliyet Bedelinin Niteliği  

Özel maliyet bedeli VUK 272 ve 327’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Vergi 

Usul Kanunu’nun136 272’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, gayrimenkuller kira ile 

tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, 

kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi   tarafından yapılan sözkonusu maddenin bir 

ve ikinci fıkralarındaki giderlerin özel maliyet bedeli olarak değerleneceği, kiracının 

veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait 

giderlerinde bu hükümden olduğu belirtilmiştir.  

V.U.K.’nun 272’inci maddesinin 1’nci fıkrasında normal bakım, tamir ve 

temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını 

genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan 

giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline  

ekleneceği hüküm altına alınmıştır.Anılan  maddenin 2’nci fıkrasında maliyet bedeline 

135 Hüseyin Akay, Kesin Bir Şekilde Tanımlanabilir Maddi Olmayan Duran Varlıklardan (Specifically 
Identifiable Intangibles) Biri Olan Özel Maliyet Bedellerinin (Leasehold Improvements) İtfası ve 
Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Haziran 2003, s. 21 
136 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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eklenmesi gereken giderlere örnek verilen fıkra hükmü “Bir geminin iktisap tarihindeki 

süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek 

veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir 

motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya 

alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet 

bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.” şeklindedir.   

Gayrimenkule, kiracı tarafından yapılan ilave tesisat, kira müddeti sonunda mal 

sahibine intikal edecek ve onun tarafından amorti edilecektir.Ayrıca yapılan değer 

artırıcı giderler karşılığında, kiracı ayrı bir bedel almadığında, ilave değer mal sahibi 

yönünden aynen tahsil edilmiş kira bedeli hükmündedir.Tüm bu yönlerden gerekli 

izlemenin yapılabilmesi için, kiracının değer artırıcı giderleri mutlaka aktifleştirmesi 

gerekir.137. 

Özel maliyet bedelinin aktifleştirilmesi nedeni, kiracının, başkasının mülkü 

üzerinde, kendi işi ile alakalı olarak gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmesi gereken 

ve birden fazla yıl kullanabileceği ve gayrimenkulü boşalttıktan ya da gayrimenkul gibi 

kabul edilen eşyayı geri verdikten sonra da kullanımına malikince devam edilecek ve 

amortismana tabi iktisadi kıymet sayılacak gider olmasıdır. Diğer taraftan, özel maliyet 

bedelinin itfasında(VUK’un 272 ve 327’nci maddelerinde), itfaya konu olan şeyin 

ekonomik ömrü ile kira süresinin karşılaştırması yoluna gidilmemiştir. Bu husus 

gözönüne alındığında, kiracının yaptığı bu giderler bir nevi peşin ödenen giderdir.Buna, 

yani özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen giderlere, kira süresince amortisman 

ayırılması, bunun o sürede tüketileceğinin kabul edildiğini gösterir. 

 Diğer taraftan, VUK’un “ Değerleme” başlıklı üçüncü kitabının ücüncü 

kısmını “amortismanlar” oluşturmaktadır.Amortismanlar kısmı ise “mevcutlarda 

amortisman”(birinci bölüm), “alacaklarda ve sermayede amortisman”(ikinci bölüm), ve 

“özel haller” (üçüncü bölüm) olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.Bu bölümlemeden 

görüldüğü üzere, kanun koyucu, aktifleştirilen özel maliyet bedelini alacaklarda ve 

sermayede amortisman bölümünde düzenleyerek, onu sermaye ve amortismanını da 

sermayenin itfası olarak değerlendirmektedir.Bu yönüyle bakıldığında, özel maliyet 

137 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2003,s.597 
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bedeli,  kiracı tarafından işin yürütümü için, başkasının gayrimenkulü üzerinde yapılan 

ve ondan ayrılamayan ve ayrılması durumunda işe yaramayan, birden fazla yılda 

kullanılabilecek bir harcama ve sabit kıymet oluşturma fiilidir. 

2.5.2.2. Özel Maliyet Bedelinin Unsurları 

Bir işletmece özel maliyet bedeli uygulaması için aşağıdaki üç unsurun 

bulunması  gerekmektedir. 

a) Gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymet 

başkasına ait olması ya da elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı 

verilmiş olması 

VUK’un 272 ve 327’nci maddelerinde, gayrimenkul ve gemiler ile elektrik 

üretim ve dağıtım varlıklarından, motorlu kara nakil vasıtalarından bahsetmekle birlikte, 

bunların dışındakiler için uygulanıp uygulanamayacağı belirtilmemiştir. Vergi 

Kanunları’ndaki gayrimenkul kavramı, medeni hukuktaki gayrimenkul kavramından 

farklı ve daha geniştir. Vergi mevzuatında gayrimenkul ile ilgili başlıca hükümler, 

V.U.K.'un 269. maddesi ile G.V.K.'nun 70. maddesinde yer almaktadır.VUK’un 

269’uncu maddesinin başlığı “Gayrimenkuller” dir. 269’uncu maddenin 2’nci fıkrasında 

ise, gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; tesisat ve makinalar; gemiler ve 

diğer taşıtlar ile  gayrimaddi hakların gayrimenkuller gibi değerleneceği belirtilmiştir. 

Tüm bunlar gözönüne alındığında, gayrimenkuller gibi değerlenen sözkonusu kıymetler 

için de özel maliyet bedeli uygulamasının yapılacağı ortaya çıkmaktadır.Nitekim, vergi 

idaresi ve vergi yargısı da bunlar için özel maliyet bedellerinin aktifleştirileceğini kabul 

etmektedir138. 

i) Gayrimenkuller: 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesinde öteden beri 

kullanılmakta olan gayrimenkul kavramı yerine “taşınmaz mülkiyeti” kavramı 

kullanılmıştır.Anılan madde hükmünde taşınmaz mülkiyetinin konusu olarak;  

138 Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 716 
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a. Arazi, 

b. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

c. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, 

sayılmaktadır. 

08/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Tapu Sicili Nizamnamesi 18/05/1994 tarih ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğünün 105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan Tapu Sicili Nizamnamesi’nde arazinin tanımı bulunmakta iken, 

Tapu Sicil Tüzüğü’nde bir tanım bulunmamaktadır.Yürürlükten kaldırılan Tapu Sicili 

Nizamnamesi’nde arazi, sınırları ayırmaya yeterli araçlarla sınırlanmış ve belirlenmiş 

yer yüzeyi olarak tanımlanmaktadır.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce139 arazi, 

“Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin 

parçasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’na göre bağımsız ve sürekli bir nitelik taşıdığı takdirde 

tapu kütüğüne gayrimenkul olarak kaydedilebilecek haklar bu Kanun’un 826 ve 837’nci 

maddelerine göre üst hakkı ve kaynak hakkıdır140. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun141 13’ncü maddesine göre, kat mülkiyeti kütüğüne 

tescil edilen her bağımsız bölüm(daire, depo, işyeri gibi)  ayrı bir gayrimenkul niteliğini 

kazanır. 

ii) Gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler 

VUK’un 269. maddesinde açıklandığı üzere,  

-gayrimenkullerin mütemmim cüz’üleri ve teferruatı,  

-tesisat ve makineler,  

139Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,TKGM Sözlüğü, http://www.tkgm.gov.tr/ana.php?Sayfa=sozluk,( 
20.07.2013) 
140Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları 
Derneği, Mart 2008, 4.Baskı, s.492 
141 02.07.1965 tarih ve 12038 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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-gemiler ve diğer taşıtlar ile  

-gayrimaddi haklar 

 gayrimenkul gibi değerlenecektir.  

Özel hukuktaki tanımın aksine vergi mevzuatımızda gayrimenkul olarak 

belirlenen şeyler, birden çok üretim sürecine ya da işletme çalışmasına katılan ve her 

üretim sürecine amortismanlar yolu ile katkıda bulunan maddî ve maddi olmayan 

kıymetlerin (duran varlıkların) tümünü kapsayacak şekilde kapsamlıdır142. 

iii) Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı 

Elektrik enerjisinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli 

bir şekilde sunulması,  elektrik enerjisi sektörünün Avrupa Birliği topluluk 

müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve sektörde gerekli 

reformların yapılmasını teminen, kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden 

yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi üretim ve dağıtım varlıklarının 

özelleştirilmesi hedeflenmektedir143. 

Bu çerçevede de 5398 sayılı Kanun’una,  Plan ve Bütçe Komisyonunun, 

2.7.2005 tarih 49 no’lu kararında 24/A maddesi eklenmek yoluyla VUK’nun 272’inci, 

24/B maddesi eklemek yoluyla da 327’nci maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, 

elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkına sahip tüzel kişilerin bunlar için 

VUK 272 ve 327’inci maddeleri kapsamındaki harcamalarının özel maliyet bedeli 

olarak değerlendirileceği hususu düzenlenmiştir.  

Yapılan bu değişiklikten sonra, Enerji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları olan 

elektrik dağıtım144 ve üretim varlıklarının (elektrik dağıtım şirketleri veya 

142 Hüseyin Aksoy, Özel Maliyet Bedeli, Vergi Dünyası Dergisi,Kasım 1988, Sayı:87, www.vergidunyasi.com.tr, 
(20.07.2013) 
143 T.C. Enerji Bakanlığı,  Elektrik Enerji Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi, 
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Elektrik_Enerjisi_Sektoru_Reformu_ve_Ozellestirme_Strateji_Belgesi.pdf
, (21.07.2013) 
144 5784 sayılı Elektrik Piyasası ve Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’un 1’inci 
maddesinde; “Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait şalt 
sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,” ifade eder şeklinde hüküm 
yer almaktadır. 
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bölgelerindeki dağıtım direk ve trafo gibi varlıklar ile elektrik üreten hidrolik ya da 

termik ve diğer santrallerinin) işletme hakkını özelleştirme ihaleleri yoluyla alan tüzel 

kişiler sözkonusu varlıkları genişletmeleri yani, yeni elektrik dağıtım hatları ilave 

etmeleri, eskiyenleri yenilemeleri, elektrik üretim varlıklarının üretim kapasitelerini 

genişletmeleri ya da eskiyen kısımları ya da tamamını yenilemeleri halinde bu işlemler 

için yaptıkları harcamaları özel maliyet bedeli olarak aktifleştirebileceklerdir. 

b) Gayrimenkulün kiralanmış olması veya işletme hakkına sahip olunması 

VUK’un 272’nci maddesinde; “Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya 

elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme 

hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların 

özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir.”  hükmü, 327’nci maddesinde; “...272 nci 

maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit 

yüzdelerle itfa edilir....” hükmü yer almaktadır. 

Kiralama ile ilgili olarak iki ayrı kanunda hukuki düzenleme bulunmaktadır.Bu 

kanunlar, 6098 sayılı Borçlar Kanunu145 (299 ila 338. maddeleri), ve 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’dur146. Kiralamanın 

bunlardan birine göre yapılmış olması gereklidir. 

İşletme hakkı; herhangi bir tesisin mülkiyet hakkı devreden tarafta saklı 

kalmak üzere belirli bir süre ve bedel karşılığında sözleşmede belirlenen usul ve esaslar 

dahilinde kar/zarar işletme hakkı devralan tarafa ait olmak üzere gerçek ve/veya tüzel 

kişiler tarafından işletilmesidir147. 

c)  Kiralanmış olan gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymet ve elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılacak giderlerin 

kiracı ve işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılması ve gayrimenkulün 

veya gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymet ile elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarının maliyet bedeline eklenmesi gereken türden giderler olması 

145 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
146 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
147 Tahir Özcan,  Yap İşlet Devret Modelleri ve Vergisel 
Problemleri,www.kobiline.com/docs/AATax/article/yid_vrg_prob.doc, ( 28.07.2013) 
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Kiracı tarafından yapılan harcamaların özel maliyet bedeli kapsamında 

değerlendirilebilmesi için; bu harcamalar ile oluşturulan değerin, gayrimenkulde bir 

değer azalışına yol açmadan ayrılamaması ve tek başına bir iktisadi değer göstermemesi 

şarttır. 

Daha önce de açıklandığı üzere, özel maliyet bedeline girecek olan giderler, 

normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim 

ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak 

maksadıyla yapılan giderlerdir. Gayrimenkul veya elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarının rutin bakımı,  basit onarımı(örneğin hızlı aşınan ve kullanımı kısa ömürlü 

olan parçaların değişim ve onarımı, arızaların giderilmesi, gibi) gibi değer artırıcı 

değilde sadece mevcut durumunun devamını sağlayıcı veya bunların temiz tutulması 

için yapılan giderler, özel maliyet bedelinin hesabında değil, dönem giderlerinin 

saptanmasında dikkate alınması gereklidir. 

Özel maliyet bedeline girecek giderlerde aranan şartlar, bunların iktisadi 

kıymeti artırıcı veya genişletici nitelikte olmasıdır.VUK’nun 272’inci maddesinde, 

genişletmek veya iktisadi kıymetini artırmaktan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir 

tanımlama bulunmamakta, sadece bunlara ilişkin örnekler verilmektedir.Bunlar; bir 

geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma 

tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak 

artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile 

değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan 

giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir. 

Kiralanan makinalar ve tesisatlarda, bunların kullanım ömrünü arttırıcı veya 

teknolojik yenilikleri takip ederek bunların üretim kapasitelerini veya kalitesini artırıcı 

yeni ilaveler yapılması ya da parçalarının değiştirilmesi, ya da makina hattının bir 

kısmının yenisiyle değiştirilmesi amacıyla yapılan giderler, bunların değerini artırıcı 

olacağından bu tür harcamalarında özel maliyet bedeli harcaması olarak dikkate 

alınması gerekir. 
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Kiralanan gayrimenkuller için kiracı tarafından yapılan giderler hem tamir, 

bakım hem de kıymetini artırıcı nitelikte olabilir.Bu durumda, kiracının, özel maliyet 

bedeli kapsamına giren giderleri ayırması ve bunları ayrıca göstermesi gerekir(VUK m. 

272/son).  

Yukarıda ifade edilen giderler, Medeni Kanun’un mülkiyet bölümünde 

"mütemmim cüzü" olarak tanımlanan ve "mahalli örfe göre bir şeyin esaslı unsurunu 

teşkil eden o şey telef veya tahrip, yahut tağyir edilmedikçe ayrılması kabil olmayan" 

kıymetler için yapılan giderleri ifade etmektedir.Bu özelliği taşımayan giderlerin 

yapılması halinde ise, yeni bir sabit kıymet iktisabı sözkonusu olacaktır148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148Ahmet Özbakır, Özel Maliyet Bedelinin Mahiyeti ve Muhtelif Durumlarda Uygulanma Yöntemleri, Vergi 
Dünyası Dergisi,Ekim 1997, Sayı:194, www.vergidunyasi.com.tr, (20.07.2013) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN MADDİ OLMAYAN     

DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE TEKDÜZEN 

MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

1970’lere kadar işletmede ikinci derecede bir konu olarak düşünülen 

muhasebe, günümüzde iktisadi yaşamdaki gelişmeler, ölçme ve raporlamanın öneminin 

anlaşılıp artması üzerine büyük önem kazanmıştır.Muhasebe; işletme faaliyetlerindeki 

akışı sistemli bir şekilde izleyip sınıflandıran, bunların tabi tutulacağı işlemleri gösteren, 

ayrıca anlamalarını tefsir edip açıklayan bir araç olarak çeşitli tanımlara konu 

olmuştur149.  

Defter tutma, en geniş anlamı ile işletmedeki kıymet hareketlerini sistemli bir 

şekilde kayıtlara geçirme işlemi olarak tanımlanabilir.Bu bakımdan muhasebenin teknik 

yönü, esas itibariyle defter tutma usullerinde açıklık kazanır150.Ancak ülkemizde 

muhasebe tekniği ile ilgili ilk esaslı düzenlemeler KİT’lerin muhasebesi için 

oluşturulmuş ancak, bunların dışındaki işletmeler için bir düzenleme uzun yıllar 

yapılmamış ve sadece 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nundaki151 ve 1961 

tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki genel düzenlemeler ile yetinilmiştir.1992 

yılına kadar işletmeler (mükellefler) TTK’nın ve VUK’un tutulacak defter  türleri, 

değerleme gibi genel düzenlemelerine uygun davranmış ve muhasebe hesap isimleri ve 

bu hesaplara kaydedilecek unsurlar konusunda serbest kalmış, eğetim seviyeleri ve 

149 Mazhar Hiçşaşmaz, Genel Muhasebe Teorisi ve Uygulama Esasları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 2. Baskı, Ankara, 1974, s.3   
150 Hiçşaşmaz, Genel Muhasebe Teorisi ve Uygulama Esasları, s.3-4; “Hirsch’e göre ticari defter tutma deyimi 
içerisinde, ticari işletmeye ait bütün kayıtların tespiti anlaşılır.Bu bakımdan muhaberat, ticari defterler ve bilançolar, 
ticari defter tutma deyimi kapsamındadır.” Hirsch E.Ticaret Hukuku, 3.Baskı, s.127, Aktaran: Orhan Nuri, Çevik, 
Uygulamada Şirketler Hukuku, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 1989, s.536 
151 6762 sayılı eski TTK’da ticari defterler ve cari hesap ile ilgili düzenlemeler 66 ila 99 ‘uncu maddelerde yer 
almaktadır.TTK hükümlerine tabi ticari işletmelerde envanter ve bilanço hususlarındaki hükümler(TTK m. 72 ila 75) 
her tacir için uygulanmak üzere genel olarak düzenlenmiştir.Diğer yandan bu konularda özel hükümlerin getirilmesi 
zorunluluğu doğabileceği ya da getirilmiş olanları düşünülerek “Ticaret şirketleriyle ticaret kurumlarının envanter ve 
bilançoları hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.(TTK m. 75/son)” ve “Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi 
ve mali durumunu, borç ve alacak  münasebetlerini  ve  her  iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit 
etmek maksadiyle,  işletmesinin  mahiyet  ve  öneminin  gerektirdiği  bütün defterleri  ve  bilhassa, diğer 
kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur: .(TTK m. 
66/1)” hükümleri getirilmek suretiyle diğer kanunlardaki özel düzenlemeler saklı tutulmuştur. 
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kendi anlayışlarına göre hesap adı açmış ve bunlara kayıt yapmışlardır.Örneğin pasif 

hesap olan “Satıcılar” hesabı, borç kalanı verip bilançonun aktifinde, “Alıcılar” hesabı 

alacak kalanı verip dönemsonu bilançosunun pasifinde yer alabilmiştir.Muhasebenin 

temel ilkelerinden habersiz ya da bunlara aykırı, işletmenin muhasebecisinin bilgisine 

göre “hesap” açılıp kayıt yapılabilmiştır.TTK’da bu konuda ayrıntılı bir düzenleme 

olmaması ve buna dayanılarak ayrı bir düzenleme yapılmaması nedeniyle uzun yıllar bu 

konuda boşluk olmuş ve sonunda Maliye Bakanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

175 ve mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak 1992 yılında 

1 sıra numaralı MSUGT ile;  

a) Muhasebenin Temel Kavramları,  

b) Muhasebe Politikalarının Açıklanması,  

c) Mali Tablolar İlkeleri,  

d) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması  

e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi,  

konularında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile VUK’taki muhasebe ve 

mali tablolarla ilgili boşluk doldurulmuştur. 

6102 sayılı yeni TTK’ da ticari defterler ve mali tablolara ilişkin düzenlemeler, 

5. kısımda “Ticari Defterler” orta başlığı ile 64 ila 88’inci maddelerinde düzenlenmiştir. 

Yeni TTK’ya göre, tüccar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt 

zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde 

yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.Yani tüccar iktisadi 

kıymetlerini ve işlemlerinin kayıtlarını vergi kanunları ve bu mevzuatın verdiği yetkiye 

istinaden Maliye Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler doğrultusunda tutacak ve VUK’a 

göre değerleyip mali tablolarını hazırlayacaktır. Diğer taraftan tüccar aynı zamanda 

TTK’ya göre Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca iktisadi kıymetlerini ve 

işlemlerini kaydedecek, değerleyecek ve mali tablolarını oluşturcaktır. 
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Bilanço’nun tanımı VUK’ta 192’nci maddede yer almaktadır ve aşağıdaki 

gibidir. 

“Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak 

değerleri itibariyle tertiplenmiş hulasasıdır.  

Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder.  

Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda 

borçlar gösterilir.  

Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu 

varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder.  

Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının 

toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri 

sayılırlar.” 

VUK’ta, aktiflerin bilanço günündeki değerlemesi üçüncü kitap birinci kısımda 

258 ila 290’ıncı maddelerde her bir kıymet için ayrı ayrı belirlenmiştir. Değerlemenin 

VUK’ta belirtilen usüllere göre saptanacak değerler üzerinden yapılması gerekir. 

