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ÖZET 

Muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatı arasındaki farklılıklardan dolayı iki farklı kar 

kavramı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri muhasebe ilke ve kurallarına göre hesaplanan 

ticari kar, diğeri ise vergi kanunlarındaki ilke ve esaslara göre üzerinden vergi hesaplanan 

mali kardır. Ticari kar ve mali kar arasında oluşan farklar geçici bir özelliğe sahip ise, ilgili 

dönem bilançosunda ertelenmiş vergi olarak raporlanır. TMS 12 gelir vergileri standardı söz 

konusu bu farkları açıklamaktadır. Bu çalışmanın amacı TMS 12 gelir vergileri standardı 

çerçevesinde ertelenmiş vergiyi incelemektir. Çalışmada geçici farklar ve ertelenmiş vergi 

kavramları standart hükümleri doğrultusunda ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, TMS 12 Gelir Vergileri Standardı, Ertelenmiş Vergi 
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ABSTRACT 

Due to incompatibility between accounting principles and tax legislation, there appear 

two different profits. One of them is accounting profit which is figured out according to the 

accounting principles. The other one is taxable profit is figured out according to the principles 

in tax laws. If the difference between accounting profit and taxable profit is temporary, it is 

reported as deferred tax in balance sheet. TMS 12 Income Taxes Standards explain the 

differences mentioned. The aim of the study is to examine deferred tax according to TMS 12 

Income Taxes Standards and to explain how these standards are applied. In the study, 

temporary differences and deferred tax are dealt in the light of standard statements. 

Keywords: Tax, TMS 12 Income Taxes Standards, Deferred Tax 
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ÖNSÖZ 

 Son yıllarda, özellikle son 15 yılda,  bilgi teknolojilerin hızla gelişmesi; 

küreselleşme ile birlikte rekabetin artması; müşteri, yatırımcı, kreditör ve diğer menfaat 

sahiplerinin bilgi ve diğer ihtiyaçlarının sürekli değişim içinde olması, sermayenin 

uluslararası olması, finansal ürünlerdeki gelişme ile birlikte risklerinde artması ve bunların 

finansal tablolarda sunumu önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, değişik ülkelerde 

faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının şeffaf ve karşılaştırabilir olma ihtiyacı 

önem arz etmektedir. 

 Standartların yayımlanması çok önemli bir aşaması olmakla birlikte, bu 

standartların uygulama aşamasında, ticari faaliyetlerin kayda alınması, ölçülmesi, değerlemesi 

ve bunların raporlanması aşamasında da uygulama birliğinin oluşması son derece önemlidir. 

TDHP ‘nın Raporlama Standartlarına uygun bir hesap planı haline getirilmesi uygulamada 

büyük kolaylık sağlayacağı gibi, doğru rapor üretilmesine katkıda bulunacaktır. 

  Yaptığımız bu çalışma ile vergi konusunda özet fakat rehber bilgiler vererek 

kullanıcıların vergi konusunda daha geniş bilgiye ihtiyaç duyması durumunda hangi konulara 

yönelmesi gerektiğini göstermeye çalıştık. Henüz Türkiye’de geniş kullanımı olmasa da 

ertelenmiş vergiyi örneklerle açıklamayı hedefledik. Çalışmanın konuyla ilgili araştırma ve 

uygulama yapanlara faydalı olmasını ümit ederim. Bu çalışmada öneri ve desteklerini 

esirgemeyen değerli danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr AYÇA AKARÇAY ÖĞÜZ’e 

teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, beni çalışmaya teşvik eden ve cesaretlendiren eşim Aynur, 

oğullarım İbrahim Oğulcan ve Mehmet Çağrı’ya teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

İşletmeler ve bu işletmelerden beklentileri olan birtakım kesimler, işletmelerin sınırsız 

olan ömürleri boyunca bulundukları faaliyetlerin sonuçlarını doğru, dürüst ve 

karşılaştırılabilir olarak bilmek isterler. İşletmelerin faaliyet sonuçlarıyla ilgilenen kesimlere 

bakıldığında bunların arasında işletme sahipleri dışında, çalışanlar, müşteriler, kredi verenler, 

yatırımcılar, ortaklar ve devlet gibi başka birçok çıkar gruplarının da olduğu görülür. Bu çıkar 

gruplarının ihtiyacı olan faaliyet sonuçlarının, bir muhasebe süreci vasıtasıyla ve işletmelerin 

sonsuz olarak kabul edilen ömürlerinin dönemler itibariyle ayrılarak bulunur.  