Mükelleflerin defter tutmasına ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun ikinci 

kitabının, ikinci kısmında 171 ila 226’ncı maddelerinde  yer almaktadır. VUK’ta, mali 

tablolara ve aktifleştirmeye ilişkin ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır.VUK 

mükelleflere, ikinci kitabının, ikinci kısmında yazılı maksat ve esaslara uymak şartiyle, 

defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve 

tarzda tanzim etmekte serbest kılmakla birlikte(VUK m. 175/1), yukarıda belirttiğimiz 

nedenlerden ve aynı zamanda muhasebe politikalarının ve mali tablo düzenleme 

ilkelerinin eksikliğinden dolayı,  175’inci maddedeki yetkisini kullanarak muhasebe 

sistemini belirlemiştir.Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğler hukuki açıdan 

yorumlayıcı ve düzenleyici olmak üzere iki türdedir. Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve 

mükerrer 257. maddeleri uyarınca çıkarılan MSUGT’ler , Kanun maddesinin verdiği 

düzenleme yapma yetkisi sonucu yayımlandığı için mükelleflerce (tebliğde aksine 

davranma izni verilmediği sürece) mutlak uygulama zorunluluğu olan düzenleyici 
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tebliğlerdir.Mükelleflerin bu tebliğlerle yapılan düzenlemelere uymamaları durumunda, 

VUK’ta yer alan cezai yaptırımlara maruz kalmaları sözkonusu olur.Bu çerçevede, vergi 

kanunları açısından, iktisadi kıymet ve bunların aktifleştirilmesine ilişkin olarak 

düzenlemelerin ortaya konulmasında VUK’un 171 ila 226’ncı maddeleri yanında aynı 

zamanda Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ninde dikkate alınması 

gerekmektedir. 

26.12.1992 tarihli ve 21447 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 

yayımlanan 1 sıra numalı MSUGT ile 1994 yılı hesap döneminden itibaren tüm 

işletmeler Tek Düzen Hesap Planı'na uygun hesap tutma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Halen, Banka ve Sigorta Şirketleri, Özel Finans Kurumları, Leasing ve Faktoring 

Şirketleri, menkul kıymet yatırımları ile işletme hesabı esasında defter tutmakta olanlar 

hariç olmak üzere, bütün işletmelerde uygulanmakta olan tek düzen hesap planı 

hakkında daha sonra başka tebliğlerde yayınlanmış olmakla birlikte, bu konudaki temel 

düzenlemeler 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde yer 

almaktadır. 

1 sıra No.lu MSUGT ile uygulamaya konulan “Muhasebe Usul ve Esasları”, 

işletmelerin faaliyet sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; 

mali tablolar aracılığıyla ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik 

niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde 

denetimin kolaylaştırılması amacını taşımaktadır. Sözkonusu düzenleme, vergi 

mevzuatı ve uygulamasından tamamen bağımsız olarak ve vergisel kaygılar ön planda 

tutulmaksızın hazırlanmıştır. Bu itibarla MSUGT’lerde vergi mevzuatına kıyasen 

farklılık gösteren düzenlemeler yer almaktadır(6 sıra No’lu MSUGT). 

Nitekim, 1 Sıra No.lu MSUGT’nin, "V-YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ 

MEVZUATI İLE İLİŞKİSİ VE YAPTIRIMI" başlıklı bölümünde "bu düzenleme 

kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe sistemlerini bu Tebliğ ve ekinde öngörülen 

kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak, vergiye tabi karın tesbiti aşamasında 

vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak zorundadırlar. 

Diğer bir anlatımla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların 

düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek olan mali 
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tabloların tekliği değiştirilmez olup; işletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle 

vergiye tabi safi kazancın tespitinde vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri 

sağlayacak şekilde gerekli düzenleme ve hesaplamaları yapacaklardır." şeklinde ifade 

edilmiştir.  

Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile Türk Ticaret 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği 

durumlarda, işletmeler söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca istenilen bilgileri 

sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak, bu düzenlemeler bu bölümde 

yer alan ilkeler çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği ilkesini değiştiremez(1 

sıra No’lu MSUGT III.Bölüm). 

MSUGT’ler ile yapılan düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra 

yayımlanacak muhasebe standartlarına, yoksa muhasebe kavramlarına uygun olarak 

öncelikle, işletmenin içinde bulunduğu sektörde söz konusu işletme büyüklüğü için 

yaygın olarak kullanılan, bunun da uygulanmadığı hallerde uluslararası standartlarda 

benimsenen esaslara uyulur(1 sıra No’lu MSUGT III.Bölüm).  

Bütün açıklamalardan görüleceği üzere, VUK muhasebeleştirme konusunda, 

verginin hesaplanmasına ilişkin düzenlemelere uyulması ve beyan sırasında gereken 

düzeltmelerin yapılması kaydıyla, esneklik taşımaktadır.  

1 Sıra No' lu MSUGT’nin hesap planı açıklamaları bölümünde, maddi olmayan 

duran varlıkların hesap numara ve adları aşağıdaki gibidir: 

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

260. Haklar  

261. Şerefiye  

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri  

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri  

264. Özel Maliyetler  
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265. .... 

266. ... 

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

268. Birikmiş Amortismanlar (-)  

269. Verilen Avanslar  

“Maddi olmayan duran varlıkların” muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalar, 

1 Sıra No' lu MSUGT’nin ana gruplamaları itibariyle takipeden alt bölümlerde 

yapılmaktadır. 

3.1.Vergi Usul Kanunu’na Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların 

Tanımı  

Maddi olmayan duran varlıklarla özel tükenmeye tabi varlıklar, işletme 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisab edilen ve tekrar satışları düşünülmeyen uzun 

ömürlü varlıklardır152. Normal olarak amortismana tabi ve sınırlı ömre sahip bulunan 

maddi olmayan duran varlıkların ömürleri kanun ve sözleşme ile sınırlandırılmış 

bulunur.Patentler, telif hakları, imtiyazlar, kiralanmış arazi üstündeki haklar başlıca 

örnekleri teşkil eder153. 

Maddi olmayan duran varlıkları, genel olarak, maddi duran varlıklardan ayıran 

beş karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir154: 

i) Maddi varlıkları bulunmamakta ve daha sıklıkla, bunların yasal 

haklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

ii) Bunlardan elde edilmesi beklenen kazançlarda genellikle yüksek 

derecede belirsizlik sözkonusudur. 

152Devlet Planlama Teşkilatı,  Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, 
DPT Yayın No: 863, İstanbul, 1973, s.84 
153 Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, DPT, s.84-85 
154 Loren A. Nikolai, John D. Bazley, James J. Stallman, Principles of Accounting, Second Edition, Kent Publishing 
Company, Massachusettes, 1986, s.499 
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iii) Maddi olmayan duran varlıkların değeri, geniş dalgalanmalar 

konusudur. Çünkü, bu, önemli ölçüde rekabet koşullarına bağlıdır. 

iv) Bunlar, maddi olmayan duran varlıklar, sadece belirli işletmeler için bir 

değer taşıyor olabilirler. 

v) Bunların beklenen ömürlerini saptayabilmek çok zordur. 

1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “26.Maddi 

olmayan duran varlıklar” ana hesabına ilişkin açıklamaya göre, maddi olmayan duran 

varlıklar, gayrimaddi iktisadi kıymetlerin, işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya 

yararlanmayı beklediği kıymetlerden olması gerekmektedir.Yukarıdaki hesaplarda yer 

alan maddi olmayan duran varlıklar aynı zamanda VUK’a göre de gayrimaddi iktisadi 

kıymettir. 

VUK’un 315. maddesi uyarınca yayımlanan ve mükelleflerce kullanılacak 

amortisman oranlarını belirleyen 339 ve 365 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğleri155 ile 

değişik 333 sıra numaralı Genel Tebliğ156 eki listenin 55. Sırasında, gayrimaddi iktisadi 

kıymetler; İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (franchising), patent, formül, 

dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, 

lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer 

haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri şeklinde örneklendirilmiştir. Anılan 

listede şerefiyeler de (peştemallıklar da) gayrimaddi iktisadi kıymet olarak farklı bir 

orana tabi tutulmuştur.  

Sonuç olarak, vergi mevzuatına göre maddi olmayan duran varlık, herhangi bir 

fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya 

yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler (ilk kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel 

maliyet bedelleri, ar-ge giderleri) ile belli koşullar altında hukuken himaye gören 

gayrimaddi haklar  ve şerefiyelerdir. 

155 24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı resmi gazete ile 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı resmi gazetelerde 
yayımlanmıştır. 
156 28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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Vergi mevzuatına göre, bir iktisadi kıymetin, maddi olmayan duran varlık 

olarak kabul edilmesi yani kapsama girmesi ve muhasebeleştirilmesi için, 

-o iktisadi kıymetin “gayrimaddi” olması, 

-işletmenin o maddi olmayan iktisadi kıymetten belli bir şekilde yararlandığı 

veya yararlanmayı beklemesi, 

gerekmektedir.  

3.2. Gayrimaddi (Telif, Sınai ve Ticari ve Sınırlı Ayni) Hakların 

Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi 

Vergi mevzuatımızda gayrimaddi hak kavramının tanımı bulunmamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar ve GVK’nın 18, 70/5, mük. 80/2 ve 3, 94/4, KVK’nın 30/2, 

VUK’un 75/2, 296/2 ve VİVK’nın 10/2-g maddeleri gözönünde bulundurulduğunda 

gayrimaddi hak, bir işletmenin faaliyetlerinde kullanılan ve maddi bir niteliği 

bulunmayan, patent, desen, model, know-how, lisans, arama hakkı, imtiyaz hakkı, 

işletme hakkı, ticaret unvanı, marka, intifa, telif hakkı gibi unsurlardan oluşan, belli 

şartlar altında hukuken himaye gören, müstakil olarak alım-satım konusu olan, 

mülkiyete konu olabilen ve bazısı tescil edilebilen telif, sınaî ve ticari haklar, sınırlı aynî 

haklar ile kamu otoritelerinin belli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkileri  

içeren ruhsatlardır.  

Vergi mevzuatına göre, gayrimaddi hak kavramı içinde yer alan varlıklar, aynı 

zamanda, vergi mevzuatı açısından bunların işletmede yararlanmak ya da yararlanmanın 

beklenmesi -yani işletmece ticaret amaçlı alım satıma konu edilmemesi- kaydıyla 

“maddi olmayan duran varlıkları” ın içinde yer almaktadır. 

1 sıra No’lu MSUGT’de, maddi olmayan duran varlıkların “26 Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar”  ana hesap grubunda izleneceği belirlemesi yapılmıştır.Bu 

ana hesap grubundaki  alt hesaplardan biri “260. Haklar” hesabıdır.  

“260. Haklar” hesabının açıklaması  ise “İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve 

ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin 
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işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla 

yapılan harcamaları kapsar.” şeklindedir.Bu hesap açıklamasından görüleceği üzere, 

burada bir kısım sınai ve ticari haklar ismen sayılmış ve “...gibi bir bedel ödenerek elde 

edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı 

kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.” denilerek, 

bu hesapta yer alacak “hak” türlerinin kapsamı en geniş haline dönüştürülmüştür.Buna 

göre, çalışmanın 2. bölümünde açıklaması yapılmış olan tüm telif, sınai ve ticari haklar 

ile sınırlı ayni haklar bu alt hesap grubuna kaydedilecektir. 

Telif haklarından mali hak/hakların devralınması, işletme, imtiyaz, patent, 

ticari marka, ticari ünvan, tasarım hakkı, yeni bitki ıslahçı hakkı, entegre topoğrafya 

devreleri hakkı gibi bir hakkının alınması ve/veya tescili ya da bu hakların 

başkalarından devralınması ile sınırlı ayni haklardan bu hakların tescili/tesis olunması 

ya da devralınması, kiralanması, lisansının alınması ya da satınalınması ile bu hakların 

yasal defterlere kaydedilmesi gerekir.Yani herhangi bir telif hakkının, sınai ve ticari 

hakkın ya da sınırlı ayni hakkın kullanıma hazır olması ile muhasebeleştirilmesi zamanı 

ve gerekliliği doğar. 

VUK’un 269’uncu maddesine göre, gayrimaddi haklar gayrimenkuller gibi 

değerlenir ve aynı maddenin 1. fıkrası hükmüne göre, gayrimenkuller “maliyet bedeli” 

ile değerlenir. “Maliyet bedeli”, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin 

artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri(bu ödemelerle ilgili) 

bilimum giderlerin toplamını ifade eder(VUK m.262). 

Ayrıca, gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, 

aşağıda yazılı giderler girer:  

1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;  

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden 

mütevellit giderler.  
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Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak 

Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler 

arasında göstermekte mükellefler serbesttirler(VUK m.270).  

Yukarıda açıklaması yapılan VUK hükümlerine göre, tescil/tesis olunan, 

devralınan ya da satınalınan bir telif, sınai ve ticari veya sınırlı ayni hakkın 

muhasebeleştirilmesinde yasal defterlere kaydedilecek bedel, bunların maliyet bedeli 

olacaktır.Bu maliyet bedeline ise hakkın türüne göre satınalma bedelinden başka yapılan 

müteferri bilumum giderler ile noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye 

giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergileri(bunların maliyet bedeline ilavesi 

ihtiyaridir) eğer varsa gümrük vergileri girecektir. 

Tek Düzen Hesap Planı'na ilişkin olarak yayımlanmış bulunan tebliğlere göre, 

bir ana hesap grubunun altında ihtiyaç duyulduğu kadar yardımcı (alt) hesap açılıp 

kullanılabilir. Tebliğlerde bu konuda herhangi bir kısıtlama yapılmamıştır. Hesaba 

verilen kod uzunluğu elverdiği ölçüde detay hesapları açmak olanaklıdır. “260-Haklar 

Hesabı”nda izlenecek birden fazla hakka sahip olmayan işletmeler bu hesabı yalnızca 

büyük defter düzeyinde kullanılabilirler. Çok ve fazla sayıda hak edinmiş olan büyük 

işletmeler ise ihtiyaç duydukları kadar alt hesaplar açarak kullanma imkanına 

sahiptirler, bu nedenle bu hesabı, aşağıdaki tablodaki gibi, hak türlerine göre 

bölümlendirmek suretiyle işletebilirler : 

                                                  Tablo 3 

                                     Haklar Hesabı Bölümlemesi 

Hesap No Alt Kırılım Hesap Adı 
260 00  Patentler 
260 10  Markalar 
260 20  Telif Hakları 
260 30  Lisanslar 
260 40  Ticari Markalar 
260 50  Tasarımlar 
260 60  Ticaret Ünvanı 
260 70  İmtiyazlar 
260 80  Sınırlı Ayni Haklar 
260 90  Diğer Haklar 
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Buna göre, işletmenin edindiği haklar maliyet bedelleri ile “260-Haklar” 

Hesabı'na borç kaydedilir. Hakların, satış, trampa, devir, hibe gibi herhangi bir şekilde 

elden çıkarılması halinde ise, elden çıkarılan hakların kayıtlı değeri bu hesabın 

alacağına kayıt yapılır.  

ÖRNEK 1: X işletmesi, A malını imal etmek için bunun patent hakkını Z 

işletmesinden 02.02.2009 tarihinde 600.000,- TL’ye satınalmıştır.Patent hakkı bedelinin 

tamamını aynı tarihte ABC bankası hesabından ödemiştir. 

Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

_______________________________  02.02.2009  _________________________________ 
 
260 00 Patentler                                                                                     600.000 
191 00 İndirilecek KDV                                                                         108.000 
             
                                                         102 00 Bankalar                                                     708.000 
___________________________________ / _______________________________________ 

 
Haklar, Vergi Usul Kanunu'nun 313'ncü maddesi kapsamında amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerdendir. Haklar, VUK’un 315’inci madddesi uyarınca, Maliye 

Bakanlığınca yayımlanan 333 seri no’lu VUK Genel Tebliği’ne göre 15 yıllık süre 

içinde, yıllık % 6,66 oranında itfa olunur. 1 sıra No’lu MSUGT’de, “260- HAKLAR 

HESABI”nın işleyişi açıklaması, “Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç 

kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması 

durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.”  şeklindedir. 

Edinilen hakların ilk muhasebe kaydında, kayıt bedeli VUK’a göre yapılacak kayıt 

bedeliyle aynı olmakla birlikte, bu hakların itfası vergi mevzuatından 

ayrılmaktadır.İşletmeler, ticari muhasebeleri açısından ve ticari kârlarını saptarken, 

hakları 5 yıllık sürede yıllık % 20 oranında itfa ederken, mâli karın saptanmasında 333 

seri no’lu VUK Genel Tebliği ile belirlenen 15 yıllık süre ve yıllık % 6,66 itfa oranını 

dikkate alarak mali bilançolarını düzenleyeceklerdir. 

Bazı gayrimaddi haklar, hukuken belirli bir süre için geçerlidirler. 

Sözleşmelerle süresi sınırlandırılmış lisans, telif, imtiyaz hakkı gibi haklar bu 

türdendir.Bu gibi maddi olmayan duran varlıkların maliyetlerinin sınırlı süre içerisinde 
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itfa edilmesi gerekir157.Örneğin, bir hakkın süreli olarak satınalınması ya da lisansının 

alınması halinde, amortisman süresinin sözleşme süresi kadar olması gerekir. 

Vergi Usul Kanunu'nun 189'uncu maddesi uyarınca, üzerinden amortisman 

ayrılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıdaki şekillerden biri ile gösterilir : 

- Envanter defterinin ayrı bir yerinde, 

- Özel bir amortisman defterinde,  

- -Amortisman defterinde. 

1 Sıra Numaralı MSUGT’de, hakların maliyet bedelleri üzerinden ayrılan 

amortismanların "268-Birikmiş Amortismanlar Hesabı"nda gösterileceği belirtilmiştir. 

Anılan tebliğe göre, haklara ait amortisman giderleri, 268-Birikmiş Amortismanlar 

Hesabı"nın alacağı karşılığında ; 

Ticaret işletmelerinde, 

- 7/B seçeneğinde 796-Amortisman ve Tükenme Payları 

- 7/A seçeneğinde 770- Genel Yönetim Giderleri 

hesabının borcuna kaydedilir. 

Ancak, edinilen hak, üretimde kullanılmakta ise; amortisman giderlerinin 

- Hizmet işletmelerinde 740-Hizmet Üretim Maliyeti, 

- Sanayi işletmelerinde 730- Genel Üretim Giderleri, 

-Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri yapan işletmelerde, 170- Yıllara Yaygın 

İnşaat ve Onarım Maliyetleri, 

hesaplarının borcuna kaydedilmesi gerekir. 

157 Özsaraç, s.106 
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ÖRNEK 2: Bir işletmece 600.000 TL maliyet bedeli ile satınalınan  know-

how’un, maliyet bedeli üzerinden ayrılan amortismanın, yukarıdaki beş ayrı seçeneğe 

göre kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

a) 7/B seçeneğinde; 
___________________________________  /   ______________________________________ 
 
796 00  Amortisman ve Tükenme Payları                                                       40.000 
             
                                                   268 00 Birikmiş Amortismanlar                                       40.000 
___________________________________  /   ______________________________________ 
 
b) 7/A seçeneğinde; 
 
Ticaret işletmesinde; 
________________________________   /   _____________________________________ 
 
770 00 Genel Yönetim Giderleri                                                                          40.000  
 
                                                   268 00 Birikmiş Amortismanlar                                       40.000 
____________________________________ / _______________________________________ 
 
Hizmet işletmesinde; 
 
___________________________________  /  _______________________________________ 
 
740 00  Hizmet Üretim Maliyeti                                                                           40.000 
 
                                                   268 00 Birikmiş Amortismanlar                                       40.000 
___________________________________  /  _______________________________________ 
 
 
Sanayi işletmesinde; 
 
___________________________________  /  _______________________________________ 
  
730 00  Genel Üretim Giderleri                                                                            40.000 
 
                                               268 00 Birikmiş Amortismanlar                                         40.000 
___________________________________  / _______________________________________ 
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Yıllara yaygın inşaat ve onarma işinde; 
 
___________________________________  /  _______________________________________ 
 
170 00  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım                                                             40.000  
              Maliyetleri 
 
                                                  268 00 Birikmiş Amortismanlar                                          40.000 
___________________________________  / ________________________________________ 

Hakların, yararlanma süresi tamamlanmadan başkalarına devri halinde birikmiş 

amortismanlar kâra aktarılarak kapatılır. Yukarıdaki örnekte yer alan know-how’un 

beşinci yılın içinde peşin bedelle (KDV hariç)1.000.000.- TL'ye bir başka işletmeye 

satıldığını düşünürsek yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

_________________________________  / ___________________________________ 

102 00   Bankalar                   1.180.000 
268 00   Birikmiş Amortismanlar                      200.000 
(5 x 40.000=) 
 
                                        260 05  Know-How                                                      600.000                                        
                                        391 00  Hesaplanan KDV                                             180.000 
                                        679 00  Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar                     600.000 
____________________________________  /  ______________________________________ 

 

 Finansal Kiralamanın Muhaseleştirilmesi: 

Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadî kıymet 

ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların muhasebeleştirilmesi de “260 Haklar” 

hesabında yapılmaktadır ve değerlemesi VUK’un mük.298’inci maddesine göre, 

aşağıdaki esaslara göre yapılır.  

VUK’a göre finansal kiralama; kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya 

devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip 

olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran 

kiralamalardır.  

Kiralama işleminde; iktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda 

kiracıya devredilmesi, kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden 
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düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadî kıymetin 

ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye 

göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî kıymetin 

rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi 

birinin varlığı durumunda kiralama işlemi finansal kiralama kabul edilir.  

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama 

sözleşmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi 

kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri VUK. mük. 290’ıncı madde kapsamında 

değerlendirilmez.  

Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira 

süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi 

sonunda kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa 

VUK. mük. 290’ıncı kapsamında değerlendirilir.  

Kira ödemeleri; sözleşmeye göre, kira süresi boyunca yapılması gereken kira 

ödemeleridir. Kira süresi sonunda, kiralama konusu iktisadî kıymetin kalan değerine 

ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer de kira ödemesi kabul edilir. Kira süresi 

sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadî kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve 

sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda kira 

ödemeleri kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının 

kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamıdır.  

Kira ödemelerinin bugünkü değeri; kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, 

kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü 

değerlerinin toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının 

kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için 

katlanacağı faiz oranı kullanılır.  

Kiralamada kullanılan faiz oranı; kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan 

değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadî kıymetin rayiç bedeline 

eşitleyen iskonto oranıdır.  
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Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma 

hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya 

sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile 

değerlenir.  

Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca 

yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu 

iktisadî kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin 

düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif 

değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır 

veya negatif olması halinde, iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark 

iktisadî kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur.  

Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü 

değeri arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle 

değerlenir.  

Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım 

satımını yapması halinde, iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli 

dikkate alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden 

elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulur.  

Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, 

borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem 

sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak 

şekilde yapılır.  

Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadî 

kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir 

dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit 

bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir.  

Maliye Bakanlığı, VUK’un mük.298’inci maddesinin uygulamasına yönelik 

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  
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6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na 

göre kurulmuş olan ya da olmayan işletmelerden finansal kiralama yapan kiracı, 

VUK’un mük. 290’ıncı maddesi hükmüne göre finansal kiralamaya konu iktisadi 

kıymeti kullanma hakkını “260 Haklar” hesabında aktifleştirmesi 

gerekmektedir.Aktifleştirilecek olan bu kullanma hakkı kira ödemelerinden faizin 

indirilmesi yoluyla bulunacak olan meblağdır.Bilançonun aktifine kaydedilerek 

muhasebeleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti “kullanma hakkı” 

karşılığında ise pasif tarafta sözleşmeden doğan borç tutarları kaydedilecektir.Pasif 

tarafındaki bu denklik, sözleşmenin yapıldığı yıldaki faiz giderinin “ 302 Ertelenmiş 

Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti” hesabına, sözleşmenin yapıldığı yıldan sonraki 

yıllara ait ödenecek fiaz giderleri ise “402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 

Maliyeti” hesaplarına borç kayıt ile sağlanacaktır.Her iki hesap bilançonun pasifinde yer 

almasına rağmen bu hesaplara borç olarak kaydedilecek tutarlar, bilançonun pasifinde 

eksi olarak görünecektir. 

Kiracı, dönemsellik ilkesini gözönünde bulundurarak, finansal kiralama 

yapanlara ödenecek kira taksitlerinden bir yılı geçmeyenleri “301 Finansal Kiralama 

İşlemlerinden Borçlar” hesabına, vadesi bir yılı aşan finansal kiralama yapanlara 

ödenecek kira taksitlerini “401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına 

kaydeecektir. 

ÖRNEK 3: 01.05.2008 tarihinde ana parası 500.000 TL, faizi ise 625.000 TL 

olan kereste kesim makinalarını 5 yıllık süre ile finansal kiralama sözleşmesine istinaden 

X finansal kiralama şirketinden kiralanmış ve söz konusu iktisadi kıymetin ekonomik 

ömrü ise VUK tebliğine göre 6 yıl olarak belirlenmiştir. Kira süresi sonunda söz konusu 

iktisadi kıymetin mülkiyet hakkının 15.000 TL+KDV bedelle kiracı firmaya 

devredileceği kararlaştırılmıştır. İlk yıl ödenecek kira taksidi olan toplam 150.000 TL’nin 

66.666 TL anapara , 83.334 TL ise faizdir.   

1. Kiracı işletme finansal kiralama sözleşmesine istinaden ilk yıl aşağıdaki 

kaydı yapacaktır: 
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__________________________________________   /   __________________________________________ 

260 Haklar Hesabı 500.000   

302 Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 83.334   

402 Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 541.666  

      

                            301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  150.000 

                           401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   975.000 
__________________________________________    /  ___________________________________________ 

 

2.İlk yılın taksitleri ödendiğinde(basitleştirmek amacıyla ilk yılın aylık 

taksitleri tek muhasebe kaydında gösterilmiştir.) 

___________________________________________    /  __________________________________________ 

780 Finansman Giderleri 83.334   

                  

                         302 Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri    83.334 
__________________________________________  /  ____________________________________________ 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 150.000  

191 İndirilecek KDV 27.000  

   

                                                                                   102 Bankalar  177.000 
__________________________________________  /  ____________________________________________ 

 

3. İşletmenin normal amortisman yöntemi kapsamında 5 yıl boyunca (mülkiyet 

devrinin gerçekleştiği yıl sonuna kadar) amortisman ayırması (basitleştirmek amacıyla 

ilk yılın  muhasebe kaydı gösterilmiştir)(333Seri No’lu VUK Genel Tebliğine göre 

amortisman ayırma süresi 6 yıl ve % 16,66’dır.) 
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__________________________________________   /   __________________________________________ 

730 Amortisman Giderleri 83.300   
      

                                                    268 Haklar Birik. Amortismanı (-)   83.300 
      

_________________________________________    /   ___________________________________________ 
 

Örneğe uygun mülkiyet devri yapılana kadar 5 yıl süreyle ayrılacak 

amortisman tutarı 500.000 TL*%16,66=83.300 TL’dir.   

4. Yıl sonlarında 1 yıldan kısa döneme geçen hesaplar arası aktarma.(Bir 

sonraki yılın kira taksidinin anaparası 100.000 TL, faizi ise 125.000 TL olarak 

belirlenmiş olsun.) 

_________________________________________   /   ____________________________________________ 

 302 Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 125.000   

 401  Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  225.000    
   

                        402 Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)     125.000 

                    301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar     225.000  
_________________________________________   /   ____________________________________________ 

 

5. İşletmenin 01.05.2013 tarihinde söz konusu iktisadi kıymetin mülkiyet 

hakkını 15.000 TL+KDV bedelle devralması:  

Bu aşamada, önceden kullanma hakkı kapsamında haklar hesabında 

aktifleştirilen söz konusu iktisadi kıymet, mülkiyet hakkının geçişi ile birlikte ilgili olduğu 

sabit kıymet hesabına alınmalı ve muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır. 

 

 

 

114 
 



 
 

 

Yukarıdaki kayıttan da anlaşılacağı üzere; mülkiyetin geçişi ile birlikte söz 

konusu iktisadi kıymetin maliyet bedeli VUK açısından 515.000 TL (500.000 TL ana 

para+15.000 TL mülkiyet hakkının devrini sağlayan bedel) olmuştur.   

3.3. Şerefiyenin(Peştamallık) Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi 

Peştemallık kavramı günümüzde bir çok kuruluş için geçerli olan bir isim 

hakkının piyasa değerini ifade etmektedir. Bu isim hakkını herhangi bir işletmenin 

kendi aktif kalemleri içerisinde görmek çoğu kez mümkün değildir. Ancak işletmenin 

devri sırasında isim hakkının parasal bir değerle ifade edilmesi söz konusu olduğundan 

Tek Düzen Hesap Planı açıklamalarında da ifade edildiği üzere aktif kalemler içerisinde 

görünüm kazanabilmektedir158. Tek düzen muhasebe sistemine göre, ödenen Şerefiye 

bedellerinin tamamı “261 Şerefiye” hesabının borcuna kaydedilir. 1 sıra No’lu 

MSUGT’ye göre, bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu 

işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki 

olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit 

edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır. Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı 

158 Seviğ, Şerefiye veya Peştemallıkda Amortisman, Referans Gazetesi, 06.07.2007, 
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=72315&KTG_KOD=177&ForArsiv=1, ( 25.11.2013) 

_____________________________________________   /   ________________________________________ 

253 Tesis, Makinave Cihazlar 500.000   

253 Tesis, Makina ve Cihazlar 
 (mülkiyet hakkının devri nedeniyle) 15.000   

191 İndirilecek KDV 2.700   

268 Haklar Birik. Amortismanı (-) 416.500   

      

                                                               260 Haklar Hesabı   500.000 

                                                                           257 Birikmiş Amortismanlar (-)   416.500 

                                                                            320 Satıcılar    17.700 
_______________________________________________/________________________________________ 
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bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit 

taksitlerle yapılır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 282. maddesinde “ilk tesis ve taazzuv giderleri ve 

peştemallıklar” başlığı altında tek bir cümleyle “Gerçek veya tüzel kişilerde 

peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenir” hükmü yer almaktadır.Bilindiği 

gibi, mukayyet değer, muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir(VUK m.265). 

VUK’nun 313. maddesinde ise değeri belli bir tutarı (2014 yılı için 800 TL) aşmayan 

şerefiyelerin amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği 

hükmü yer almaktadır. 365 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde ise şerefiyelerin % 

20 oranında amortismana tabi tutulacağı, yani 5 yılda itfa edileceği 

belirtilmektedir.Yani, yok edilmeleri, VUK’nun 313’üncü maddesi uyarınca itfa payı 

yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır. Bu nedenle her yıl kayıtlı değerin beşte biri 

268 no.lu (Maddi Olmayan Duran Varlıklara ait) “Birikmiş Amortismanlar” hesabının 

alacağına ve; 

- 7/B seçeneğinde 796 “Amortisman ve Tükenme Payları” 

               - 7/A seçeneğinde 770 “Genel Yönetim Giderleri” detayındaki “Maddi 

Olmayan Duran Varlık Amortisman ve İtfa Payları” hesaplarının borcuna kaydedilmek 

suretiyle muhasebeleştirilir. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde örneğin 500.000 TL tutarındaki bir 

şerefiyenin amortisman yevmiye kaydı (7/A seçeneğine göre) aşağıdaki gibi olacaktır. 

__________________________________    /   ________________________________ 
 
770 Genel Yönetim giderleri                                                     100.000      
         Maddi olmayan Duran Varlık                   
         İtfa Payları                        
         - Şerefiye İtfa Payları                   
            
                                                 268 Birikmiş Amortismanlar                                100.000 
                                                        Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ait 
                                                        İtfa Payları                     
                                                        - Şerefiye İtfa Payları                   
_________________________________    /   _________________________________ 
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3.4. Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Değerlemesi ve 

Muhasebeleştirilmesi 

İşletme politikası bakımından, yapıldıkları yılın sonuçlarına mâledilmesi uygun 

görülmeyen bir kısım giderler, bilançonun aktifinde bırakılabilir.Bu gibi giderlere ilk 

tesis ve taazzuv giderleri örnektir.Bu gibi giderlerin aktifleştirilme nedeni; mâli 

ağırlıklarını, sadece yapıldıkları hesap dönemi sonuçları üzerinde göstermelerini 

önlemeye dayanır.Bir diğer neden ise bunların iktisadi faydalarından işletmenin bir 

hesap döneminden daha uzun bir süre ile yararlanacak olmasıdır159. 

VUK’un 282’nci maddesine göre, kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv 

giderleri mukayyet değeri ile değerlenir. Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan 

giderlerden fazla olamaz. Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması 

veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi 

bir kıymet iktisap olunmıyan giderler bu cümledendir. İlk tesis ve taazzuv giderlerinin 

aktifleştirilmesi ihtiyaridir.Ancak aktifleştirilmesi halinde bunun VUK’un 315’inci 

maddesi uyarınca, beş160 yıl içinde her yıl % 20 oranında amortismana tabi tutulması 

gerekir.  

Kuruluş ve örgütlenme giderleri, bir defada yapılan harcamadan ibaret değil, 

belli bir zaman sürecinde yapılan çeşitli giderlerden oluşan giderlerdir. Özellikle 

sermaye şirketlerinde, kuruluş döneminde aynı türden giderlerin birden fazla hesap 

dönemi içinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum dolayısı ile de,  kuruluş ve 

örgütlenme giderlerinin hangi tarihte aktife girmiş sayılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bu husus, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun 182 yayın numaralı 

kararında çözüme kavuşturulmuştur. Vergi Usul Kanunu’nda aktifleştirme kavramı 

tanımlanmış değildir. Durum böyle olunca aktifleştirme kavramının işletme iktisadı ve 

muhasebe tekniği açısından ele alınması gerekir. Muhasebe tekniği yönünden 

aktifleştirme aktif bir elemanın ya da aktifleştirilmesi öngörülen bir harcamanın nihai 

adı ile, envantere alınmasını ifade eden bir terimdir. Buna göre, henüz bitmemiş bir 

bina, montajı tamamlanmamış bir makine aktife girmiş sayılamayacağı gibi, tamamı 

159 Hiçşaşmaz, Genel MuhasebeTeorisi ve Uygulama Esasları, s. 260 
160 333 seri no’lu VUK Genel Tebliği sıra no 54 
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gerçekleşerek nihai tutarı kesinleşmemiş olan kuruluş ve örgütlenme giderleri de aktife 

girmiş sayılamaz. Bu giderlerin aktife girmesi, kuruluş ve örgütlenme faaliyetinin 

tamamlanarak işletmenin normal faaliyete başladığı anda vuku bulmuş olur.Nasıl ki bir 

bina, tamamlandıktan sonra maliyet tutarının tamamı üzerinden amortismana tabi 

tututuyorsa, ilk tesis ve taazzuv giderleri de, tek bir amortisman birimi olarak, nihai 

miktarı kesin olarak belli olduktan sonra amortismana tabi tutulması gerekir. Bu 

bakımdan, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin amortismanına kurumun kuruluşunun 

tamamlandığı veya işletmenin bilfiil ve tam olarak faaliyete geçtiği, tecrübe imalatı 

olanı kurumlarda bunun sona erdiği hesap döneminden itibaren başlamak gerekir161. 

1 sıra no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde (MSUGT) ilk tesis 

ve taazzuv giderleri, “262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı” olarak 

düzenlenmiştir. MSUGT'nin ilgili bölümünde bu hesaba ilişkin olarak, “İşletmenin 

kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve 

karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda 

izlendiği hesaptır. Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yokedilmeleri 

amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.” 

açıklamaları yer almaktadır.  

Sözkonusu hesaba ilişkin yapılan açıklamalarda da görüleceği üzere, 

aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri “262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri” 

hesabının borcuna kaydedilir. Amorti edilmeleri, itfa payı yoluyla beş yıl içinde eşit 

taksitlerle yapılır. Bu nedenle her yıl kayıtlı değerin % 20’si ilgili gider hesabının (750, 

770 veya 796 no’lu hesabın) borcuna, “268 Birikmiş Amortismanlar”  hesabının 

alacağına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. 

Diğer  yandan, beşinci yılın sonunda itfa süresi tamamlanan kuruluş ve  

örgütlenme giderleri,  bunlarla  ilgili birikmiş amortisman hesabıyla ters kayıt yapılmak 

suretiyle kapatılırlar.  

ÖRNEK: (XYZ) AŞ. 2008 yılı içerisinde toplam 1.000.000 TL kuruluş ve  

örgütlenme gideri yapmış ve aynı yıl faaliyetine başlamıştır. Kurumun, kuruluş ve  

161 Hesap Uzmanları Kurulu,  s.263 
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örgütlenme giderlerini aktifleştirmeyi tercih ettiği varsayımına göre yapılacak muhasebe 

kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.  

a) 7/A seçeneğinin uygulandığı işletmelerde;  
 
_________________________________    /   _________________________________ 
 
262  Kuruluş ve Örgütlenme  Giderleri                                   1.000.000     
                                        
                                    102  Bankalar                                                                 1.000.000 
 
__________________________________    /    ________________________________ 
 
 
______________________________  31.12.2008  _____________________________ 
 
770  Genel Yönetim Giderleri                                                      200.000  
 
                                 268  Birikmiş Amortismanlar                                                200.000 
 
_________________________________      /      _______________________________ 
 
632  Genel Yönetim Giderleri                                                        200.000 
 
                               771  Genel Yönetim Giderleri Yansıtma                                 200.000 
 
_________________________________     /     ________________________________  
 
771  Genel Yönetim Giderleri                                                          200.000 
         Yansıtma        
                                              
                               770  Genel Yönetim Giderleri                                                 200.000 
__________________________________    /     _______________________________ 
 
 
690  Dönem Kâr- Zararı                                                                     200.000 
 
                                632  Genel Yönetim Giderleri                                                200.000 
 
__________________________________      /    _______________________________ 
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b) 7/B seçeneğinin uygulandığı işletmelerde;  
 
___________________________________    /    _______________________________ 
 
262  Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri                                             1.000.000 
 
                                102  Bankalar Hs.                                                                1.000.000 
 
___________________________________     /    ______________________________ 
 
_________________________________ 31.12.2008 ___________________________ 
 
796  Amortisman ve Tükenme Payları                                                  200.000 
 
                                   268 Birikmiş Amortismanlar                                               200.000 
________________________________   /    __________________________________ 
 
 
_________________________________ / ___________________________________ 
632  Genel Yönetim Giderleri                                                                200.000 
 
                                   798  Gider Çeşitleri Yansıtma                                             200.000 
________________________________    / ___________________________________ 
 
798  Gider Çeşitleri Yansıtma                                                                200.000 
 
                                   796-Amortisman ve Tükenme Payları                                 200.000 
_________________________________   /   __________________________________ 
  
690  Dönem Kâr-Zararı                                                                           200.000 
 
                                    632  Genel Yönetim Giderleri                                            200.000 
_________________________________    /   _________________________________ 

 

Örneğimizdeki aktifleştirilen kuruluş ve örgütlenme giderleri, beş yıl içinde ve 

eşit miktarlarda itfa edilecektir. Yani, 2012 yılına kadar amortisman ayırmak suretiyle 

giderleştirilecektir. 2012 yılında, son olarak ayrılan amortisman giderinden sonra 

kuruluş ve örgütlenme giderlerinin kapatılmasına ait yevmiye kaydı hem 7/A hem de 

7/B seçeneğini seçen işletmelerde aşağıdaki gibi olacaktır: 
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_________________________________   /   __________________________________ 
 
268  Birikmiş Amortismanlar                                                       1.000.000  
 
                                 262  Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri                               1.000.000  
_________________________________   /    _________________________________ 
 

3.5. Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Değerlemesi ve 

Muhasebeleştirilmesi 

Araştırma ve Geliştirme giderlerinin muhasebeleştirilmesi tekdüzen hesap 

planında 263 no’lu hesapta izlenmektedir.Vergi kanunlarında Ar-Ge giderlerinin, 

dönem kazancının saptanmasında nasıl ve hangi dönemde dikkate alınacağı hususunda 

düzenleme bulunmamaktadır.Bu yüzden, Ar-Ge giderlerinin, nasıl ve hangi dönemde 

gider yazılacağının saptanmasında vergi kanunlarındaki genel düzenlemelerin 

gözönünde bulundurulması gereklidir.KVK’nın 6/2’inci maddesinde safî kurum 

kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.GVK’nın 38’inci maddesinde ise, bilanço esasına 

göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki 

değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce, işletmeye 

ilave olunan değerler bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerler ise farka ilave 

olunucağı ve  ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul 

Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri 

hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.  

Diğer yandan, VUK’un 269 ila mük. 290’ınıncı maddelerinde iktisadi 

işletmeler dahil kıymetleri değerleme ile ilgili esaslar, 313 ila 321’inci maddelerinde 

ise, mevcutlarda amortismanın düzenlemeleri yer almaktadır. 

Gelir İdaresi’nin Ar-ge harcamalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin 1. Seri 

No’lu KVK Genel Tebliğindeki açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

“Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları 

araştırma ve geliştirme  harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, 
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gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 

aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir. 

Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda 

patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma 

harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir. 

Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi 

gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir. 

Ancak projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin 

tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında 

yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider 

yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Örneğin; bir kurum tarafından 3 yıl süreli Ar-Ge projesi hazırlanarak, ön 

fizibilite çalışmalarının akabinde, Ar-Ge faaliyetine başlanılmıştır. İkinci yılın sonunda, 

kurum Ar-Ge projesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı düşüncesiyle projeden 

vazgeçme kararı almıştır. Dolayısıyla, projenin başlama tarihinden itibaren 

aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, projeden vazgeçildiği tarih itibarıyla doğrudan gider 

yazılabilecektir. 

İster aktifleştirilsin ister doğrudan gider yazılsın ilgili dönemde yapılan Ar-Ge 

harcamalarının tamamı üzerinden %100 oranında Ar-Ge indirimi ayrıca hesaplanacak 

ve indirim konusu yapılacaktır.” 

Tekdüzen hesap planındaki 263 no’lu hesaba ilişkin olarak “İşletmede yeni 

ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla 

yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır. Maliyet 

değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok 

edilir.” açıklamaları  yer almaktadır. 

Esasında “Ar-Ge faaliyetleri”, çok kısa olarak, yeni teknik bilgilerin elde 

edilmesi, yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, yeni ve özgün tasarıma dayanan 

yazılım faaliyetleri, yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya 

122 
 



 
 

geliştirilmesi, bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını 

yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması olarak tanımlanmaktadır.Bütün 

bunlardan görüleceği üzere, Ar-ge faaliyeti, işletmenin üretim ve/veya satışları için 

patentlenebilir ya da talep edildiğinde başka işletmelere know-how lisansı verilebilir bir 

yeni bir teknik, ürün ya da yöntem buluş arayışına yani bir gayri maddi hak elde etmeye 

yöneliktir.  