Muhasebe süreci sonunda kamuoyuna açıklanacak olan finansal raporlar yoluyla ilgili 

çıkar grupları ihtiyaçları olan bilgilere ulaşacak ve dolayısıyla çıkarları doğrultusunda en 

doğru karara varmaya çalışacaklardır. Geçmişten beri böyle olan bu durum, gelişen sermaye 

piyasaları, uluslararası faaliyetler ve küreselleşme sebebiyle iç içe geçmiş olan ülke 

ekonomileriyle beraber günümüzde daha da önemli bir hale gelmiştir. Artık devletin 

muhasebe sürecine yasal gücüyle ve çıkarları doğrultusunda müdahalelerde bulunarak, bu 

süreci ve sonuçlarını vergiye tabi karı bulmak için değiştirmesi; yani, yalnızca vergi odaklı 

muhasebe uygulaması geçerliliğini gün geçtikçe daha da yitirmektedir. Bu anlamda finansal 

tabloların doğru ve karşılaştırılabilir bilgi vermesini ve finansal tablolarda yöntem birliğini 

sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde kabul gören muhasebe ve finansal raporlama 

standartları hazırlanmakta ve ülkeler bu standartları kendi yasal mevzuatları ile birlikte 

değerlendirerek ulusal muhasebe ve finansal raporlama standartlarını oluşturmaktadırlar.  

Günümüzde giderek büyüyen işletmelerin faaliyetleri, üretimleri ve yatırımlarının 

dünya üzerinde farklı ülkelere ve geniş coğrafyalara yayılması dolayısıyla çok uluslu ve çok 

ortaklı işletmelerin ortaya çıkması, yatırımcıların dünya üzerindeki finansal piyasalarda hızla 

hareket edebilmeleri ve sonuçta sermayenin ülkeler arasındaki hareketlerinin artarak 

yoğunlaşması dünyayı küresel bir ekonomi haline getirmiştir.  

Bu durumun doğal bir sonucu olarak ülkelerin muhasebe ve finansal raporlama 

sistemleri uluslararası alanda da geçerliliğini koruyacak doğru, dürüst ve karşılaştırılabilir 

bilgiyi sağlayabilecek hale gelmek durumunda kalmıştır. Bu nedenlerle genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış uluslararası muhasebe ve finansal raporlama 

standartları geliştirilmiştir. Zira uluslararası muhasebe standartlarının temel amacı, küresel 

ekonomi içinde faaliyet gösteren sermaye piyasalarına tabi işletmeler arasındaki muhasebe 
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sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla finansal tabloların hazırlanmasında birlik sağlamaktır. 

Bu amaçla ülkemizde de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından oluşturulan 

Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 

(IFRS) uygun olarak; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından Türkiye 

Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 

oluşturulmuştur.  

Bu çalışmada ertelenmiş vergilerle ilgili olarak TMS 12’deki (Gelir Vergilerine İlişkin 

Türkiye Muhasebe Standardı) düzenlemeler ve ertelenmiş vergiler TMS 12 gelir vergileri 

standardı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde kazançların 

vergilendirilmesi ve muhasebe karına yer verilerek, vergi ve vergilemeye ilişkin bilgilerle 

kazançların vergilendirilmesi hususları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde muhasebe karı ve ertelenmiş vergi konusu işlenmiştir. Bu başlık altında muhasebe 

karının unsurları ve ertelenmiş vergi kavramı ilgili alt başlıklar çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise TMS 12 gelir vergileri standardı ve 

ertelenmiş vergilerin belirlenmesi konusuna yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde 