Ar-Ge maliyetleri yada diğer deyişle Ar-Ge giderleri kendi başlarına 

gayrimaddi iktisadi kıymet değildirler. Ar-Ge faaliyetleri çoğunlukla, yeni bir ürün, 

işlem, fikir, formül, kompozisyon veya edebi çalışma gibi patent ya da telif gibi bir 

geliştirmeyle sonuçlanırlar162. Vergi açısından bakıldığında, Ar-Ge faaliyetinin 

sonucunda elde edilen gayri maddi hak ise VUK’un 269’uncu maddesi uyarınca 

gayrimenkul gibi değerlenecek bir iktisadi bir kıymettir.Bu kıymetin elde edilmesi 

süreci ise tıpkı işletme için bir gayrimenkul inşa edilmesi gibidir.Nasıl ki birden fazla 

yıl süren yatırımlar için gayrimenkul inşa edilir, makina tesisat kurulur iken her yıl 

yatırım için yapılan harcamalar “yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izleniyor ve 

giderler o hesapta biriktiriliyor ise, burada da resmi kurumlarca patentlenebilir, 

lisanslanabilir ya da tescili yapılmayan ya da işletmece sırrın korunabilmesi amacıyla 

tescil ettirilmesine gerek görülmeyen yeni buluş, teknik ya da bilginin elde edilme yani 

(gayrimaddi) iktisadi sabit kıymet elde etme sürecinde yıllar içinde yapılan 

harcamalar aktifleştirilerek burada biriktirilir.Yani vergisel açıdan, “263. Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri” hesabı burada bir nev’i “yapılmakta olan bilimsel/yeni teknik 

yatırımlar hesabı” fonksiyonunu görmektedir.Yukarıya aldığımız Gelir İdaresi “Proje 

sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, 

amortisman yoluyla itfa edilecektir.” açıklaması bu konuda bir açıklık içermemektedir. 

VUK’un 315’inci maddesine istinaden yayımladığı 333 Sıra No’lu VUK Genel 

Tebliği’nin eki amortisman oranları listesinin 57. sırasında “Araştırma-Geliştirme 

giderleri” faydalı ömrü 5 yıl amortisman oranı yıllık % 20 olarak saptanmıştır. 1 Seri 

No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğindeki hesap planının “263. Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri” hesabının işleyişi açıklamasındaki “5 yıl içinde eşit taksitlerle 

162 Akın Akbulut, Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2007, s.69 
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itfa edilerek yok edilir” ifadesi 333 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile saptanan oran ile 

aynı olduğu görülmektedir. 

Gelir İdaresi’nin “Araştırma-Geliştirme giderleri” başlığı ile 5 yıl faydalı ömür 

ve % 20 amortisman oranı saptaması vergi yönüyle tartışma konusudur.Çünkü, bir 

mükellef Ar-Ge faaliyeti sonucunda, örneğin, patentlenebilir bir buluş yapması 

durumunda, bunun için Türk Patent Enstitüsü’nden patent alacaktır.Bu durumda ise 

patentin hukuki hüküm ifade ettiği tarih itibariyle, patent konusu buluşun ortaya 

çıkarılması/yapılması sürecinde yapılıp “263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri” 

hesabında biriktirilen giderlerin ters kayıt ile “260. Haklar” hesabına borç 

kaydedilmesi ve 333 sıra no’lu VUK Genel Tebliğindeki listenin 55. sırasındaki Gayri 

Maddi İktisadi Kıymetlerden (patent) olarak, 15 yıl faydalı ömür süresine göre yıllık % 

6,66 oranında itfa edilmesi gerekir. Çünkü, örneğimizde, artık ortada sadece yapılmış 

Ar-Ge giderleri değil, Ar-Ge faaliyeti sonucunda elde edilmiş olan bir gayrimaddi hak 

sözkonusudur. 

Fakat, Ar-ge faaliyetinin sonucunda, patentlenebilen ya da tescillenebilen 

olmayan ancak, 1. Seri No’lu KVK Genel Tebliğinde belirlenen amaç çerçevesinde, 

yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, 

süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmeyi sağlayan bir sonuç elde 

edilmesi halinde bunlardan, 333 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği eki listenin 55. 

sırasındaki belirtilenlere uymayan ve aktifleştirilen giderlerin 5 yılda ve yıllık % 20 

oranında itfa edilmesi gerekir.  

“263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabında aktifleştirilmiş olan Ar-

ge harcamaları dönemsonlarında VUK m. 289 uyarınca mukayyet değeri ile değerlenir. 

Ar-ge faaliyetleri için yapılan harcamalar karşılığında, amortismana tabi bir 

iktisadi kıymet elde edilememesi durumunda, vergilemede dönemsellik ilkesini 

belirleyen GVK 38, KVK 6/2 ve VUK 283 ve 287’nci maddelerinin hükümleri 

gözönünde bulundurulduğunda, yapılan giderlerin ilgili olduğu dönemin kazancının 

saptanması sırasında dikkate alınması gerekir.Dönemsellik ilkesi, bilindiği üzere, 

işletmelerin sınırsız olduğu varsayılan yaşam sürelerinin belirli dönemlere bölünerek, 
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vergilemeye konu olmasını ifade etmektedir.Bu ilke aynı zamanda, işletmenin gelir ve 

giderlerinin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini, hasılat ve karların aynı 

döneme ilişkin gider, maliyet ve zararlarla karşılaştırılıp dönem kazancının 

saptanmasını gerektirir. 

Giderlerin, hangi hesap dönemine ait olduğunun tespitinde ise ödenmiş olup 

olmamasının önemi yoktur ve vergilendirme dönemi sonunda ödenmemiş olsa dahi, o 

döneme ait gelirin elde edilmesi için yapılan giderin, kazancın tespitinde dikkate 

alınması gerekir.Aynı şekilde, ödenmemiş olsa dahi daha sonraki bir dönem kazancının 

elde edilmesi için yapılan giderin, gelirle aynı dönemde dikkate alınması gerekir163. 

Gelir İdaresi’nin 1. Seri No’lu KVK Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, 

vergi mevzuatına göre bir gayrimaddi hak elde etmeye yönelik olarak yapılan Ar-Ge 

harcamalarının tamamını aktifleştirilmelidir.Bunun kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

________________________________     /   __________________________________ 
 
750  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                             250.000 
 
                                                           100  Kasa                                                     250.000 
_________________________________   /   __________________________________ 
 

263  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                              250.000 

                        751  Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yans.                                250.000 

________________________________   /   ___________________________________ 

Bu giderleri aktifleştirilen Ar-ge faaliyeti sonucunda örneğin patenti alınmış bir 

buluşun elde edilmesi halinde bunun muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

________________________________    /    _________________________________ 
 
260  Patentler                                                                                          250.000 
            
                                      263  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                            250.000 
__________________________________    /   _______________________________ 

163Recep Bıyık, Aydın Kıratlı, Vergi Teşvikleri ve Korumaları, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2001, 
s.577 
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Ancak, projeden daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin 

tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında 

yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların tamamı, projeden 

vazgeçildiği ya da tamamlanmasına imkan olmadığının anlaşıldığı yılda doğrudan gider 

yazılabilir. Yıl sonunda Ar-ge faaliyeti ile ilgili tüm giderler, “751-Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri Yansıtma” hesabı aracılığıyla “630-Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri” hesabına aktarılır. “630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabıda, “690-

Dönem Karı veya Zararı” hesabına devredilerek kapatılacaktır. Böylece Ar-Ge giderleri 

sonuç hesabına aktarılmış olacaktır.Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

_________________________________    /   _________________________________ 
 
630  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               250.000 
 
                                  751  Araştırma ve Geliştirme Giderleri    
                                          Yansıtma                                                                       250.000 
__________________________________    /    ________________________________ 

690 Dönem Kârı ve Zararı                                                                  250.000 

                                  630  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                250.000 
___________________________________   /    _______________________________ 
 

3.6. Özel Maliyetlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi 

Özel maliyet bedelinin  hukuki mahiyetine ve VUK’na göre dönem sonunda 

yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalar çalışmanın “2.5. Özel Maliyetler” 

bölümünde ayrıntılı yer almaktadır. Kiracı tarafından yapılan özel maliyet bedeli 

niteliğindeki giderler için tek düzen muhasebe sisteminde “264 Özel Maliyetler” 

hesabının kullanılması gerekmektedir.MSUGT’de, bu hesapta “Kiralanan 

gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması 

amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu 

gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine 

bırakılacak olan, varlıkların bedellerini kapsar”  açıklaması yer almaktadır.Bu 

açıklama VUK’un 272’nci maddesindeki düzenlemeye paralel niteliktedir.Ancak 

tekdüzen muhasebe sistemi ile VUK arasındaki ayrılık “264 Özel Maliyetler” hesabının 
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işleyişi açıklamasında ortaya çıkmaktadır.Sözkonusu hesabın işleyişi “Yapılan 

harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 

beş yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti edilir.” şeklinde 

ifade edilmiştir.Bu ise VUK’un 327’nci maddesindeki “...özel maliyet bedelleri, kira 

veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir.” şeklindeki hükmünden 

ayrılmaktadır.Mükellefler, kira süreleri 5 yıldan fazla ise, özel maliyet bedelinin itfasını  

tekdüzen muhasebe sistemine göre yapmaları halinde, beyannamelerini verirken 

gereken düzeltmeyi yapıp, beyannamelerinde kanunen kabul edilmeyen gider kısmına 

ilave etmeleri gerekmektedir. Özel maliyet bedelinin değerlemesi, elde etme maliyet 

bedelini oluşturan ve kaydedilen toplam giderlerin değeri üzerinden olacaktır. 

Hesap dönemi sonunda kira süresine göre eşit olarak belirlenmiş olan itfa payı 

tutarları, örneğin bir yönetim binası kiralamasında, 7/A seçeneğinde “770 Genel 

Yönetim Giderleri” hesabına, 7/B seçeneğinde ise “796 Amortisman ve Tükenme 

Payları” hesabına borç, “268 Birikmiş Amortismanlar” hesabına alacak olarak 

kaydedilecektir.Özel maliyet bedelleri tamamen itfa edildiğinde, toplam itfa tutarı, “268 

Birikmiş Amortismanlar” hesabına borç, “264 Özel Maliyet Bedeli” hesabına alacak 

kaydı yapılarak kayıtlardan çıkarılmalıdır. 

Örnek: Xyz Ltd. Şti. 31.03.2008 tarihinde dört yıllığına kiraladığı yönetim 

binası  için mart ayı içinde özel maliyet bedeli niteliğinde 300.000 TL tutarında bir 

harcama yapmıştır. 

Her  iki farklı seçeneğe göre Xyz Ltd. Şti. tarafından 2008 yılında yapılacak 

muhasebe kayıtları yer almaktadır: 

7/A seçeneğine göre; 
______________________________31.03.2008_______________________________ 
 
264 Özel Maliyet Bedeli                                                        300.000                                 
191 İndirilecek KDV                                                                54.000                                 
 
                                          100   Kasa                                                                  354.000 
_________________________________  /  ___________________________________ 
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_______________________________31.12.2008______________________________ 
 
770 Genel Yönetim Giderleri                                                   75.000                                
 
                                          268 Birikmiş Amortismanlar                                          75.000 
 
___________________________________  / _________________________________ 
 
 
7/B seçeneğine göre; 
 
_______________________________ 31.03.2008______________________________ 
 
264 Özel Maliyet Bedeli                                                          300.000                                
191 İndirilecek KDV                                                                 54.000                                
 
                                            100   Kasa                                                                   354.000 
________________________________  / _____________________________ 
 
_________________________________ 31.12.2008 ___________________________ 
 
796 Amortisman ve Tükenme Payları                                      75.000                                 
 
                                             268 Birikmiş Amortismanlar                                       75.000 
 
____________________________________  / ________________________________ 
 

3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıkla İlgili Verilen Avansların 

Muhasebeleştirilmesi 

“26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” ana hesabının alt hesabı olan “269- 

Verilen Avanslar” hesabı, maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, 

gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. 

Ödeme yapıldığında hesaba borç; varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu 

karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.  

Hesap açıklamasından da anlaşılacağı üzere, bu hesapta, haklar, şerefiyeler, 

kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, özel maliyetler ve 

diğer maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesi amacıyla, gerek yurt içi, gerekse 

yurt dışındaki bunları satıcılara, müteahhit ve benzerlerine yapılan avans ödemelerinin, 

bunlar lehine açılan akredifler izlenir. 
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ÖRNEK164: İşletme bir ürün geliştirme işini yurt dışındaki bir firmaya ihale 

ediyor.Proje bedeli için 10.000 ABD dolarlık akreditif açtırılıyor.Akreditifin TL 

karşılıkları ile akreditif gideri toplamı 16.000 TL banka tarafından işletmenin 

hesabından alınıyor.Proses çalışması tamamlanıyor.Raporlar teslim alınıyor. 

a) Akreditif açıldığında; 

__________________________________   /  _________________________________ 

269 Verilen avanslar                                                                    16.000 

                                             102 Bankalar                                                                16.000 

___________________________________   /  ________________________________ 

b) Raporlar teslim alındığında; 

___________________________________   /   ________________________________ 

263 Araştırma ve Geliştirme Gid.                                               16.000 

                                              269 Verilen Avanslar                                                  16.000 

_____________________________   /  ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

164 Nalan Akdoğan, Orhan Sevilengül, Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi 
Uygulaması,13. Baskı, İSMMMO Yayını, İstanbul, 2007, s.361 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN  38 NO’LU 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI ÇERÇEVESİNDE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Dünyada yaşanmakta olan küreselleşme olgusu ve bunun yanında Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne girme müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, ülkemize daha fazla 

yabancı sermaye gelmeye ve yabancı sahipli ya da ortaklı işletmelerin sayısında ciddi 

oranda artışlar olmaya başlamıştır.Ayrıca, yurtiçinde yerleşik işletmelerde yurtdışı 

bankalardan daha fazla oran ve miktarlarda kredi kullanır olmuşlardır.Bu çerçevede de 

yabancı ortaklar ya da bankalar, bu tür işletmelerden ya da ortak olmayı düşündükleri 

işletmelerden uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu mali tablolar ve muhasebe 

talep eder olmuşlardır. 

Dünyadaki küreselleşme olgusu çerçevesinde, uluslararası ticari ilişkiler her 

geçen gün süratle gelişmekte, bunun sonucu olarak da bir çok alanda olduğu gibi 

muhasebede de uluslararası entegrasyonun önemi ortaya çıkmaktadır165. 

Kısacası, ülkemiz ekonomisinin daha fazla dışa açılması ve dünya ekonomisi 

ile entegre olması yönünde gelişmelerin çıkması, işletmelerin en temel unsurlarından 

birisi olan muhasebe açısından da dünya uygulamalarına uyum sağlanması 

zorunluluğunu doğurmuştur.Bu gereklilik sonucunda uyum sağlamak için ise, 

uluslararası muhasebe standartları aynı zamanda Türkiye Muhasebe Standartları olarak 

benimsenmiştir. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı 

Kanunla eklenen Ek 1'inci madde ile denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; 

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

anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve 

benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe 

165 A. Ümit Gökdeniz, Muhasebe Standartları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1996, s. 107 
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standartlarını saptamak ve yayınlamak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali 

özerkliğe sahip Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK), strateji olarak Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarını benimsemiştir.TMSK, Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi Vakfı (IASCF) ile akdettiği lisans anlaşması çerçevesinde 

IFRS’lerin 2006-2007-2008 versiyonlarının birebir çevirisini yaparak TFRS adı altında 

Resmi Gazete’de yayımlamıştır166. Daha sonra ise 26.09.2011 tarih ve 660 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

kurulmuş ve TMSK ve görevleri bu kurumun bünyesine katılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlamış olduğu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29) ile SPK’ya tabi işletmelerin, Avrupa Birliği tarafından 

kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe(UMS)/Finansal Raporlama 

Standartlarını(UFRS) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul 

edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verecekleri. 

Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan 

TMS/TFRS esas alınacağı belirtilmiştir(Tebliğ m. 5).  

SPK’ca 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de 

yayımlanan  Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğ" 01.01.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

TMS’nin, SPK’ya tabi işletmelerde kullanımı yukarıda belirttiğimiz SPK 

tebliği uyarınca zorunludur. Diğer taraftan 6102 sayılı TTK’nın 68 ve 514. maddelerine 

göre tüccar defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, 

karşılıklar, hesaplar, değerleme konularında TTK’da yer alan bazı hükümler ile Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uymak zorundadır. 

 

166 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu 
TMS, TMSK yayınları no:4,2009, s.1 

131 
 

                                                 



 
 

Bilindiği üzere, işletmeler, belli bir sermaye ile kurulur ve zaman içinde 

iktisadi faaliyetleri için varlıklar edinir ve bunları arttırırlar.İşletmelerin belirli bir 

dönemdeki ekonomik ve finansal yapılarını o anda işletmenin mülkiyetinde bulunan 

varlıkları ve bunların sağladıkları kaynakları belirlemektedir167.İşletmelerin varlıkları, 

muhasebe açısından dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılmakta, duran varlıklar 

ise mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır.Maddi 

olmayan duran varlıkların standardı, uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde 

38 numaralı standart olarak Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından kabul 

edilip, yayımlanmıştır ve sözkonusu Standard tebliğleri ile yapılan düzenleme ve 

açıklamalar çerçevesinde, takipeden alt bölümlerde, maddi olmayan duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesi ortaya konmaktadır. 

4.1.Türkiye Muhasebe Standartlarının Vergi Mevzuatı Karşısındaki 

Durumu 

Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumları ile bu Kavramsal Çerçevede yer 

alan kavram ve ilkeler doğrultusunda düzenlenecek finansal  tablolar ticari bilançonun 

oluşumu ile ilgilidir.Bu standart TMSK tarafından ilk yayınlandığında giriş bölümünün 

6. maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktaydı. 

 Vergi Usul Kanunu’ndaki iktisadi kıymetlerin değerlendirilmesine ilişkin 

hükümler  vergi matrahının hesaplanması ile ilgilidir. Bu itibarla, mükellefler Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre düzenledikleri tek tip finansal tablolarında oluşan ticari 

kardan hareketle, Vergi Usul Kanunu’ndaki farklı değerleme hükümlerinin olumlu ve 

olumsuz etkileri ile kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf veya müstesna 

gelirlerini bu kâra eklemek ve indirmek suretiyle haricen gelir veya kurumlar vergisi  

matrahlarını hesaplayacaklardır. Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olmak  koşuluyla ihtiyatlı ve sınırlayıcı düzenlemeler yapma ve 

mükelleflerden ek mali tablolar ile raporlar isteme hakkı saklıdır168. 

167 Osman Altuğ, Hanifi Ayboğa, Örneklerle Uygulamalı Şirket Kuruluşları, Yasa Yayınları, İstanbul, 1992, s. 189 
168 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu’nun Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin 
Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ Sıra No: 1, Madde 6 (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.) Tebliğin bu bölümü 08.10.2008 tarih ve 27018 sayılı resmi gazetede yayımlanan 103 sayılı tebliğle 
TMSK’ca giriş bölümü değiştirilerek kaldırılmıştır. 
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Ancak, Maliye Bakanlığı muhasebe standartlarına yönelik olarak herhangi bir 

düzenleme yapmamış ve halen Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 

ile oluşturduğu düzenlemeleri mükelleflerden aramaya devam etmektedir. Diğer taraftan 

6102 sayılı TTK’nın 64/5. maddesinde,  

“Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 

inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere 

uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, 

aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı 

Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin 

uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve 

buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.” 

hükmü yer almaktadır.  

 4.2.Türkiye Muhasebe Standardı 38’e Göre Maddi Olmayan Duran 

Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

“TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı 31/12/2005 tarihinden 

sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 17/03/2006 tarih ve 

26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Söz konusu Standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında 

meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla; 60, 64, 66, 67, 71, 97, 

121, 158, 216, 217 ve 5  sıra no’lu, Tebliğler aracılığıyla güncellenmiştir.  

Bu Standardın amacı başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi 

olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirlemektir. Bu 

Standart, işletmenin, bir maddi olmayan duran varlığı sadece ve sadece belirlenmiş 

kriterlerin sağlanmış olması durumunda muhasebeleştirmesini zorunlu kılmaktadır. 

Ayrıca, maddi olmayan duran varlıkların defter değerinin nasıl ölçüleceğini belirleyip, 

maddi olmayan duran varlıklarla ilgili bazı özel açıklamalar yapılmasını 

gerektirmektedir. 

133 
 



 
 

4.2.1.Maddi Olmayan Duran Varlığın Tanımı ve Standardın Kapsamı 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 38 Standardı’na göre maddi olmayan 

duran varlıklar; fiziki olmayan, mal ve hizmetlerin üretimi veya tedarik edilmesi, 

üçüncü şahıslara kiraya verilmesi veya idari amaçlar için elde tutulan varlıklardır169. 

Bir diğer tanıma göre ise, maddi olmayan duran varlık, fiziksel niteliği 

olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıklardır.Parasal varlıklar, elde tutulan para 

ile, sabit ya da belirlenebilir tutarda bir para cinsinden elde edilebilecek varlıklar olarak 

tanımlanmakta, bu tanımın dışında olan varlıklar ise parasal olmayan varlık olarak 

nitelendirilmektedir170. 

Maddi olmayan duran varlıklar başlığı altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; 

bilgisayar yazılımı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek 

hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve 

tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama haklarıdır. Maddi olmayan 

duran varlık tanımı, maddi olmayan duran varlığın şerefiyeden ayrı olarak 

belirlenebilmesini gerektirir. Bir işletme birleşmesinde muhasebeleştirilen şerefiye, bir 

işletme birleşmesinde elde edilen, bireysel olarak tespit edilmeyen veya ayrı olarak 

muhasebeleştirilmeyen diğer varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik yararları 

ifade eden bir varlıktır. 

Bir iktisadi kıymetin, maddi olmayan duran varlık sayılması için onun 

belirlenebilir ve kontol edilebilir ve gelecekte ekonomik yarar sağlıyor olması gerekir. 

TMS 38 Standardında, bir varlığın belirlenebilirlik kriterini aşağıdaki 

durumlarda sağladığı kabul edilmektedir.Bunlar; 

(a)Gayri maddi bir kıymetin, ayrılabilir olması, veya   

(b)İlgili hakların(gayri maddi kıymetlere ait) sözleşmede yer alan haklardan ya 

da diğer yasal haklardan kaynaklanmasıdır. 

169 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül , Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta 
Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul, Ekim 2006, s. 340 
170 Ümit Gücenme Gençoğlu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007, 
s.221 
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Kontrol edilebilir olması ise, işletmenin ilgili varlıktan ortaya çıkan gelecekteki 

ekonomik yararları kullanabilme ve başkalarının bu yararlara erişimini kısıtlama ve bu 

varlıktan ekonomik yarar sağlama gücü olması demektir. 

Maddi olmayan duran varlığın gelecekteki ekonomik yararlarını bir işletmece 

kontrol etme kapasitesi, normal olarak, bir hukuk mahkemesince uygulanması 

zorlanabilen yasal haklardan kaynaklanır. Fakat, işletme gelecek ekonomik yararları 

başka bir şekilde de kontrol etmesi mümkün olabildiğinden hakkın yasal yaptırım gücü, 

kontrol için gerekli bir koşul değildir.  

Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararlar; ürün 

ve hizmet satışından sağlanan geliri, maliyet tasarruflarını ya da işletme tarafından 

varlıkların kullanımından kaynaklanan diğer yararları kapsayabilir. Örneğin, üretim 

sürecinde fikri mülkiyet haklarının kullanımı gelecekteki gelirleri arttırmak yerine 

gelecekteki üretim maliyetlerini düşürebilir.  

TMS 38 Standardı, aşağıdakiler hariç tüm maddi olmayan duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesinde uygulanır: 

(a) Başka bir Standardın kapsamına giren maddi olmayan duran varlıklar; 

(b) "TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum" Standardında tanımlanan finansal 

varlıklar171; 

(c) Araştırma ve değerlendirme varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve 

ölçümü172 (Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 6 Maden Kaynaklarının 

Araştırılması ve Değerlendirilmesi kapsamında olduğu için); ve 

171 Bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklık payları, TMS 39 standardının uygulanmasını gerektiren “sigorta sözleşmeleri” ve 
ihraççının “finansal teminat sözleşmeleri”, işletmenin beklenen alış, satış ya da kullanım gerekliliklerine uygun 
olarak finansal olmayan bir kalemin alınması veya teslimi amacı ile düzenlenmiş olan ve elde tutulmaya devam 
edilen sözleşmeler hariç olmak üzere, net ödemenin nakit ya da başka bir finansal araçla ya da finansal araç 
sözleşmesi gibi finansal araçların takası yoluyla yapıldığı finansal olmayan bir kalemin alım ya da satım sözleşmeleri 
ve net ödemenin nakit karşılığı, başka bir finansal araç ya da finansal araçların takası yoluyla yapıldığı finansal 
olmayan bir kalemin alınması ya da satılmasına yönelik yazılı bir opsiyon. 
172 Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkların muhasebeleştirilmesinde “Finansal Tabloların Hazırlanma 
ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı 
hükümleri esas alınır. (TFRS 6 paragraf 10)Bir işletme, araştırma ve değerlendirme varlıklarını elde ettiği varlıkların 
niteliğine göre maddi veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırır ve bu sınıflandırma tutarlı olarak 
uygulanır(TFRS 6 paragraf 15). Bazı araştırma ve değerlendirme varlıkları maddi olmayan duran varlık (örnek: 
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(d) Madenler, petrol, doğal gaz ve benzeri yenilenemeyen kaynakların 

geliştirilmesi ve çıkarılmasına ilişkin harcamalar.   

Diğer bir Türkiye Muhasebe Standardının, belli türde bir maddi olmayan duran 

varlığa ilişkin muhasebeleştirme yöntemini tanımlamış olması durumunda, işletme, 

TMS 38 Standardı yerine söz konusu özel Standardı uygular. Örneğin, TMS 38 

Standardı  aşağıdakilere uygulanmaz: 

(a) Olağan iş sürecinde işletme tarafından satış amaçlı elde tutulan maddi 

olmayan duran varlıklar (TMS 2 Stoklar ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri). 

(b) Ertelenmiş vergi varlıkları (TMS 12 Gelir Vergileri).   

(c) "TMS 17 Kiralama İşlemleri" Standardı kapsamındaki kiralamalar. 

(d) Çalışanlara sağlanan faydalardan doğan varlıklar (TMS 19 Çalışanlara 

Sağlanan Faydalar). 

(e) TMS 32’de tanımlandığı şekliyle finansal varlıklar. Bazı finansal varlıkların 

muhasebeleştirme ve ölçme esasları "TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar", “TMS 27 

Bireysel Finansal Tablolar” ve "TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 

Yatırımlar" kapsamındadır.  

(f) Bir işletme birleşmesinde elde edilen şerefiye (TFRS 3 İşletme 

Birleşmeleri). 

(g) "TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri" Standardı kapsamındaki, sigortacının 

sigorta sözleşmelerinden doğan haklarından kaynaklanan ertelenmiş elde etme 

maliyetleri ve maddi olmayan duran varlıklar. TFRS 4, ertelenmiş elde etme maliyetleri 

delme/sondaj hakları) olarak değerlendirilirken diğerleri maddi duran varlık (örnek: taşıtlar ve delme/sondaj 
donanımları) olarak değerlendirilmektedir. Maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlığın geliştirilmesinde 
tüketildiği ölçüde bu tüketimi yansıtan tutar maddi olmayan duran varlığın maliyetinin bir parçasıdır. Bununla 
birlikte, bir maddi duran varlığın bir maddi olmayan duran varlığın geliştirilmesinde kullanılması, maddi duran 
varlığı maddi olmayan duran varlığa dönüştürmez. (TFRS 6 paragraf 16) 
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ile ilgili yapılması gereken özel açıklamaları belirler, ancak maddi olmayan duran 

varlıklarla ilgili yapılması gereken herhangi bir açıklamayı içermez. Bu nedenle, bu 

Standarttaki açıklamalara ilişkin zorunluluklar, bu tür maddi olmayan duran varlıklara 

da uygulanır. 

(h) "TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan 

Faaliyetler" Standardına göre, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan (veya satış 

amaçlı elde tutulan olarak sınıflanan elden çıkarılacak bir varlık grubuna dahil edilen) 

maddi olmayan duran varlıklar.  

Bazı maddi olmayan duran varlıklar; kompakt disk (bilgisayar yazılımı olması 

durumunda), yasal belge (lisans ya da patent durumunda) ya da film gibi fiziksel 

cisimlerin içinde ya da üzerinde yer alabilir. İşletme, maddi olan ve olmayan unsurlar 

içeren bir varlığın, "TMS 16 Maddi Duran Varlıklar" Standardına göre mi, yoksa maddi 

olmayan duran varlık olarak bu TMS-38 Standardına göre mi ele alınması gerektiğine 

karar verirken, hangi unsurun daha önemli olduğuna ilişkin olarak muhakemede 

bulunması gerekir. Örneğin, özel bir bilgisayar yazılımı olmadan çalışmayan bilgisayar 

kontrollü bir makine için, ilgili yazılım, söz konusu donanımın önemli bir parçasıdır ve 

maddi duran varlık olarak değerlendirilir. Bilgisayarın çalışma sistemi için de aynısı 

geçerlidir. Yazılımın, ilgili donanımın ayrılmaz bir parçası olmaması durumunda, 

bilgisayar yazılımı maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir.  

Ayrıca, TMS 38 Standardı, diğer konuların yanı sıra, reklâm, eğitim, ilk tesis, 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalara da uygulanır.  

Bir finansal kiralamada, kiralama konusu varlık maddi ya da maddi olmayan 

duran varlık olabilir. İlk muhasebeleştirmeden sonra, kiracı, finansal kiralama konusu 

maddi olmayan duran varlığı TMS-38 Standardına göre muhasebeleştirir. Lisans 

sözleşmelerinde yer alan sinema filmleri, video kayıtları, oyunlar, el yazmaları, patent 

ve telif hakları gibi kalemlerle ilgili haklar TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı’nın 

kapsamı dışında tutulmuş ve TMS 38 Standardının kapsamına alınmıştır.  
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Bir işletmenin içeriden veya dışarıdan erişim amacıyla ve geliştirme işlemi 

sonucunda oluşturulmuş bulunan internet sitesi, TMS 38 hükümlerine tabi olan ve 

işletme içerisinde yaratılan bir maddi olmayan duran varlıktır(TMS Yorum 32 parag. 7). 

Petrol, gaz ve mineral tortularının araştırma ya da geliştirme ve çıkarılma 

harcamalarının muhasebesinde ve sigorta sözleşmelerinde, TMS 38 Standardı 

uygulanmaz. Ancak, TMS 38 Standardı, maden sanayiinde veya sigortacılar tarafından 

kullanılan diğer maddi olmayan duran varlıklara (bilgisayar programları gibi) ve 

gerçekleştirilen diğer harcamalara (ilk tesis maliyetleri gibi) uygulanır.  

4.2.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elde Edilmesi 

Bir maddi olmayan duran varlıklığın elde edilmesi iki şekilde 

olabilir.Bunlardan birincisi işletme içinde yaratılması, ikincisi ise dışarıdan elde etme 

şeklindedir. 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklardan birisi “şerefiyedir. Bir 

işletme birleşmesinde muhasebeleştirilen şerefiye, bir işletme birleşmesinde elde edilen, 

bireysel olarak tespit edilmeyen veya ayrı olarak muhasebeleştirilmeyen diğer 

varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik yararları ifade eden bir varlıktır.  

İşletme içi maddi olmayan duran varlıkların yaratılması yollarından diğeri Ar-

ge faaliyetleridir.Ar-ge faaliyetleri sonucunda, eğer işletme başarılı olursa, sınai 

haklardan yani maddi olmayan duran varlıklardan birisi elde edilir. 

Bir işletmenin, bir maddi olmayan duran varlık yaratılmasına ilişkin işletme içi 

bir projenin araştırma safhasını geliştirme safhasından ayırt edememesi durumunda, söz 

konusu projeye ilişkin harcamaları sadece araştırma safhasında yapılmış gibi dikkate 

alınır. 

TMS-38 Standardında dışarıdan elde etme, dört başlık halinde 

düzenlenmiştir.Sözkonusu elde etme yöntemleri aşağıdaki gibidir. 
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a) Ayrı Olarak Elde Etme 

Bir işletme, maddi olmayan bir duran varlığı, işletme dışındaki üçüncü 

şahıslardan satın alarak elde edebilir. Ayrı olarak elde etme yönteminde, işletmenin bir 

maddi olmayan duran varlığı ayrı olarak elde etmek için ödemiş olduğu fiyat, varlıktan 

beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme tarafından elde edilme olasılığıyla 

ilgili işletmenin beklentilerini gösterir.  

b) İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme 

Maddi olmayan bir duran varlığı elde etme yollarından diğer birisi ise “işletme 

birleşmeleri”  yoludur. Edinen işletme olarak belirlenen işletme, iki işletmenin 

birleşmesi yoluyla maddi olmayan duran varlık elde edebilir.Bu işlem ise TFRS 3 

İşletme Birleşmeleri Standardına göre gerçekleştirilir. Birleşmenin koşulları, 

muhasebeleştirmesi TFRS 3 standardında yer almaktadır. Sözkonusu Standarda göre, 

bir maddi olmayan duran varlığın işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş olması 

durumunda, maddi olmayan duran varlığın maliyeti, elde edilme tarihindeki gerçeğe 

uygun değeridir.  

c) Devlet Teşviği Yoluyla Elde Etme 

Bir maddi olmayan duran varlık, devlet teşviği yoluyla ücretsiz olarak veya çok 

düşük bir bedelle elde edilebilir. Bu durum, devletin bir işletmeye havaalanı iniş hakları, 

radyo veya televizyon istasyonu işletme lisansları, ithalat lisansları veya kotalar ya da 

diğer sınırlı kaynaklara erişim hakları gibi maddi olmayan duran varlıkları devrettiğinde 

veya dağıttığında söz konusu olur.Bu gibi hallerde, bir maddi olmayan duran varlık 

devlet teşviği yoluyla elde edilmiş olur. 

d) Varlıkların Takası Yoluyla Elde Etme 

Bir veya birden fazla maddi olmayan duran varlık, parasal olmayan varlık ya 

da varlıklar, veya parasal ve parasal olmayan varlıkların bir bileşimi karşılığında elde 

edilmesi hallerinde, maddi olmayan duran varlıklar, varlıkların takası yoluyla elde 

edilmiş sayılırlar.  
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4.2.3. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Muhasebeleştirilme 

TMS 38 Standardının kapsamı içindeki bir kıymet, maddi olmayan duran 

varlık tanımına uymaz ise, onu elde etmek ya da işletme içinde yaratmak için 

katlanılacak harcamalar, oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir. İlgili kıymetin 

bir işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş olması durumunda, söz konusu kıymet, elde 

etme tarihinde muhasebeleştirilen şerefiyenin bir parçasını oluşturur.  

Bir iktisadi kıymetin,  maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmesi 

için, işletmenin söz konusu kıymetin, TMS 38 standardındaki “maddi olmayan duran 

varlık tanımı”  ve “muhasebeleştirme kriterlerini” karşıladığını göstermesi gerekir. Bu 

koşul, bir maddi olmayan duran varlığın başlangıçta elde edilmesi ya da işletme içinde 

oluşturulması veya ekleme, değişiklik veya bakımının yapılması ile ilgili olarak daha 

sonra yüklenilen maliyetlere de uygulanır. 

Maddi olmayan duran varlığın niteliği gereği, birçok durumda, ilgili varlığa 

herhangi bir ekleme veya bir parçasında yenileme olmaz. Dolayısıyla, daha sonraki 

harcamaların  çoğu, maddi olmayan duran varlığın tanımına ve TMS 38 Standardındaki 

muhasebeleştirme kriterlerine uymaktan ziyade, mevcut maddi olmayan duran 

varlıklardan gelecekte beklenilen ekonomik yararların korunmasına ilişkindir. Ayrıca, 

daha sonraki harcamaları belirli bir maddi olmayan duran varlıkla ilişkilendirmek, genel 

olarak zordur. Bu sebeple, daha sonraki harcamalar nadiren varlığın defter değerine 

eklenerek muhasebeleştirilir.  

İnternet sitesinin geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin olarak işletme 

bünyesinde yapılan herhangi bir harcama TMS 38’e göre muhasebeleştirilir. 

Markalar, ticari başlıklar, yayın hakları, müşteri listeleri ve özünde bunlara 

benzer kıymetler (haricen elde edilmiş veya işletme içinde yaratılmış olsun) için yapılan 

daha sonraki harcamalar, oluştukları tarihte daima kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

Bunun nedeni anılan tür harcamaların, faaliyeti bir bütün olarak geliştirmek için yapılan 

harcamalardan ayırt edilememesindir. 

Bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece:  
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(a)Varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların  işletme 

için gerçekleşmesinin muhtemel olması; ve 

(b)Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, 

muhasebeleştirilir. 

Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların gerçekleşme 

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

olarak yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve desteklenebilir varsayımları 

kullanmak yoluyla değerlendirir. 

Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet 

bedeliyle ölçülür. 

“4.2.2.Maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesi” bölümünde bunların 

elde edilme şeklinin sınıflamasına uygun olarak, maddi olmayan varlıkların 

muhasebeleştirilmesi aşağıda açıklanmaktadır. 

a) Ayrı Olarak Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların 

Muhasebeleştirilmesi 

Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile 

değerlenmektedir. İşletmenin bir maddi olmayan duran varlığı ayrı olarak elde etmek 

için ödemiş olduğu fiyat o varlığın maliyet bedelini ifade eder. Bu fiyat, varlıktan 

beklenilen gelecekteki ekonomik yararların, işletmece elde edilme olasılığı ile ilgili 

işletmenin beklentilerini göstermektedir.  

Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti; ithalat 

vergileri ve iade edilmeleri mümkün olmayan satın alma vergileri de dahil, ticari 

iskontolar ve indirimler düşüldükten sonraki satın alma fiyatı; ve varlığı amaçlanan 

kullanımına hazır hale getirmeye yönelik, doğrudan varlıkla ilişkilendirilebilen bir 

maliyetten oluşur. 
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ÖRNEK: Bir işletme, serbest buluş sahibi (XY) isimli gerçek bir kişiden, 

200.000 TL’ye patent hakkını satın almış, bunun için 1.750 TL noter ve diğer satın alma 

işlem masraf bedeli ödemiştir.GVK’nın 94/2-a maddesi uyarınca % 17 oranında Gelir 

Vergisi Tevkifatı yaptıktan sonra kalan tutarı patent hakkı sahibine nakit 

ödemiştir.Bunun muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

__________________________________ /_________________________________ 

260 Haklar Hesabı                                                                             201.750 

- Patent hakkı  
 

                                       100 Kasa Hesabı                                                              167.750 

                                       360 Öd. Vergi ve Fon Hesabı                                            34.000 

___________________________________ / ________________________________ 

İşletmenin yaptığı değerlendirme sonucunda, bu patentin yararlı ömrünün 10 

sene olduğu saptanmıştır.Buna göre yılsonunda ayrılacak itfa payı ve buna ait muhasebe 

kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

_____________________________________ / ______________________________  

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı                                                     20.175 

                                          268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı                          20.175 

______________________________________/ _____________________________ 

Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere ilişkin olarak; 

(a) Doğrudan, varlığın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan ("TMS 

19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" Standardında tanımlandığı gibi) çalışanlara sağlanan 

fayda maliyetleri; 

(b) Doğrudan, varlığın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan mesleki 

ücretler; ve 

(c) Varlığın düzgün çalışıp çalışmadığının testine yönelik maliyetler, 

örnek verilebilir(TMS 38 parag 28). 
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ÖRNEK: Bir işletme ürün geliştirmesi sırasında dışarıdan bir kurumdan ürün 

tasarım hizmeti satın almış ve bunun için 25.000 TL(KDV hariç) ödemiştir. Bunun 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

____________________________________ / _________________________________ 

260 Haklar Hesabı                                                                             25.000 

191 İndirilecek KDV Hesabı                                                               4.500 

                                 102 Bankalar Hesabı                                                                29.500               

____________________________________ / _________________________________          

Bir maddi olmayan duran varlığın maliyetinin bir parçası olmayan harcamalara 

ilişkin olarak;  

(a) Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtımına ilişkin maliyetler (reklam ve 

promosyon maliyetleri dahil); 

(b) Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri sınıfıyla iş yapma maliyetleri (personel 

eğitim masrafları dahil); ve 

(c) Yönetim maliyetleri ve diğer genel giderler, 

örnek verilebilir. 

ÖRNEK:Bir işletme, piyasaya ilk defa arz ettiği (K) markalı ürünün tanıtımı 

için 150.000 TL (KDV hariç)  reklam bedeli ödemesinde bulunmuştur. Bunun 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

_____________________________________/ ________________________________ 
760 Pazarlama Sat. Dağ. Gid. Hes.                                                   150.000 

191 İndirilecek KDV Hesabı                                                                27.000 

                                          102 Bankalar Hesabı                                                    177.000               

_____________________________________ / ________________________________           

 

Maliyetlerin, bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinde 

muhasebeleştirilmesi işlemi, sözkonusu varlığın yönetimce planlanan şekilde çalışabilir 
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duruma gelmesi durumunda biter. Bu nedenle, bir maddi olmayan duran varlığın 

kullanımında ya da tekrar düzenlenmesi sırasında oluşan maliyetler, söz konusu varlığın 

defter değerine dahil edilmez. Örneğin, yönetimce amaçlanan şekilde işlev görebilecek 

nitelikteki bir varlığın henüz kullanıma sokulması aşamasına ilişkin maliyetler; ve ilgili 

varlığın ürününe yönelik talepler oluşurken meydana gelenler gibi, başlangıç faaliyete 

başlama zararları, maddi olmayan duran varlığın defter değerine dahil edilmez. 