Türkiye uygulamasına örnekler verilerek açıklanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ, VERGİYE YÖNELİK BİLGİLER VE KAZANÇLARIN 

VERGİLENDİRİLMESİ 

1.1. VERGİ, VERGİYE YÖNELİK BİLGİLER 

Devlet müessesesi ile birlikte oluşan vergi, çeşitli politik, sosyal ve ekonomik 

faktörlerin etkisiyle şekillenerek bir takım evrelerden geçmiş tarihi ve sosyal bir kurumdur.1 

İlk zamanlarda vergi gönüllü bir bağış olarak ortaya çıkmış daha sonra yine gönüllü olma 

niteliğini koruyarak geleneksel bir görev durumuna gelmiştir. Vergide oluşan en önemli 

değişiklik ise son olarak verginin zorunlu bir ödeme biçimine dönüşmüş olmasıdır.2   

İnsanların politik bir toplum haline gelip, devletin ilk biçimini kazanmasıyla birlikte 

ortak gereksinimlerin sağlanabilmesi amacıyla toplumu oluşturan bireylerden çeşitli özveriler 

istenmeye başlanmıştır. Vergiler başlangıçta ihtiyari bir nitelikte olup kabile reisi, derebeyi 

veya krallara verilen hediye ve yardımlar şeklinde kendini göstermiştir.3 Bununla birlikte 

verginin nitelikleri, amaçları, iktisadi ve sosyal önemi zamanla büyük değişiklikler 

göstermiştir.   

Çeşitli politik toplulukların yerini merkezi devletlerin almasıyla ve toplumun sürekli 

olarak değişen istek ve ideallerine bağlı olarak toplum gereksinimleri giderek artmıştır. 

Dolayısıyla gelir kaynaklarının sürekli hale getirilmesi ve yeni gelir kaynaklarının aranması 

gereği ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak başlangıçta, özellikle de 

Ortaçağ’da alternatif olarak hediye ya da bağış şeklinde verilen vergiler zaman içinde zorunlu 

ve yasal hale gelmiştir.4 

Vergideki bu değişikliklerle birlikte “yardım,” “rica,” “hediye” gibi kavramların yerine 

“görev,” “fedakarlık,” “sorumluluk” gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Vergide ortaya 

çıkan tüm bu değişmelerle birlikte verginin tekniğinde de değişimler yaşanmış ve uzun zaman 

aynı nitelikleri taşıyan, olağanüstü dönemlerde toplanarak belirli amaçlara tahsil edilen vergi, 

                                                      
1 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Ankara: Turhan Kitap Evi, Eylül 2011, s.135 
2 Türk, s.135 
3 Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yayın Evi,  

  Ekim 2013, s.145 
4 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul: Beta Basım Yayın, 1999, s.211-212 
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zamanla kamu harcamalarının olağan finansman kaynağı haline gelmiş ve finansal olmayan 

amaçlar için de kullanılmaya ve para olarak toplanmaya başlanmıştır.5 

1.1.1. Verginin Tanımı 

Günümüzde devletin ekonomik ve sosyal işlevlerinin giderek artmasına bağlı olarak 

kamu harcamaları da sürekli artmakta ve dolayısıyla devlet daha çok gelire gerek 

duymaktadır. Kamu gelirleri içerisinde en büyük öneme sahip olan gelir türü vergilerdir.6 

Bunun nedeni ise vergilerin kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasındaki en önemli 

gelir kaynağı olmasıdır. Sözgelimi Anayasa’nın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini 

karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.7   

Vergi, devletin ya da devletten aldığı yetkiye dayanarak kamu tüzel kişilerinin geniş 

anlamdaki kamusal etkinliklerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak veya kamusal 

görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal temellere uymak koşuluyla hukuki 

zor altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere gerçek ve gerçek olmayan kişilerden 

aldıkları parasal tutarlar olarak tanımlanmaktadır.8   

Vergi temelde, devletin egemenlik gücüne dayanmaktadır. Yükümlüler, çeşitli 

ölçütlere göre belirlenen vergileri belirli bir kamu hizmeti karşılığında değil, genel olarak tüm 