Bir maddi olmayan duran varlığın geliştirilmesi ile ilgili olan ve yönetimin 

amaçladığı şekilde işlev görmesi açısından gerekli koşullara getirilmesi geliştirme 

faaliyetleri öncesinde veya söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli 

olmayan bazı çalışmalar, ilgili gelir ve giderler derhal kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir ve kendi gelir ve gider sınıflarına dahil edilir.   

Maddi olmayan duran varlıkla ilgili bir ödemenin normal kredi vadelerinin 

ötesine ertelenmiş olması durumunda, maliyeti peşin fiyatına eşdeğerdir. "TMS 23 

Borçlanma Maliyetleri" Standardı uyarınca aktifleştirilmedikçe, bu tutar ile toplam 

ödemeler arasındaki fark, kredi süresi boyunca faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. 

b) İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Maddi Olmayan Duran 

Varlık Elde Etmenin Muhasebeleştirilmesi 

"TFRS 3 İşletme Birleşmeleri" Standardına göre, bir maddi olmayan duran 

varlığın işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş olması durumunda, maddi olmayan 

duran varlığın maliyeti, elde edilme tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. 

Muhasebeleştirme ile ilgili, varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik 

yararların  işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması kriterinin, işletme 

birleşmelerinde elde edilen maddi olmayan duran varlıklar açısından daima sağlandığı 

kabul edilmektedir. Bir işletme birleşmesinde elde edilen bir varlık ayrılabilirse veya 

sözleşmeden ya da diğer yasal haklardan kaynaklanıyorsa, söz konusu varlığın gerçeğe 

uygun değerini güvenilir bir şekilde ölçmek için yeterli bilgi mevcuttur. Bu nedenle, 

TMS 38 Standardının 21(b) Paragrafında yer alan güvenilir ölçüm kriterinin, bir işletme 

birleşmesinde elde edilen maddi olmayan duran varlıklar açısından her zaman 

sağlandığı düşünülmektedir. 
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TMS 38 Standardı ve TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” Standardına uygun 

olarak, işletme birleşmesinden önce varlığın devralınan tarafından muhasebeleştirilmiş 

olup olmamasına bakılmaksızın, ilgili varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir 

şekilde ölçülebilmesi durumunda devralan, birleşme tarihinde, devralınanın maddi 

olmayan duran varlığını şerefiyeden ayrı olarak muhasebeleştirir. Bunun anlamı, eğer 

proje maddi olmayan duran varlık tanımına uyuyorsa, devralanın devralınanın devam 

eden araştırma ve geliştirme projesini şerefiyeden ayrı olarak bir varlık olarak 

muhasebeleştireceğidir.  

Aşağıdaki durumlarda devralınanın devam eden araştırma ve geliştirme projesi 

maddi olmayan duran varlık tanımına uyar(TMS 38 parag 34): 

(a) Varlık tanımına uyması ve  

(b) Belirlenebilir olması, yani, ayrılabilir olması veya sözleşmeden ya da diğer 

yasal haklardan kaynaklanması.  

Bir işletme birleşmesinde edinilen maddi olmayan duran varlık, ancak onunla 

ilgili bir sözleşme, belirlenebilir bir varlık veya borçla birlikte düşünüldüğünde ayırt 

edilebiliyorsa, edinen işletme, ilgili maddi olmayan duran varlığı, şerefiyeden ayrı 

olarak ve ilgili bulunduğu kıymetle birlikte muhasebeleştirir. 

Edinen işletme, birbirlerini tamamlayıcı nitelikteki maddi olmayan duran varlık 

grubunu, ilgili varlıkların benzer yararlı ömre sahip olmaları durumunda, tek bir varlık 

olarak muhasebeleştirebilir. 

Ayrı olarak ya da bir işletme birleşmesinde elde edilen ve maddi olmayan 

duran varlık olarak muhasebeleştirilen devam eden araştırma veya geliştirme projesi ile 

ilgili; veya projenin elde edilmesinden sonra gerçekleşen,  araştırma ve geliştirme 

harcamaları TMS 38 Standardının (54-62’nci Paragraflarına) araştırma geliştirme 

faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine göre muhasebeleştirilir. 

Buna göre, TMS 38 Standardının (54-62 nci Paragraflarındaki) araştırma 

geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerindeki  koşulların uygulanması; işletme 

birleşmesi sırasında veya ayrı olarak elde edilen ve maddi olmayan duran varlık olarak 
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muhasebeleştirilen devam eden araştırma veya geliştirme projesi ile ilgili daha sonraki 

harcamaların, aşağıdaki gibi muhasebeleştirileceği anlamına gelir: 

(a)Araştırma harcaması olması durumunda, gerçekleştiği zaman gider olarak 

muhasebeleştirilir;  

(b) TMS 38 Standardının 57’nci Paragrafında(geliştirme safhasında) yer alan 

maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmek için gerekli kriterleri 

sağlamayan bir geliştirme harcaması olması durumunda, gerçekleştiği zaman gider 

olarak muhasebeleştirilir; ve 

(c) TMS 38 Standardının 57’nci Paragrafında(geliştirme safhasında)  yer alan 

maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmek için gerekli kriterleri sağlayan 

bir geliştirme harcaması olması durumunda, elde edilen devam eden araştırma veya 

geliştirme projesinin defter değerine eklenir. 

ÖRNEK: Bir işletme (X) kurumundan devraldığı bir devam etmekte olan yeni 

bir ürün geliştirme projesi için yıl içinde 50.000 TL(+9.000 TL KDV) gider yapmıştır. 

Bunun muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

_____________________________________ / ______________________________ 

263 Araş. Geliştirme  Giderleri  Hes.                                                       50.000 

191 İndirilecek KDV Hesabı                                                                       9.000 

                                                102 Bankalar Hesabı                                                59.000               

_____________________________________ / _______________________________          

c) Devlet Teşviği Yoluyla Maddi Olmayan Duran Varlık Elde Etmenin 

Muhasebeleştirilmesi 

Maddi olmayan bir duran varlığın, devlet teşviği yoluyla ücretsiz olarak veya 

çok düşük bir bedelle elde edilmesi durumunda işletme, "TMS 20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması" Standardı uyarınca, 

başlangıçta, hem maddi olmayan duran varlığı hem de ilgili teşviği gerçeğe uygun 

değerinden muhasebeleştirmeyi seçebilir. İşletmenin, ilgili varlığı gerçeğe uygun 
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değerinden muhasebeleştirmeyi seçmemiş olması durumunda, başlangıçta anılan varlık, 

amaçlanan kullanımına hazır hale getirilmesi ile doğrudan ilişkili giderler nominal 

tutarına ilave edilmek suretiyle muhasebeleştirilir. 

d)Varlıkların Takası Yoluyla Maddi Olmayan Duran Varlık Elde 

Etmenin Muhasebeleştirilmesi 

Bir veya birden fazla maddi olmayan duran varlık, parasal olmayan varlık ya 

da varlıklar, veya parasal ve parasal olmayan varlıkların bir bileşimi karşılığında elde 

edilebilir. Bu kapsamdaki bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti, takas işlemi ticari 

işlem niteliğinden yoksun olmadıkça veya elde edilen varlığın veya vazgeçilen varlığın 

gerçeğe uygun değerinin güvenilebilir bir şekilde ölçülebilmesi mümkün oldukça, 

gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İşletme, vazgeçmiş olduğu varlığı hemen finansal 

durum tablosu (bilanço) dışı bırakamıyor olsa bile, elde edilen varlık bu şekilde ölçülür. 

Elde edilen varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülmemiş olması durumunda, maliyeti, 

bırakılan varlığın defter değeridir. 

ÖRNEK: Bir işletme, 600.000 TL(+ 108.000 TL KDV) değerinde bir patent 

hakkının satınalmak için (XYZ) kurumuna, birikmiş amortismanı 75.000 TL olan 

375.000 TL defter değerinde bir otobüsü 300.000 TL bedel üzerinden vermiş ve kalan 

tutar banka hesabından ödenmiştir. Bunun muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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_____________________________________ / _______________________________ 

260 Patent  Hesabı                                                      600.000 

191 İndirilecek KDV Hesabı                                      108.000 

     -Patente ilişkin 

257 Bir. Amort. Hesabı                                                 75.000 

     -Otobüs birikmiş amortismanı 

                

                          102 Bankalar Hesabı                                                                     354.000  

                          254 Taşıtlar Hesabı                                                                       375.000 

                                  - Otobüs 

                          391 Hesaplanan KDV Hesabı                                                         54.000              

                                  -Takas edilen Otobüse ait 

_______________________________________ / _____________________________           

TMS 38 Standardı Paragraf 21 (b)’de belirtildiği üzere, bir maddi olmayan 

duran varlığın muhasebeleştirilmesi koşullarından biri, varlığın maliyetinin güvenilir 

olarak ölçülebilmesidir. Karşılaştırılabilir piyasa işlemleri bulunmayan bir maddi 

olmayan duran varlık için gerçeğe uygun değer; mantıklı gerçeğe uygun değer 

tahminlerindeki değişkenliğin ilgili varlık için önemli olmaması, muhtelif tahminlerin 

gerçekleşebilirliği makul bir şekilde değerlendirilip gerçeğe uygun değerin tahmininde 

kullanılabilmesi durumlarında güvenilir bir şekilde ölçülebilir. Bir işletmenin, alınan ya 

da vazgeçilen varlığın gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde belirleyememesi 

durumunda, alınan varlığın gerçeğe uygun değeri daha açık bir biçimde ortada 

olmadıkça, vazgeçilen varlığın gerçeğe uygun değeri alınan varlığın maliyetini ölçmede 

kullanılır. 

e) İşletme İçi Yaratılan Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi 

İşletme içi yaratılan şerefiye, varlık olarak muhasebeleştirilmez. İşletme içi 

yaratılan şerefiye, güvenilir bir şekilde maliyetten ölçülebilen, işletme tarafından 

kontrol edilen tanımlanabilir bir kaynak olmadığından, (yani ne ayrılabilir bir 
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durumdadır ne de sözleşme veya diğer yasal haklardan kaynaklanmaktadır) bir varlık 

olarak muhasebeleştirilmez. 

f) İşletme İçi Yaratılan(Ar-Ge Faaliyetleri Sonucu) Maddi Olmayan 

Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

İşletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilip 

muhasebeleştirlmeyeceğinin saptanması için, öncelikle bunun muhasebeleştirilebilir 

nitelikte olup olmadığının değerlendirmesi gereklidir.Bu nedenle, işletme, bir maddi 

olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesi ve ilk ölçümü için gerekli genel koşullara 

uymanın yanı sıra, işletme içi yaratılan tüm maddi olmayan duran varlıklar için TMS 38 

Standardının (52-67’nci Paragraflarındaki) araştırma ve geliştirme safhalarına ait 

düzenlemelerindeki gereklilik ve önerilerin dikkate alınması gereklidir.Sözkonusu 

gereklilik ve önerilere ilişkin açıklamalar ise aşağıda yer almaktadır. 

İşletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilebilmesi 

için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesinde, işletme ilgili 

varlığın oluşumu (a) araştırma safhası ve (b) geliştirme safhası şeklinde safhalara 

ayırılır.Bir işletmenin, bir maddi olmayan duran varlık yaratılmasına ilişkin işletme içi 

bir projenin araştırma safhasını geliştirme safhasından ayırt edememesi durumunda, söz 

konusu projeye ilişkin harcamaları sadece araştırma safhasında yapılmış gibi dikkate 

alınır. 

• Araştırma Safhası 

Araştırmadan (veya işletme içi bir projenin araştırma safhasından) kaynaklanan 

herhangi bir maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirilmez. Araştırma (veya işletme 

içi bir projenin araştırma safhası) harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak 

muhasebeleştirilir.Çünkü, işletme içi bir projenin araştırma safhasında, işletmenin 

gelecekte ekonomik yararlar sağlayacak bir maddi olmayan duran varlığın 

mevcudiyetini göstermesi mümkün değildir.  
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• Geliştirme Safhası 

Sadece ve sadece, aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, 

geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) 

kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar muhasebeleştirilir(TMS 38 parag 57): 

(a)Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi 

için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması. 

(b)İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma 

veya satma niyetinin bulunması. 

(c)Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması. 

(d)Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl 

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

kendisinin bir piyasasının olması ya da işletme bünyesinde kullanılacak olması 

durumunda buna elverişli olması. 

(e)Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı 

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

(f)Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan 

harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. 

Geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak; üretim ve kullanım öncesi prototip ve 

modellerin tasarımı, yapımı ve test edilmesi; yeni teknoloji içeren alet, model ve 

kalıpların tasarımı; ticari üretim açısından ekonomik olmayan bir ölçekteki pilot tesisin 

tasarlanması, inşası ve çalıştırılması; ve yeni veya geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, 

süreç, sistem veya hizmetler için karar verilmiş bir alternatifin tasarımı, inşası ve 

denenmesi örnek olarak gösterilebilir. 

Bu açıklamalara göre örneğin otomobillerde, yollardaki bozuklukların 

algılanarak gerektiğinde fren sisteminin kendiliğinden ve güvenli bir şekilde devreye 

girmesini sağlayacak bir elektronik algılama sistemi üretmek amacıyla çalışmalara 
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başlanılmış olsun. Yapılan çalışmalar sonucunda, bu sistemin üretilebilir ve şirketin 

ürettiği otomobillerde kullanılabilir veya diğer şirketlere satılabilir olduğunun tespit 

edilmesi ve söz konusu sistemin, yani teknolojik bilginin ortaya çıkarılması için yapılan 

prototiplerin hazırlanması, otomobillere uygulanması ve test edilmesi gibi çalışmalar 

geliştirme faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Gerekli testlerin yapılıp 

artık seri üretime geçilmesinden sonra yapılacak faaliyetler ise geliştirme faaliyeti 

olmayacak, bizatihi söz konusu maddi olmayan duran varlığın kullanım safhasına ilişkin 

olacaktır173. 

Bir internet sitesinin işletme içi yapılmasında, planlama aşaması niteliği 

itibariyle, araştırma safhasıyla benzerlik taşır. Söz konusu aşamada yapılan bir harcama, 

gerçekleştirildiği zaman gider olarak muhasebeleştirilir. Uygulama ve Altyapı 

Geliştirilmesi aşaması, Grafik Tasarım aşaması ve ilgili içeriğin işletmenin ürün ve 

hizmetlerinin reklamı ve promosyonu dışındaki amaçlar için geliştirilmesi koşuluyla 

İçerik Geliştirilmesi aşaması, nitelikleri itibariyle geliştirme safhasıyla benzerlik taşır. 

İçerik Geliştirilmesi safhasında oluşan bir harcama, ilgili içeriğin bir işletmenin ürün ve 

hizmetlerinin reklamı ve promosyonu için geliştirildiği durumlarda (ürünlerin dijital 

fotoğrafları gibi), gerçekleştiği anda gider olarak muhasebeleştirilir. İnternet sitesinin 

geliştirilme aşamasının tamamlanmasının ardından işletim aşamasına geçilir. Bu 

aşamada yapılan harcamalar, muhasebeleştirme koşulunu sağlamadıkça, 

gerçekleştirildikleri anda gider olarak muhasebeleştirilir (TMS Yorum 32 parag. 9). 

İşletme, bir maddi olmayan duran varlığın gelecekteki muhtemel ekonomik 

yararları nasıl sağlayacağını göstermek için, ilgili varlıktan gelecekte elde edilecek 

ekonomik yararları "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardında yer alan 

ilkeleri kullanarak değerlendirir.  

TMS 38 Standardının 24’üncü Paragrafına174 göre işletme içi yaratılan bir 

maddi olmayan duran varlığın maliyeti, ilgili varlığın TMS 38 Standardının 21, 22 ve 

57’nci Paragraflarındaki175 muhasebeleştirilme kriterlerini ilk defa sağladığı tarihten 

173 Serdal Dağdemir, Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Olarak TMS 38 ve Vuk’ta Yer Alan 
Düzenlemeler, E-Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2008, Sayı:60, www.yaklasim.com.tr, ( 01.10.2013 ) 
174 Paragraf 24: Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. 
175 Paragraf 21 : Bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece:  
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itibaren yapılan harcamaların toplamıdır.Buna ilişkin Standartta verilen örnek aşağıdaki 

gibidir: 

ÖRNEK:  Bir işletme yeni bir üretim süreci geliştirmektedir. 2005 yılı 

boyunca 1.000 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiş olup, bu harcamanın 900 TL’lik 

kısmı 1 Aralık 2005 tarihinden önce, 100 TL’lik kısmı ise 1 Aralık 2005 ile 31 Aralık 

2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İşletme, 1 Aralık 2005’de üretim sürecinin 

maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilme niteliğine haiz olduğunu 

gösterebilmektedir. İlgili süreçteki teknik bilginin geri kazanılabilir tutarının (söz 

konusu sürecin kullanıma hazır hale gelmesinden önce tamamlanması için gereken 

gelecekteki nakit çıkışları dahil) 500 TL olması tahmin edilmektedir.  

2005 yılı sonunda, üretim süreci, 100 TL tutarında bir maliyetle 

(muhasebeleştirilme kriterlerinin sağlandığı tarihten, yani 1 Aralık 2005’ten itibaren 

gerçekleşen harcamalar) maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilir. 1 Aralık 

2005’den önce gerçekleşen 900 TL tutarındaki harcama ise, 1 Aralık 2005’e kadar 

muhasebeleştirilme kriterleri sağlanmadığı için gider olarak muhasebeleştirilir. Bu 

harcamalar, finansal durum tablosuna (bilançoya) yansıtılan üretim sürecine ilişkin 

maliyetin bir unsuru değildir. 

2006 yılı boyunca, 2.000 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı 

sonunda, ilgili süreçteki teknik bilginin geri kazanılabilir tutarının (sürecin kullanıma 

hazır hale gelmesinden önce tamamlanması için gereken gelecekteki nakit çıkışları 

dahil) 1.900 TL olması tahmin edilmektedir. 

2006 yılı sonu itibariyle, üretim sürecinin maliyeti 2.100 TL’dir (2005 yılı 

sonunda muhasebeleştirilen 100 TL tutarındaki gider + 2006 yılında muhasebeleştirilen 

2.000 TL tutarındaki gider). İlgili sürecin defter değerini (2.100 TL) geri kazanılabilir 

(a)Varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların  işletme için gerçekleşmesinin muhtemel 
olması; ve 
(b)Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, 
 muhasebeleştirilir. 
Paragraf 22 : Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların gerçekleşme olasılığını; ilgili varlığın yararlı 
ömrü boyunca mevcut olacak ekonomik koşullarla ilgili yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve desteklenebilir 
varsayımları kullanmak suretiyle değerlendirir. 
Paragraf 57 çalışmanın 154. Sahifesinde yer almaktadır. 
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tutarına (1.900 TL) getirmek için, işletme, 200 TL tutarında değer düşüklüğü zararı 

muhasebeleştirir. Bu değer düşüklüğü zararı, takip eden dönemde, TMS 36’daki değer 

düşüklüğü zararının iptaline ilişkin koşulların sağlanması durumunda iptal edilir. 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlığın maliyeti, yönetim 

tarafından amaçlanan şekilde çalışabilmesi için ilgili varlığın yaratılması, üretilmesi ve 

hazırlanmasında gerekli olan ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin 

tümünü içerir.  

Varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere ilişkin olarak; (a)maddi 

olmayan duran varlığın oluşturulmasında kullanılan veya tüketilen malzeme ve hizmet 

maliyetleri; (b)maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasından kaynaklanan 

çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin maliyetler (TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar” Standardında belirtildiği biçimde); (c)yasal hakkın tesciline yönelik ödemeler 

ve (d)maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasında kullanılan patent ve lisansların 

itfa payları, örnek olarak verilebilir(TMS 38 parag 66). 

Aşağıda belirtilenler işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık 

maliyetinin bir parçası değildir(TMS 38 parag 67): 

(a)Varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan satış ve 

yönetim giderleri ile diğer genel giderler;  

(b)Varlığın amaçlanan performansına ulaşmasından önce meydana gelen 

verimsizlikler ve ilk faaliyet zararları; ve  

(c)Varlığın kullanımı için personele verilen eğitim harcamaları. 

g) Gider Olarak Muhasebeleştirme 

Bir maddi olmayan varlık kalemi için yapılan harcamalar(TMS 38 parag 68); 

(a)Muhasebeleştirme kriterlerini taşıyan maddi olmayan duran varlığın 

maliyetinin bir parçasını oluşturan harcamalar; veya 
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(b)İşletme birleşmeleri yolu ile elde edilen ve maddi olmayan duran varlık 

olarak muhasebeleştirilmesi mümkün olmayan kalemler haricinde gider olarak 

muhasebeleştirilir. 