kamu hizmetlerinin karşılığı olarak devlete ödemek zorundadırlar.9 Vergi kavramı konusunda 

mali literatürde pek çok tanım yer almaktadır. Bu tanımlar, tanımı yapan kişinin görüşüne 

göre farklılıklar göstermektedir. Vergi kavramında meydana gelen bu değişikliklerin sebebi 

ise; verginin ilk aşamada ayni olarak ödenirken, daha sonraları nakdi bir ödeme şekline 

dönüşmesidir. İlk olarak verilen vergiler, yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iken 

bunun zamanla kamusal ihtiyaçları karşılamaya yönelik hale gelmesi, alınan vergilerin 

ekonomik boyutunun yanında, sosyal boyutunun da giderek önem kazanması sayılabilir.10  

 Adam Smith “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde çeşitli ilkelere dayanarak vergiyi 

açıklamaya çalışmıştır. Açıklamalara göre, bir devletin uyruğunda bulunan kişiler, mümkün 

mertebe kendi güçleriyle orantılı olarak, yani devletin himayesi altında kazandıkları gelir 

                                                      
5 Nadaroğlu, s.212 
6 Cenker Göker, Yönlendirici Vergilendirme, Ankara: Turhan Kitapevi, 2011, s.9 
7 T.C. Anayasası, Kanun No. 2709, Kabul Tarihi: 07.11.1982 

  http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf 
8 Nadaroğlu, s.216-217 
9 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, Ankara: Savaş Yayınevi, 2010, s.32 
10 Göker, s.11 



 

 

5 

 

oranında hükümetin masraflarına katılmalıdır. Her kişinin ödemek zorunda olduğu vergi, 

kesin olmalı, herkesçe kabul edilebilecek bir temele dayanmalıdır. Ödeme zamanı, ödeme 

biçimi, ödenecek miktar hepsi gerek mükellef gerekse diğer kişiler için belli ve açık olmalıdır. 

Her vergi mükellef için en uygun zamanda ve biçimde tahsil edilmelidir. Her vergi halkın 

cebinden çıkan parayla, devlet hazinesine giren kısım arasındaki farkı mümkün olduğu kadar 

az, paranın halkın cebi dışında kaldığı süreyi mümkün olduğu kadar kısa tutacak biçimde 

düzenlemelidir.11  

Vergi aynı zamanda “kamu otoritesi tarafından kabul ettirilen zorunlu bir yükümlülük” 

olup, verginin esası, verginin diğer yükümlülerden ayrılmış olarak, vergi yükümlüsü ile kamu 

otoritesi arasında direkt bir karşılık bulunmamasıdır.”12 Vergi, “iktisadi kıymetlerin münferit 

iktisatlardan siyasi cebir altında devlete veya müdevver salahiyetlere sahip diğer şahıslarına 

bir karşılık mucip olmadan yapılan para transferi demektir. Bu transferde icrası lazım gelen 

münferit ödemelerin şartları, bilhassa nevi ölçüsü sebep ve zamanı, umumi kanun hükümleri 

çerçevesinde olmak üzere ekseriya otoriter şekilde, o ödemeleri kabul eden makam tarafından 

tespit edilir.”13  

Vergi; özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri ile özel kişilerden, devletin kamu 

yüklerini karşılamak için belli bir karşılığı olmaksızın kesin olarak otorite yolu ile mükellefin 

ödeme güçlerine göre alınması gerekli olan para olarak da tanımlanmaktadır.14 Diğer taraftan 

vergi, devletin ve yetkili diğer kamu kuruluşlarının, yüklendikleri fiskal ve ekstra fiskal 

görevleri gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişilerden; cebren ve karşılıksız olarak ve 

egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlerdir.15 

Bu tanımları içerisinde toplayan ve vergiyi çağdaş olarak açıklayan bir tanımda da 

verginin, modern devletlerde vergi kişilerden, toplumsal menfaati sağlayan masrafları 

karşılamak üzere ve vergiyi ödemekle yükümlü kişilerin teşkilatlanmış siyasi bir topluluğun 

üyesi olmaları nedeniyle, değişmez kurallara göre talep edilen parasal kıymetler olduğu 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla verginin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;16  

 Vergi parayla ödenir. 