Bazı durumlarda, işletmeye gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla 

birtakım harcamalar yapılır, ancak söz konusu harcamalar sonucunda 

muhasebeleştirilebilecek herhangi bir maddi olmayan duran varlık veya diğer bir varlık 

elde edilmez veya oluşturulmaz. Mal alımının söz konusu olduğu durumlarda, bu tür 

harcamalar, işletmenin mallara erişim hakkı doğduğu anda gider olarak 

muhasebeleştirilir. Hizmet alımının söz konusu olduğu durumlarda ise, yapılan 

harcamalar, hizmetler alındığı anda gider olarak muhasebeleştirilir. Örneğin, araştırma 

için yapılan harcama, işletme birleşmesinin bir parçası olarak elde edildiği durumlar 

hariç, gerçekleştiği anda gider olarak muhasebeleştirilir.Gerçekleştiği anda gider olarak 

muhasebeleştirilen harcamalarla ilgili diğer örnekler şunlardır(TMS 38 parag 69): 

(a)"TMS 16 Maddi Duran Varlıklar" Standardı uyarınca bir maddi duran varlık 

kaleminin maliyetine dahil edilmiş olmadıkça, faaliyete başlanmasına ilişkin 

harcamalar. (Örneğin başlangıç maliyetleri.Bunlar, bir tüzel kişiliğin oluşturulması için 

yapılan yasal ve sekreterya türü maliyetler, yeni bir tesis veya işyeri açmak için yapılan 

harcamalar (yani açılış öncesi maliyetler) veya yeni faaliyetlerin başlatılması, yeni ürün 

veya süreçlerin oluşturulması için yapılan harcamalar (yani faaliyet öncesi maliyetler) 

gibi kuruluş maliyetlerinden oluşabilir.) 

(b)Eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar. 

(c)Reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar (internet üzerinden 

sipariş verilecek malları içeren kataloglar dahil).  

(d)Bir işletmenin kısmen veya tamamen yerinin değiştirilmesi veya yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin harcamalar. 

Başlangıçta gider olarak muhasebeleştirilen bir maddi olmayan duran varlık ile 

ilgili harcamalar, daha sonraki bir tarihte maddi olmayan duran varlık maliyetinin bir 

parçası olarak muhasebeleştirilmezler(TMS 38 parag 71). 
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4.2.4.Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası 

Bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesinde yararlı ömrü 

dikkate alınır. Sınırlı bir yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi 

iken, sınırsız yararlı ömürlü bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi olmaz.  

Maddi olmayan duran bir varlıkla ilgili her türlü unsura ilişkin olarak yapılan 

analiz esas alındığında, varlığın işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için 

öngörülebilir bir sınır olmaması durumunda, işletme, maddi olmayan duran varlığı 

sınırsız yararlı ömre sahip olarak değerlendirir.  

Bir maddi olmayan duran varlığın yararlı ömrünü etkileyen hem ekonomik 

hem de yasal etkenler olabilir. Ekonomik etkenler, işletmenin gelecekteki ekonomik 

yararlarının süresini belirler. Yasal etkenler ise, işletmenin söz konusu yararlara olan 

erişimini sürdürebildiği süreyi sınırlayabilir. Yararlı ömür, bu etkenler tarafından 

belirlenen sürelerden kısa olanıdır. Belirsizlik, bir maddi olmayan duran varlığın yararlı 

ömrünün tahmininde ihtiyatlılık ilkesinin uygulanmasını gerektirir; ancak gerçekçi 

olmayacak kadar kısa bir ömrün seçilmesini de gerektirmez. 

Bir maddi olmayan duran varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde, 

aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok unsur dikkate alınır(TMS 38 parag 90): 

(a)Varlığın işletme tarafından beklenilen kullanım süresi ve başka bir yönetim 

ekibi tarafından etkin olarak kullanılıp kullanılamayacağı; 

(b)Varlığa özgü ürün yaşam süresi ve aynı şekilde kullanılan benzer varlıklara 

ilişkin yararlı ömür tahminlerine ilişkin kamuoyu bilgisi; 

(c)Teknik, teknolojik, ticari veya diğer kullanımdan kaldırılma nedenleri; 

(d)Varlığın içinde bulunduğu sektörün istikrarı ve varlıktan sağlanan ürün veya 

hizmetlere ilişkin pazar talebindeki değişiklikler; 

(e)Rakiplerden veya potansiyel rakiplerden beklenilen eylemler; 
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(f)Varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararları sağlamak için gerekli bakım 

harcamalarının düzeyi ile işletmenin bu düzeye ulaşma kapasite ve niyeti; 

(g)Varlık üzerindeki kontrol süresi ve varlığın kullanımı ile ilgili, buna ilişkin 

kiralamaların bitiş tarihi gibi, yasal ve benzeri sınırlamalar; 

(h)Varlığın yararlı ömrünün, işletmenin sahip olduğu diğer varlıkların yararlı 

ömürlerine bağımlı olup olmadığı. 

Sözleşmeden veya diğer yasal haklardan kaynaklanan bir maddi olmayan duran 

varlığın yararlı ömrü, sözleşmeden doğan hakların veya diğer yasal hakların geçerlilik 

süresini aşmaz; ancak işletmenin varlığı kullanmayı beklediği süreye bağlı olarak daha 

kısa olabilir. Sözleşmeden doğan hakların veya diğer yasal hakların yenilenmesi 

mümkün sınırlı bir zaman için devralınmış olmaları durumunda, sadece, işletmenin 

yenileme işlemini önemli maliyetler yüklenmeden yapacağına dair kanıt bulunduğu 

takdirde, söz konusu yenileme dönemi (dönemleri) ilgili maddi olmayan duran varlığın 

yararlı ömrüne dahil edilir. Bir işletme birleşmesinde maddi olmayan duran varlık 

olarak muhasebeleştirilen yeniden edinilmiş bir hakkın yararlı ömrü, söz konusu hakkın 

verildiği ve yenileme dönemlerini kapsamayan sözleşmenin sözleşmeye bağlı olarak 

kalan dönemdir. 

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

yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. İtfa işlemi, varlığın kullanıma hazır 

olduğunda başlatılır. İtfa işlemi, ilgili varlığın TFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardına göre satış amaçlı elde tutulan olarak 

sınıflandırıldığı (ya da satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak 

bir varlık grubuna dahil edildiği) tarih ile elden çıkarıldığı tarihten erken olanı itibariyle 

durdurulur. Kullanılan itfa yöntemi, güvenilir bir şekilde belirlenememesi durumunda, 

doğrusal itfa yöntemi kullanılır. Her dönemin itfa maliyeti, TMS 38 Standardı veya 

diğer bir Standart tarafından başka bir varlığın defter değerine dahil edilmesine izin 

verilmedikçe ya da bu konuda bir zorunluluk bulunmadıkça, kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir. 
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Bir varlığın itfaya tabi tutarının yararlı ömrüne sistematik olarak dağıtılması 

için birçok itfa yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemler arasında; doğrusal itfa yöntemi, 

azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimi yöntemleri176 sayılabilir. Kullanılacak 

yöntem, gelecekteki ekonomik yararların tahmin edilen kullanım şekillerinde bir 

değişiklik olmadıkça, dönemden döneme tutarlı bir şekilde uygulanır. 

İtfa payları genellikle kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Ancak, bazen, 

varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararlar, diğer varlıkların üretiminde 

kullanılır. Bu durumda, itfa payları diğer varlıkların maliyetinin bir parçasını oluşur ve 

defter değerlerine eklenir. Örneğin, üretim sürecinde kullanılan maddi olmayan duran 

varlıkların itfa payları, stokların defter değerine eklenir.  

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın daha fazla 

kullanılmayacak olması durumunda, söz konusu varlık tamamen itfa edilmedikçe veya 

satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubuna dahil 

edilmedikçe, ilgili varlığın itfa edilmesi işlemi durdurulmaz. 

Sınırlı yararlı ömre sahip varlığın itfaya tabi tutarı, kalıntı değeri düşüldükten 

sonra belirlenir.  

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

aşağıdaki durumlar söz konusu olmadıkça sıfır kabul edilir(TMS 38 parag 100): 

(a)Üçüncü bir şahıs, ilgili varlığı yararlı ömrünün sonunda satın alacağını 

taahhüt etmiştir; veya 

(b)Varlığın aktif bir piyasası mevcuttur ve: 

     (i)   Kalıntı değer bu piyasa aracılığıyla belirlenebilir; ve  

176 “Üretim birim yöntemi ile amortisman(Aktüel fiziksel kullanıma dayanan amortisman yöntemi), amortisman 
tutarının ilgili yılda varlığın ürettiği(ya da üretimine katkıda bulunduğu) birim sayısına göre belirlenmesidir. “Üretim 
Birimi Yaklaşımı” olarak bilinen bu yöntem IAS 16’da “Toplam Üretim Birimi Yöntemi” olarak tanımlanmışltır. 
Daha çok beklenen ömrü, üretim çıktısı cinsinden ifade edilebilen varlıklar için uygulanabilecek bir yöntemdir.” 
Başak Ataman Akgül, Maddi Duran Varlıkların Amortismanına İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardında 
(IAS 16) Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatı İle Karşılaştırılması, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/67MaliCozum/12%20basak%20ataman%20akg%C3%BCl.pdf, 
(18.11.2013) 
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     (ii)  Böyle bir piyasanın varlığın yararlı ömrünün sonunda mevcut olması 

muhtemeldir. 

Bir varlığın kalıntı değerinin tahmini; elden çıkarılması durumunda, yararlı 

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

için tahmin tarihinde geçerli fiyatları kullanarak hesaplanan geri kazanılabilir tutarını 

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

Varlığın kalıntı değerlerindeki değişim, "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" Standardı uyarınca muhasebe tahminlerindeki 

değişiklik adı altında muhasebeleştirilir.Varlığın beklenen faydalı ömrünün önceki 

tahminlere göre farklılık göstermesi durumunda itfa dönemi, varlıktan beklenen 

ekonomik faydanın tüketilme kalıbında değişiklik olması durumunda ise itfa yöntemi 

buna göre değişecektir177. 

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfa süresi ve itfa 

yöntemi, en azından her yıllık hesap dönemi sonunda tekrar gözden geçirilir. Varlığın 

beklenilen yararlı ömrünün önceki tahminlerden farklılık göstermesi durumunda, itfa 

süresi buna göre değiştirilir. Varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararların 

kullanım şeklinde bir değişiklik olması durumunda, itfa yöntemi söz konusu değişikliği 

yansıtmak için değiştirilir. Bu tür değişiklikler, TMS 8 “Muhasebe Politikaları, 

Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardına göre, muhasebe 

tahminlerindeki değişiklikler adı altında muhasebeleştirilir. 

Bir maddi olmayan duran varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını 

belirlemek için, işletme, "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardını uygular. 

Anılan Standart, işletmenin varlıklarının defter değerlerini ne zaman ve nasıl 

incelenmesi, geri kazanılabilir tutarlarının nasıl belirlenmesi ve değer düşüklüğü 

zararlarının ne zaman muhasebeleştirilmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini gösterir.  

 

 

177 Başak Ataman Akgül,  Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin IAS 38 ile IFRS 3 Standardında 
Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması,Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 
2005, Sayı:25, s. 43  
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4.2.5.Değerleme Yöntemleri 

Bir işletme, maliyet yöntemini veya yeniden değerleme yöntemini muhasebe 

politikası olarak seçer. Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme yöntemine 

göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif bir 

piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre 

muhasebeleştirilir. 

Maddi olmayan duran varlıklar sınıfı, işletmenin faaliyetlerinde kullanılan 

benzer nitelik ve işlevdeki varlıklar grubudur. Maddi olmayan duran varlık sınıfında yer 

alan kıymetler, ilgili varlıkların seçilerek yeniden değerlemeye tabi tutulmasından ve 

mali tablolarda farklı tarihlerdeki maliyet ve değerleri içeren tutarlar olarak 

raporlanılmasından kaçınmak için, aynı zamanda yeniden değerlemeye tabi tutulur. 

 Maliyet Yöntemi 

Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, 

maliyetinden, tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak 

izlenir(TMS 38 parag 74). 

 Yeniden Değerleme Yöntemi 

Maddi olmayan duran bir varlık, ilk muhasebeleştirilmesinden sonra, yeniden 

değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü 

zararlarının tamamı düşüldükten sonra hesaplanan tutarı olan yeniden değerlenmiş tutarı 

üzerinden izlenir. Yeniden değerleme yapmak için, gerçeğe uygun değer, aktif bir 

piyasa ile ilişkilendirilmek suretiyle belirlenir. Yeniden değerleme işlemleri, raporlama 

dönemi sonunda ilgili aktifin defter değerinin gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde 

farklılık göstermemesi için düzenli olarak yapılır. 

Yeniden değerleme yöntemi; daha önce varlık olarak muhasebeleştirilmeyen 

maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlenmelerine veya maddi olmayan duran 

varlıkların maliyet tutarı dışında bir tutardan muhasebeleştirilmelerine izin vermez. 
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Yeniden değerleme yöntemi, varlığın maliyeti üzerinden ilk 

muhasebeleştirilmesinden sonra uygulanır. Devlet teşviği yoluyla sahip olunan ve çok 

düşük bir tutardan muhasebeleştirilen bir maddi olmayan duran varlığa da yeniden 

değerleme yöntemi, uygulanabilir. 

Yeniden değerleme yapma işlemlerinin sıklığı, yeniden değerlenen maddi 

olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin değişkenliğine bağlıdır. Yeniden 

değerlenen varlığın gerçeğe uygun değerinin, defter değerinden önemli ölçüde farklı 

olması durumunda, yeniden değerlemeye devam edilmesi gerekir.  

Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme işlemine tabi tutulması 

durumunda, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş itfa payları ya: 

(a) İlgili aktifin brüt defter değerindeki değişimle orantılı olarak tekrar 

belirlenir ve böylece yeniden değerleme işlemi sonrası ilgili aktifin defter değeri 

yeniden değerlenmiş tutarına eşitlenir; ya da 

(b) İlgili aktifin brüt defter değerinden çıkarılır ve kalan net tutar, varlığın 

yeniden değerlenmiş tutarına göre tekrar belirlenir. 

İmkânsız olmamakla beraber, bir maddi olmayan duran varlık için TMS 38’in 

8’inci Paragrafında tanımlanan özelliklere sahip aktif bir piyasanın varlığı sıkça 

rastlanılan bir durum değildir. Örneğin, bazı ülke mevzuatlarında, serbestçe elden ele 

dolaşabilen taksi ruhsatları, balık avlama ruhsatları ya da üretim kotaları için aktif bir 

piyasa mevcut olabilir. Ancak, markalar, ticari başlıklar, müzik ve film yayınlama 

hakları, patentler ve ticari markalar açısından, söz konusu varlıklar benzersiz 

olduğundan aktif bir piyasa mevcut olamaz. Aynı zamanda, maddi olmayan duran 

varlıklar alınıp satılabilmelerine rağmen, sözleşmeler bireysel alıcı ve satıcılar arasında 

müzakere edilir ve bu tür işlemler nispeten seyrektir. Anılan nedenlerden ötürü, bir 

varlık için ödenen fiyat bir diğerinin gerçeğe uygun değeri açısından yeterli kanıt 

sağlamayabilir. Üstelik, fiyatlar çoğu kez kamuoyuna da açık değildir. 

Yeniden değerlenen maddi olmayan duran varlık sınıfında yer alan bir maddi 

olmayan duran varlığın, aktif bir piyasasının olmaması sebebiyle yeniden değerlenmeye 
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tabi tutulamaması durumunda, maliyetinden birikmiş itfa payları ve değer düşüklüğü 

zararları düşülerek izlenir. 

Yeniden değerlenmiş bir maddi olmayan duran varlığın gerçeğe uygun 

değerinin aktif bir piyasa referans alınmak suretiyle tespit edilemiyor olması 

durumunda, ilgili varlığın defter değeri en son yeniden değerleme tarihindeki aktif 

piyasa referans alınarak hesaplanmış yeniden değerlenmiş tutarından daha sonra ayrılan 

tüm birikmiş itfa payları ve değer düşüklüğü zararları düşülmek suretiyle hesaplanır. 

Ancak, daha sonraki bir ölçüm tarihinde ilgili varlığın gerçeğe uygun değerinin 

aktif bir piyasa referans alınarak belirlenebilmesi durumunda, yeniden değerleme 

yöntemi bu tarihten itibaren uygulanır. 

Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi 

sonucunda artması durumunda, söz konusu artış diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilir ve yeniden değerleme fazlası adı altında özkaynakta biriktirilir. 

Ancak, anılan yeniden değerleme artışının, varsa daha önce aynı varlık için kâr veya 

zararda muhasebeleştirilen yeniden değerleme azalışını ortadan kaldıran kısmı, kâr veya 

zararda muhasebeleştirilir. 

Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi 

sonucunda azalmış olması durumunda, söz konusu azalan tutar, diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilir. Ancak, anılan varlık için yeniden değerleme fazlasında mevcut 

bakiye ölçüsünde bir azalış olduğu sürece, söz konusu azalış yeniden değerleme fazlası 

adı altında doğrudan özkaynağa borç kaydedilir. Diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilen azalış, yeniden değerleme fazlası adı altında özkaynaktaki artış 

olarak kaydedilen tutarı azaltır. 

Özkaynakta yer alan birikmiş yeniden değerleme fazlası, elde edildiğinde, 

doğrudan, dağıtılmamış kârlara nakledilebilir. Değerleme fazlasının tamamı, ilgili 

varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması durumunda elde edilebilir. 

Ancak, değerleme fazlasının bir kısmı, ilgili varlık işletme tarafından kullanıldıkça elde 

edilebilir, böyle bir durumda, elde edilen değerleme fazlası tutarı, söz konusu varlığın 

yeniden değerlenmiş defter değeri esas alınarak hesaplanan itfa payları ile tarihi 
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maliyetinin esas alınmış olması durumunda muhasebeleştirilmesi gereken itfa payları 

arasındaki farktır. Yeniden değerleme fazlasından dağıtılmamış kârlara yapılan transfer, 

kar veya zarar aracılığıyla yapılmaz. 

4.2.6. Kullanımdan Çıkarılmalar ve Elden Çıkarılmalar 

Bir maddi olmayan duran varlık aşağıdaki durumlarda finansal durum tablosu 

(bilanço) dışı bırakılır(TMS 38 parag 112): 

(a) Elden çıkarıldığında; veya 

(b) Kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin 

beklenmemesi durumunda. 

Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı 

bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından 

sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, 

ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir (satış ve geri kiralama işlemleri açısından "TMS 17 Kiralama 

İşlemleri" Standardı başka bir işlem gerektirmedikçe). Kazançlar, gelir olarak 

sınıflandırılmaz. 

Bir hakkın bir işletme birleşmesinde yeniden edinilmesi durumunda, söz 

konusu hak sonradan üçüncü bir tarafa yeniden satılmışsa  ilgili defter değeri, yeniden 

ihraçtan kaynaklanan kazanç ya da zararın belirlenmesinde kullanılır. 

Maddi olmayan duran bir varlığın elden çıkarılması neticesinde elde edilecek 

tutar, gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlık için 

yapılacak tahsilatın ertelenmesi durumunda, alınan vade farkı tutarı, başlangıçta, peşin 

fiyat eşdeğerinden muhasebeleştirilir. Nominal tutar ile söz konusu peşin fiyat eşdeğeri 

arasındaki fark, alacağın bileşik getirisini yansıtan faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN VERGİ 

MEVZUATI VE 38 NO’LU TÜRKİYE MUHASEBE  

STANDARDINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Vergi hukukunun, kamu hukukunun bir  dalı olması ve TMS-38 Standardının 

ise daha çok özel hukuk alanına yönelik düzenleme olması, doğal olarak, bunların 

maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi açısından birbirlerinden farklılık 

içermelerinide beraberinde getirmektedir. Vergi kanunlarında değerlemeye ve 

muhasebeleştirmeye  vergi matrahının belirlenmesi açısından bakıldığı için, çoğu zaman 

vergi kanunlarındaki değerleme hükümleri ile muhasebe standartlarındaki değerleme 

ölçüleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde, maddi olmayan duran 

varlıkların vergi mevzuatına göre değerlemesi ve muhasebeleştirilmesinin TMS-38 

Standardındaki değerleme hükümleri ve muhasebeleştirme ile karşılaştırmak, 

birbirleriyle benzeyen ve çelişen noktaları ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

5.1.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kapsamının Karşılaştırılması 

Vergi mevzuatına göre maddi olmayan duran varlıkların kapsamı ile TMS-38 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının kapsamı karşılaştırıldığında, genel tanım 

itibariyle her ikisinde pek bir farklılık olmadığı ortaya çıkmaktadır.Her ikisinde de bir 

iktisadi kıymetin genel kabul görmüş iş uygulamalarına ve diğer hukuk mevzuatına göre 

“gayrimaddi” olması gerekmektedir.Vergi mevzuatının ikinci kıstas olarak 

“gayrimaddi” kıymetten yararlanma ya da yararlanmayı bekleme sözkonusuyken, 

TMS-38 Standardında bu kavramlar belirlenebilir ve kontrol edilebilir ve gelecekte 

ekonomik yarar şeklinde ifade bulmaktadır.Ancak bu kıstas, ifade olarak farklı olmakla 

birlikte, aynı amacı ifade etmektedir.Vergi mevzuatına göre de bir iktisadi kıymetin, 

aktife alınabilmesi için belirlenebilir yani hukuken iktisab edilebilen gayrimaddi bir 

kıymet olması, kontrol edilebilir yani hukuken iktisab edilmiş olan bu varlık üzerinde 

tasarrufta bulunabilmesi gereklidir. 
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Kapsam konusunda, vergi mevzuatı ile TMS-38 Standardı arasında farklı nokta 

“finansal kiralama” konusunda ortaya çıkmaktadır. Bir finansal kiralamada, kiralama 

konusu varlık maddi ya da maddi olmayan duran varlık olabilir. İlk 

muhasebeleştirmeden sonra, kiracı, finansal kiralama konusu maddi olmayan duran 

varlığı TMS-38 Standardına göre muhasebeleştirir.Sinema filmleri, video kasetler, 

oyunlar, el yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak ve ürünlerin lisans anlaşmalarının 

finansal kiralamaları TMS-38 Standardı kapsamında olup bu Standarda göre 

muhasebeleştirilirken, vergi mevzuatına göre, sadece maddi iktisadi kıymetlere ait 

finansal kiralama sözleşmeleri ile elde edilen kullanma hakkı “maddi olmayan duran 

varlık” kabul edilip “26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar” ana hesap grubu altında 

muhasebeleştirilir.Yani vergi mevzuatına göre, TMS-38 Standardının aksine, finansal 

kiralama sözleşmesine konu olan iktisadi kıymetin niteliği önemlidir.Finansal kiralama 

sözleşmesi ile elde edilen “hak” esas alınıp, bu tür sözleşmeler muhasebeleştirilir ve 

“maddi olmayan duran varlık” kabul edilir. 