                                                      
11 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, Ankara: İmaj Yayıncılık, 2012, s.211 
12 Edizdoğan, s.54 
13 Şerafettin Aksoy, Kamu Maliyesi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2011, s.179 
14 Fevzi Devrim, Kamu Maliyesine Giriş, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 1999, s.195 
15 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2014, s.116 
16 Devrim, s.196 
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 Vergi karşılıksız bir ödemedir.  

 Vergide zorunluluk (cebir) vardır.  

 Vergi kamusal hizmetler için ödenir.  

 Vergi belli kurallara göre alınır.  

 Verginin alınabilmesi kişilerin teşkilatlanmış siyasi bir topluluğun üyesi olmasına 

bağlıdır. 

Verginin hukuki ve mali yönlerine ağırlık verip, ekonomik ve sosyal yönlerini ihmal 

eden bu tanım geliştirilerek; “devletin mahalli idarelerin ya da kamu müdahalesinin, kamu 

yüklerini karşılamak amacıyla gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya muhtemelen kamu 

hukuku tüzel kişilerinden bunların ödeme güçlerine göre, otorite yoluyla, kesin bir şekilde ve 

belirli bir karşılığı bulunmaksızın aldıkları bir paradır” şeklinde de değerlendirilmektedir.17 

Vergi, kamu hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilişki haline getirilmeksizin zorunlu bir 

malî yüküm olarak tahsil edilen ve siyasî karar sürecinde çoğunluğun çıkarına göre belirlenen 

devlet görevlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir araçtır18. 

1924 tarihli Anayasanın 84. maddesinde; “vergi, devletin genel giderlerine halkın pay 

vermesi demektir” şeklinde tanımlanmıştır.19 Ancak bu tanım vergi kavramını tanımlama 

konusunda yetersiz kalmıştır.20  

1961 Anayasasının 61. maddesinde, “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali 

gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali 

yükümlülükler ancak kanunla konulur…” şeklinde tanımlanmıştır.21  

1982 Anayasasının 73. maddesinde yer alan bu hükümlerde “verginin başlıca 

özellikleri, kamu giderlerini karşılamak, yükümlülerin ödeme gücü ile alınan verginin orantılı 

olması ve bir kanun ile alınmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.22 

                                                      
17 Nadaroğlu, s.240 
18 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1998, s.21-22 
19 T.C. 1924 Anayasası, R.G. Tarihi: 15/1/1945 http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm 
20 Turhan, s.22 
21 T.C. 1961 Anayasası, R.G. Tarihi: 20/07/1961, R.G. Sayı: 10859  

    http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm 
22 T.C. 1982 Anayasası, R.G. Tarihi:  09/11/1982, R.G. Sayı:17863 

   http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm 
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Tanımlardan anlaşıldığı gibi vergi, yalnızca devlete gelir sağlayan mali bir araç 

olmaktan çıkarak, bunun yanında makro seviyede bir takım ekonomik sosyal, kültürel 

hedeflerin gerçekleşmesinde kullanılan bir araç özelliği kazanmıştır.23 

Vergilerin geleneksel işlevi devletin sosyal mal ve hizmet üretebilmesi için kaynak 

sağlamasıdır. Vergilerin bu amacına mali amaç veya gelir amacı da denir. Klasik Devlet 

anlayışı tarafsız maliye anlayışına sahip olduğu için vergilemeye finansman amacı dışında bir 

amaç yüklememiştir. Vergiler gelir dağılımını etkilemediği gibi kişilerin ekonomik 

kararlarında da etkili olmamalıdır.24 Keynesyen iktisadın ortaya çıkması ile birlikte tam 

istihdam ve büyümeyi sağlamak için fonksiyonel maliye gündeme gelmiştir. Bu anlayışa göre 

vergiler maliye politikasının da bir aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Vergilerin ekonomik 

ve sosyal amaçlar taşımasında 1929 ekonomik buhranının da büyük etkisi olmuştur.25 Bu 

nedenle vergileme zaman içerisinde, devlete gerekli kaynağı sağlamanın yanında ekonomik 

büyüme ve kalkınma için de bir takım roller üstlenmiştir. Bunlar; gelir dağılımının 

düzenlenmesi, tasarruf ve ekonomik büyümeyi teşvik ve diğer sosyal ve ekonomik amaçları 

da kapsamaktadır.26  

1.1.2. Vergileme ve İlkeleri 

Vergileme ilkeleri, vergisel işlemlerin mevzuat ve uygulama açısından başarılı bir 

şekilde yürütülmesi amacıyla tasarlanmış ölçütlerdir. Bu ilkelerden, vergi sistemine toplumun 

benimsediği ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesine hizmet edecek şekil ve yönü 

vermede yararlanılmaktadır.27  

Vergileme ilkeleri, “toplumun iktisadi ve sosyal hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

kolaylaştıracak nitelikte, vergilerin taşıması gereken vasıflardan ibarettir. Başka bir deyişle, 

vergiler öyle kriterlere göre seçilmelidir ki, bu seçimden sonra kurulan vergi sistemi, 

toplumun genel iktisadi ve sosyal hedeflerinin gerçekleşmesini mümkün olduğu kadar 

kolaylaştırsın.”28 Vergileme ilkeleri, vergilerden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesi için 

bir vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin seçiminde ve uygulanmasında göz önünde 

                                                      
23 Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005, s.123  
24 Göker, s.11 
25 Kamil Güngör, İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi  

   Düşünceler” http://www2.aku.edu.tr/~kgungor/kamil_gungor.pdf 04.01.2014 
26 Eker, s.123 
27 Arif Nemli, Kamu Maliyesine Giriş, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1996, s.109 
28 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri ve Vergi Teorisi), Bursa: Ekin Yayınevi, 

   2000, s.134 

http://www2.aku.edu.tr/~kgungor/kamil_gungor.pdf
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bulundurulması gereken hususları ifade eder. Vergileme ilkelerini, vergileme ile güdülen 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için uyulması gereken ilkeler şeklinde tanımlamak 

mümkündür.29 Bu ilkeler aynı zamanda, çeşitli vergilerin gerek kapsamı, gerekse yapılarının 

belirlenmesi bakımından uyulması gereken normlardır.30 

 Bu tanımlara dayalı olarak vergileme ilkeleri, ayrı ayrı vergilerden veya bir vergi 

sisteminden beklenen ekonomik, sosyal ve mali fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergi 

bileşiminin oluşturulmasında, tekniğinde ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken, uzun 

yılların deneyimi sonucu ortaya çıkmış ve/veya iktisadi ve mali düşünce sistemi içinde 

önerilmiş temel unsurlar veya kurallardır şeklinde değerlendirilebilir.31 

 İyi bir vergi veya vergi sistemin kurulmasına olanak sağlayan bu ilkeler maliye 

biliminin doğuşuna kadar uzanmaktadır.32 Vergileme ilkeleri rasyonel bir vergi sisteminin 

oluşturulmasında önemli unsurlardır. Vergilemede belirli bir amaç için geçerli olabilecek bir 

ilke başka bir amaç için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla farklı vergileme ilkeleri iktisadi, 

sosyal ve ahlaki vb. yönlerde etkin olmayan vergi şekilleri ve tekniklerini ortadan kaldırmak 

ve bunların yerine daha etkili bir vergi sisteminin yer almasını sağlamak arzusu üzerine ortaya 

çıkmıştır.33 

Ülkemizde vergileme ilkelerine ilişkin hukuki düzenlemeler; Anayasamızda yer alan 

vergileme ilkeleri, Anayasada belirlenmeyen ancak Anayasa Mahkemesinin yargılama 

kriterleri içinde yer alan vergileme ilkeleri ve vergi kanunlarında yer alan vergileme ilkeleri 

şeklindedir. Vergi ilkeleri olarak geliştirilmiş ve kullanılmakta olan ilkelerden en önemlileri 

şunlardır.34 

Vergide Adalet İlkesi 

Vergide adil olmak için, yaşanılan topluma ve o toplumda yaşayan bireylere, onların 

alışkanlıklarına gelenek ve göreneklerine, örf ve adetlerine göre değişiklik göstermektir. 