5.2.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin 

Karşılaştırılması 

Maddi olmayan bir duran varlığın muhasebeleştirilebilmesi için öncelikle, 

böyle bir iktisadi kıymetin varlığının saptanması gerekir ki, bunun saptanma yöntemi 

her ikisinde de benzer sayılabilir. 

 Maddi olmayan bir duran varlığın bilançoya ilk kaydındaki ölçme kriteri her 

ikisinde de aynıdır.Bu kriter, maliyet bedelidir.Maliyet bedeli, maddi olmayan bir duran 

varlığın defterlere ilk kaydına kadar olan sürede oluşan ve bu varlığın elde edilmesine 

yönelik giderlerin toplamından oluşur. 

VUK’un 262’nci maddesi uyarınca, bir giderin maliyet bedeline intikal 

ettirilebilmesi için iktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması için 

yapılan ödemeler ile bunlara benzer ek diğer giderlerden olması gerekmektedir. Bu 

itibarla, maddi olmayan bir duran varlığın satın alınıp işletme bilançosuna girdiği tarihe 

kadar oluşan kur farklarının ve faiz giderlerinin maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. 

Bilançonun aktifine kaydedildikten sonra ortaya çıkacak kur farklarının ve faiz 
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giderlerinin  ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal 

ettirilmesi mümkündür.VUK’un 270’inci maddesi uyarınca, maliyete ilave edilmesi 

gereken giderlerin dışındaki sair giderleri(Noter, mahkeme kıymet takdiri, komisyon ve 

tellaliye giderleri ile emlak alım ve özel tüketim vergileri) aktifleştirip 

aktifleştirmemekte mükellefler seçimlik hakka sahiptirler.TMS-38 Standardına göre, 

maliyetlerin, bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinde muhasebeleştirilmesi 

işlemi, ilgili varlığın yönetimce planlanan şekilde çalışabilir duruma gelmesi 

durumunda biter. Bu nedenle, bir maddi olmayan duran varlığın kullanımında ya da 

tekrar düzenlenmesi sırasında oluşan maliyetler, söz konusu varlığın defter değerine 

dahil edilmez.Bu konuda her ikisi arasında fark bulunmamaktadır. Ancak, maddi 

olmayan bir duran varlığın satınalınması halinde, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 

Standardı gereğince satınalma bedeli içinde yer alan borçlanma maliyetleri oluştukları 

dönemde gider olarak muhasebeleştirilir. 

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile işletme birleşmesi sonucu elde 

edilen şerefiyenin muhasebeleştirilmesi konusunda gerek vergi mevzuatı gerekse TMS-

38 Standardı  arasında bir fark bulunmamaktadır. 

Devlet teşviği yolu ile bir maddi olmayan duran varlık elde edilmesi 

durumunda, vergi mevzuatına göre bunun, fiili maliyeti yani gerçek maliyeti üzerinde 

yasal defterlere kaydedilerek  bilanço aktifine alınması gerekir.TMS-38 Standardında 

ise bu konuda gerçeğe uygun değerle178 ya da fiili maliyet yani gerçek maliyet 

bedelinden muhasebeleştirme konusunda seçim yapma olanağı bulunmaktadır. 

Varlıkların takası yoluyla maddi olmayan duran varlık elde etmenin 

muhasebeleştirilmesinde vergi mevuzatı ile TMS-38 Standardı genel prensip olarak, 

takas edilen varlıkların emsal bedeli(TMS-38’deki ifade ile gerçeğe uygun değeri) 

bedeli ile ölçülmesi ve muhasebeleştirlmesini kabul etmektedir.Ancak bir noktada ikisi 

arasında farklılık ortaya çıkmaktadır.Bu farklılık ise, TMS-38 Standardında, elde edilen 

varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülememiş olması durumunda, maliyetinin, 

bırakılan varlığın defter değerinin olduğunun kabul edilmesidir. Vergi mevzuatına göre, 

178 Gerçeğe uygun değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından 
elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. 
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takasta, elde edilen varlığın değerinin her halûkârda emsal bedeli ile saptanması ve 

muhasebeleştirilmesi gerekir. 

TMS 38 Standardına göre, işletme içi yaratılan şerefiye muhasebeleştirilemez. 

Bu husus, vergi mevzuatı açısından da geçerlidir.Bu konuda, TMS 38 Standardı ile 

Vergi Usul Kanunu arasında bir fark yoktur.İşletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan 

şerefiye, TFRS-3 İşletme Birleşmeleri Standardına göre, maddi olmayan duran 

varlıklardan ayrı olarak muhasebeleştirilir.Şerefiye, birleşme maliyetinin, edinilen 

işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe 

uygun değerini aşan kısmını ifade eder, dolayısıyla ilk muhasebeleştirmede maliyet 

esasına göre ölçülür179.Vergi mevzuatına göre, şerefiye maddi olmayan duran varlıklar 

ana hesabın altında ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile kaydedilir. 

Vergi mevzuatına göre, kurumlar açısından ilk tesis ve taazzuv giderlerinin 

maddi olan duran varlık olarak aktifleştirilmesi ya da gider olarak kaydedilmesi 

seçimlik iken(Gelir vergisi mükellefleri bu türden giderlerini doğrudan gider 

kaydedeceklerdir.), TMS-38 Standardına göre bu tür harcamaların doğrudan doğruya 

gerçekleştiği anda gider olarak yazılması gerekir. 

5.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasının Karşılaştırılması 

Her ikisindede maddi olmayan bir iktisadi varlık için amortisman ayrılabilmesi 

için bilançonun aktifinde yer alma şartı bulunmakta ve amortisman ayırma süresine 

temel olarak ise yararlı ömür esas alınmaktadır.Ancak, yararlı ömürün saptanmasında 

ikisi arasında farklılık bulunmaktadır.Vergi mevzuatına göre maddi olmayan bir iktisadi 

varlığın yararlı ömrü bazıları (özel maliyet bedeli, ilk tesis ve taazzuv giderleri) için 

VUK’ta bir madde hükmü ile belirlenirken, diğerleri Maliye Bakanlığınca VUK’un 

315’inci maddesindeki yetkiye dayanılarak tebliğler ile belirlenmektedir. TMS-38 

Standardına göre ise maddi olmayan bir varlığın yararlı ömrü hem ekonomik hem de 

yasal etkenler de gözönünde bulundurularak, ve ilgili her türlü unsura ilişkin olarak 

179 Yıldız Özerhan Akbulut, Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi, VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, 
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, 2008, s.14 
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yapılan analiz esas alındığında varlığın işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenilen 

süre işletme tarafından saptanır ve yararlı ömür olarak dikkate alınır. 

Her ikisinde de amortisman ayrılmasına, maddi olmayan duran varlığın 

kullanıma hazır olduğu andan itibaren başlanır.  

Amortisman ayırma yöntemleri açısından her ikisinde de normal(TMS-38’de 

doğrusal) ve azalan bakiyeler usulü bulunmaktadır.Ancak, her ikisinde de birbirinde 

bulunmayan birer tane amortisman ayırma yöntemi vardır.Bunlar, VUK’ta fevkalade 

amortisman, TMS-38 Standardındaki üretim birimi yöntemleridir. 

TMS-38 Standardına göre, maddi olmayan bir duran varlığın itfa süresi ve itfa 

yöntemi, en azından her yıllık hesap dönemi sonunda tekrar gözden geçirilir. Varlığın 

beklenilen yararlı ömrünün önceki tahminlerden farklılık göstermesi durumunda, itfa 

süresi buna göre değiştirilir.Vergi mevzuatına göre ise böyle bir şey Maliye 

Bakanlığınca amortisman oranları değiştirilirse ve  amortismana tabi iktisadi varlığın 

tahsis yerinde/niteliğinde değişiklik olması halinde başlangıç amortisman oranının 

değişmesi hallerinde sözkonusu olabilir.Ayrıca, VUK’ta amortismana tabi mevcutların 

belli nedenlerle olağandışı yıpranma, aşınma veya doğal afetler ya da yeni icatlar 

dolayısıyla değer kaybına uğrayanları için fevkalade amortisaman uygulaması esası 

benimsenmiştir ki bu halde amortisman oran ve süresi değişmiş olmaktadır. 

TMS-38 Standardına göre, sözleşmeden doğan haklardan veya diğer yasal 

haklardan kaynaklanan bir maddi olmayan duran varlığın yararlı ömrü, sözleşmeden 

doğan hakların veya diğer yasal hakların geçerlilik süresini aşmaz; ancak işletmenin 

varlığı kullanmayı beklediği süreye bağlı olarak daha kısa olabilir.Vergi mevzuatına 

göre ise sadece Kanun’da ve Kanunu’n verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan tebliğlerde 

yer alan süre uygulanır.Örneğin telif hakların süresi müellifleri için 70 yıl, patent 

haklarındaki süre ise 20 yıldır, fakat 333 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’ne göre “gayrimaddi iktisadi kıymetlerin” yani örneğimizdeki telif hakları ile 

patent haklarının faydalı ömrü aynı zamandaki amortisman ayırma süresi 15 

yıldır.Ancak, vergi mevzuatında, sözleşmelerden ya da diğer yasal haklardan 
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kaynaklanan sürelerin 15 yıldan kısa olması halinde, kısa olan bu süreler amortisman 

ayırmaya esas alınır. 

VUK’a göre özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdeler ile kira 

süresi belirsizse ise 5 yılda eşit yüzdelerle itfa edilebilirken, TMS 38 Standardına göre 

bunun itfası kira süresine ve kira süresi belirsizse faydalı ömrüne ve işletmece seçilecek 

itfa yöntemlerden herhangi birine göre yapılabilecektir. 

VUK’a göre, 2013 yılı için 800 lirayı aşmayan şerefiyeler (peştamallıklar) 

istenirse doğrudan gider olarak kaydedilebilirken, aşan tutarların ise 5 yıl içinde eşit 

taksitlerle itfa edilmesi gerekmektedir. TFRS-3 İşletme Birleşmeleri Standardına göre, 

şerefiyenin itfa edilmesine izin verilmemekte, izleyen dönemlerde düzenli olarak değer 

düşüklüğü testine tabi tutulmakta ve varsa birikmiş değer düşüklüğü karşılığı 

indirildikten sonraki maliyeti ile değerlenmekte, ortaya çıkan değer düşüklüğü zararı ise 

doğrudan gelir tablosunda raporlanmakta, izleyen dönemlerde değer düşüklüğünün 

iptaline de izin verilmemektedir180. 

5.4. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinin Karşılaştırılması 

VUK’un 282’nci maddesinde, kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv 

giderlerinin(kuruluş ve örgütlenme giderlerinin), gerçek veya tüzel kişilerde de 

şerefiyelerin mukayyet değerle değerleneceği hükmü yer almaktadır.VUK’un 272’nci 

maddesinde düzenlenmiş olan özel maliyet bedelinin de aynı şakilde maliyet bedeli ile 

değerlenmesi gerekmektedir.Bunların dışındaki maddi olmayan duran varlıkların, 

VUK’a göre, maliyet bedeli ile değerlenmesi gerekmektedir. 

TMS 38 Standardında maliyet bedeliyle değerleme modeli veya yeniden 

değerleme modellerinin-gerçeğe uygun değerin aktif bir piyasa ile ilişkilendirilebilmesi 

suretiyle- kullanılabileceği belirtilmiştir.Vergi mevzuatında ve TMS-38 Standardında 

dönemsonu maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi maliyet bedeli ile değerleme 

ölçüsü bakımından benzer esaslara sahip olmakla birlikte, TMS-38 Standardında 

180 Akbulut Yıldız Özerhan, s.14;  Gökçen, Akgül, Çakıcı, s.30 
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yeniden değerleme ölçütü nedeniyle farklılık ortaya çıkmaktadır.Vergi mevzuatında 

yeniden değerleme bulunmamaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklarda meydana gelen değer düşüklükleri 

bakımından, TMS 38 Standardına göre TMS 36 Standardında yer alan esaslar 

çerçevesinde herhangi bir değer düşüklüğü bulunup bulunmadığının araştırılması ve 

varsa, varlığın değerinde değer düşüklüğü kadar bir indirgeme yapılması gerekmektedir. 

VUK’da ise, sadece belirli hallerle sınırlı olarak değerini kısmen veya tamamen 

kaybeden gayrimaddi haklar için fevkalade amortisman ayrılması mümkün 

bulunmaktadır.Ancak, VUK’ta maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğüne 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde bilgi, ekonomik küreselleşme, bilgisayarların ve internetin 

gelişimi ile hem yaygınlaşmış ve ulaşımı kolay hale gelmiş hemde maddi olmayan 

duran varlıkların ekonomik açıdan en büyük kısmını oluşturan telif ve sınai hakların 

üretilmesini ve yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmasını, ekonomik aktivitesinin 

artmasını, sağlamıştır. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığının kesinleşmesi ve müzakerelerin 

başlaması ile birlikte telif hakları ile sınai haklar ve ticari hakların bir unsuru olan 

marka hakkı konusunda Avrupa Birliği mevzuatına ve dünyadaki ekonomik 

gelişmelerin geldiği düzeye uygun düzenlemeler, değişiklikler yapılmış ve hâlâ daha 

yapılmaya devam etmektedir.Maddi olmayan duran varlıklardan, en yoğun ekonomik 

aktivite konusu ve aynı zamanda işletmelerin gelir elde etmeleri dolayısıyla üzerinden 

verginin alındığı ve vergiyi doğuran olayın kaynağı olan telif ve sınai haklar ile marka 

hakkı hakkında değişiklikler olurken, vergi mevzuatı güncel ekonomik gelişmelerden 

geri kalmıştır.GVK’nın 18’inci maddesinde, sınaî haklardan sadece patent hakkı 

üzerinden mucit ve bunların kanuni mirasçılarının elde ettiği kazançlar vergiden istisna 

iken, yine sınai hak olan ve patent hakkı gibi tescile tabi olan ve ekonomik yaşamda 

önem ve ekonomik hacim tutan yeni bitki çeşidi ıslahçı hakkı, tasarım hakkı, entegre 

devre topoğrafyası hakkı için böyle bir istisna sözkonusu değildir.Sözkonusu tescile tabi 

hakların, genel ülke ekonomisi için önemi, gelişmeye sağlayacağı katkı, bizce, en az 

patent hakkı konusu buluşlar kadar önemlidir ve gelecekte şimdi olduğundan daha da 

önem kazanacaktır.Bu çerçevede de halihazırda taslak çalışması yapılan Gelir Vergisi 

Kanun değişiklik çalışmalarında bu durumunda gözönünde bulundurlması 

gerekmektedir. 

Vergi mevzuatımızda, gittikçe artan ve iktisadi açıdan işletme gelirleri ve de 

aynı zamanda giderleri arasında önemli yer edinmeye başlayan ve maddi olmayan duran 

varlıkların en esaslı unsurunu oluşturan gayrimaddi hak kavramının bir kanun maddesi 

olarak tanımı bulunmamaktadır. Gayrimaddi hakkın tanımı, tüm vergi mevzuatının bir 
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arada gözönünde bulundurulması sonucu ortaya çıkmaktadır.Vergi Usul Kanunu’nda 

gayrimaddi hak kavramının bir tanımının yapılması ve bunların özelliğine uygun 

değerleme usulünün belirlenmesi gereklidir. 

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunun’da, bilançoya ilişkin genel düzenleme 

bulunmakta, muhasebeleştirmeye ilişkin ise tek başına ve derli toplu  bir düzenleme yer 

almamaktadır.Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin olarak VUK’un 175 ve mük.257’nci 

maddeleri uyarınca çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile maddi 

olmayan duran varlıklar konusunda getirilmiş olan düzenlemeler, ilk çıkarıldığı 

zamanlarda dönemindeki gelişmelere uygun olmakla birlikte artık eskimiştir ve 

günümüz ekonomik ve hukuki gelişmelerin gerisindedir.Hesap tanımları ve 

bölümlemeleri ile işleyişlerinin son hukuki ve ekonomik gelişmelere uyumlu hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

Maddi olmayan duran varlıkların Vergi Usul Kanunu’na göre ayrılacak 

amortisman oranları, günün ekonomik gelişmelerin hızı ve gerekleri ile gerçeklerine 

uygun değildir.Gayri maddi iktisadi kıymet başlığı altında gayrimaddi haklardan 

örnekler verilerek bunların tümü için 15 yıl ve % 6,66 amortisman oranı 

öngörülmektedir.Gayrimaddi iktisadi kıymet kavramı, gayrimaddi haklardan daha 

geniştir ve bu kavram, özel maliyet bedelini, ilk kuruluş ve taazzuv giderini, Ar-Ge 

giderini ve şerefiyeler kavramınıda kapsamaktadır.Ayrıca, amortisman oranlarını 

belirleyen tebliğlerde, işletmelerin sözleşmeyle lisansını ya da kullanım hakkını 15 

yıldan daha kısa süre ile satınaldığı haklarda bu amortisman oranının ne olacağına 

ilişkin açıklama yer almamaktadır. 

Ar-Ge faaliyetleri sonucu tescil edilen bir gayrimaddi hak konusu buluş ve 

bunun sonucunda hak tescili yapıldığında bu hakkın nerede izleneceğine ilişkin olarak 

MSUGT’lerde bir açıklama bulunmamakta, bu konuyu detaylı düzenleyen 1 Seri No’lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ise bu konuya değinilmemektedir.Bu konu 

ayrılacak amortisman oranı açısından önemlidir.Örneğin,  Ar-Ge faaliyeti sonucu 

yapılan bir buluşun patent tescili sonucunda, işletme artık Ar-Ge faaliyetini tamamlamış 

yapılacak giderler bitmiş ve işletme bir hak sahibi olmuştur.Vergi mevzuatı açısından, 

bu hakkın ise artık 263- Araştırma ve Geliştirme giderleri hesabından çıkarılıp 260- 
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Haklar hesabına kaydedilmesi ve burada izlenmesi gerektiği görünmektedir.Bu durum 

ise, ayrılacak amortisman için 333 Seri No’lu VUK Genel Tebliğin’de Ar-Ge giderleri 

için belirlenen % 20 oranı değil, patent hakkı için belirlenen % 6,66 oranın 

uygulanmasını gerektirir.Bu konun Gelir İdaresi’nce VUK Genel Tebliği ve MSUGT ile 

açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.Aksi halde, bu konuda belirsizlik oluşmuş ve 

vergi açısından ortaya tartışmalı bir konu çıkmış olur. 
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Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Entegre Devre Topoğrofyalarının Korunması Hakkında Kanun 

Finansal Kiralama Kanunu 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Gelir Vergisi Kanunu 

Katma Değer Vergisi Kanunu 

Kat Mülkiyeti Kanunu 

Maden Kanunu 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Sermaye Piyasası Kanunu 

Türk Medeni Kanunu 

Türk Ticaret Kanunu 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

Vergi Usul Kanunu 

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun 

 

 

 

186 
 



 
 

Tebliğler 

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği, Seri XI, No:29, (09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 224 Sıra No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği, ( 

07.04.1999 tarih ve 23659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, ( 03.04.2007 

tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı,1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, ( 

26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 6 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, ( 

07.03.1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 

(28.04.2004  tarih ve 25446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 339 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ( 

14.08.2004 tarih ve 25563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

T.C. Maliye Bakanlığı, 365 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ( 

30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Standardı Tebliği, ( 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır.) 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması 

ve Değerlendirilmesi Standardı, ( 31.01.2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır.) 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, ( 

31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

187 
 



 
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar-İnternet Sitesi Maliyetleri Tebliği, ( 09.03.2007 tarih ve 26457 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 
 



 
 

Yönetmelikler 

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği, (16.11.1997 tarih ve  23172 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)  

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, (08.11.2001 tarih 

ve 24577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 

189 
 


	01_Turgut ÖZCAN-Tez dış KAPAK
	02-Turgut ÖZCAN-Tez iç KAPAK
	03_01_temiz_-Turgut ÖZCAN Tez Onay Belgesi
	04-ÖZETesasgözdengecirilmis sonhali
	05-_23.06.2014_sonduzenleme_Turgut ÖZCAN- Tez  İÇİNDEKİLER
	06-TurgutÖZCAN-Y.Lisans TEZ-düzeltmeleri yapılmış
	751  Araştırma ve Geliştirme Giderleri