Vergi adaleti de toplumdan topluma farklılık göstermekte ve her toplum da bu kavramı 

kendine göre yorumlamaktadır. Adil bir vergi uygulamasında yükümlülerin ödeme güçlerine 

                                                      
29 Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Trabzon: Yazarın Kendi Yayını, 2014, s.155 
30 Turhan, s.25 
31 Devrim, s.181 
32 Eker, s.141 
33 Fritz Neumark, Vergi Politikası, (Çev. İ. Cankorel), İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat  

    Fakültesi, 1975, s.19 
34 Mehmet Aslan, Vergi Hukuku, İstanbul: Yaklaşım Dergisi, 2006, 132-133 
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göre vergi yüküne katılmaları sağlanmalıdır. Gelir ve servet bakımından aynı düzeyde 

bulunan kişilerin, vergileme konusunda aynı işlemlere tabi tutulmaları gerekmektedir.35  

Kişilerin durumlarının eşitliğini belirlemek oldukça güçtür, zira kişilerin gelirleri, 

harcamaları, servetleri, nüfusları, medeni durumları, borçları ve eğitim durumları 

birbirlerinden farklıdır. İnsanların kişisel özelliklerinin ve ödeme güçlerinin farklılığı, vergi 

yüklerinin belirlenmesinde ve dağıtılmasında eşitliği mümkün kılmamaktadır. Vergilerde 

adalette, bireylerin en düşük geçim sınırlarının vergiden muaf olması ve bu sınırın üzerinin 

vergilendirilmesi esastır. Bunun yanı sıra, kişilerin bireysel ve ailevi özellikleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır.36 

Sermaye ile etkinlik gelirlerinin ayrı olarak vergilendirilmeleri gerekmektedir. Adaletli 

bir vergilendirmenin oluşturulmasında bireylerin din, dil,  ırk, unvan gibi özellikleri göz 

önüne alınmadan herkesin kendi gelir, servet ve harcamaları vergi kapsamında olmalıdır. Bir 

ülkede yaşayan bütün vatandaşlar ile başka ülkede yaşamakla beraber ülke içinde taşınmazı 

olanlar ve ülkede altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişiler vergiye tabidirler. 

Herkes vergi ödemekle yükümlüdür.37  

Vergide adaletin sağlanmasında önemli bir ölçü olmakla beraber, kişilerin 

hizmetlerden faydalanma derecelerinin belirlenmesi oldukça güçtür. Bununla birlikte kişiler 

faydalandıkları hizmetleri gizleyebilirler ve kamusal hizmetlere olan istemlerini de 

belirtmeyebilirler. Bu nedenlerle fayda yaklaşımı tek başına yeterli olmamaktadır. Vergide 

adil olmada, kişilerin ödeme güçlerinin ön plana alınması gerektiğini savunan yaklaşım ise 

ödeme gücü yaklaşımıdır. Kişinin vergi ödeme gücünün göstergeleri, kişinin geliri, serveti ve 

harcamalarıdır. Kişinin vergi ödeme gücüne göre vergilendirilmesi aynı zamanda gelir 

dağılımında da adaleti sağlamaktadır.38 

Vergide Kesinlik İlkesi  

Vergi alındıktan sonra bireylere yeniden ödenme yapılmamaktadır. Ancak vergiyi 

teşvik etmeye yönelik olarak ödemelerin yeri, zamanı ve şekilleri vergi yasalarında açıkça 

ifade edilmektedir. Konuyla ilgili olarak herhangi bir belirsizlik veya farklı algılamalara 

                                                      
35 Pehlivan, s.156 
36 Pehlivan, s.157 
37 H. Hakan Yılmaz, Türkiye’de Vergi Yapısı ve 1980’den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin 

   Gelişimi, Ankara: DPT Yayını, 1996, s.8 
38 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008, s.417 
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neden olacak açıklamalar bulunmamaktadır. Yükümlülerin vergilerini yasalarda açıklanan 

şekilde ve ilgili yerlerde ödemeleri ve bu hususta kuşkuya düşmemeleri gerekmektedir.39 

Vergide Ekonomiklik İlkesi 

Vergi uygulama ve toplama bedeli, sağlanan vergi gelirine göre yüksek bir düzeyde 

olmamalıdır. Yükümlünün ödemeleri ile devlet hazinesine giren para arasındaki oran yüksek 

olmamalıdır. Vergilerden sağlanan gelirin belli bir dönemde gerçekleşmiş olması ve 

harcamaların en düşük düzeyde tutularak tahsili öngörülmektedir. Burada önemli olan gerek 

vergi alımının belirlenen sürede gerçekleşmesi gerekse maliyetin asgari düzeyde 

tutulabilmesidir. Uygulama harcamaları kapsamında ilgili memurların aylıkları, kırtasiye, 

vergi uyuşmazlıkları, vergi yargısı gibi masraflarla danışman ücretleri, ulaşım, araştırma 

harcamaları kolay hesaplanamayan saklı maliyetler girmektedir.40 

Vergide Uygunluk İlkesi  

Bu ilkeye göre her verginin yükümlüler için en uygun zaman ve biçimde alınması 

önemlidir. Özellikle devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin kötü, vergi etiğinin düşük ve 

vergi algılamasının olumsuz olduğu ülkelerde yardımcı nitelikte olan bu ilke mali psikoloji 

bakımından oldukça önemlidir. Bir vergi politikasının yükümlülerinin vergi ödeme 

eğilimlerini olumlu yönde etkileyerek vergi kaçakçılığına girişim eğilimini olabildiğince 

kısıtlayarak vergi maliyetlerini arttırma hususunda edinilecek başarı, diğer etkenler yanında 

uygunluk ilkesine bağlı olmaktadır.41 

Verginin Yasallığı İlkesi  

Vergilemeye yönelik olarak oluşturulan ilkelerde, vergiye ilişkin hükümlerin 

tamamının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Anayasa’daki ceza hukukunda yer 

alan suç ve cezaların yasallığı, bu olguların önceden belirlenmiş olması gibi ilkeleri, vergi 

ceza hukukunun temeli olmalıdır. Hukuk devleti ilkesinin hukuki güvenlik ve denge ilkeleri 

aynı zamanda vergi hukukunun ilkeleri olmak durumundadır.42  

                                                      
39 Aykut Herekman, Kamu Maliyesi 2, Ankara: Sevinç Matbaası, 1989, s.25 
40 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1998,  s.249 
41 Turhan, s.193 
42 Garip Ayaz, “Vergilerin Yasallığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları”, Vergi Dünyası, S.181,  

    Eylül 1996, s.67 



 

 

11 

 

Bu ilke devlet açısından, verginin alınması zorunluluğu ve verginin zorla elde edilmesi 

yoluyla alınmasının sınırlarını belirlerken aynı zamanda da kişi yararına da, “temsilsiz vergi 

olmaz”, “kanunsuz vergi olmaz” ve “verginin belirgin olması” gibi ilkeleri göz önünde 

bulundurmaktadır. Demokratik mücadelelerin sonucu olarak tarihi bir süreç içinde anayasada 

yerini belirleyen bu ilkede, vergi koyma sadece parlamentonun devredilemez bir yetkisi 

durumundadır.43  

1.1.3. Vergilemeye İlişkin Kavramlar 

Vergileme hem sağladığı doğrudan katkılar, hem de kontrol ve teşvik açısından 

yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle ekonomik kalkınmanın finansmanının en önemli kaynağıdır. 

Ancak, gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin gayrisafi milli hasıla oranının yaklaşık 

yüzde 15 düzeylerinde olduğu göz önüne alındığında vergi sisteminde bazı önlemlerin 

alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kapsamda;44  

- Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektörden kamu sektörüne aktarması 

sağlanmalıdır.  

- Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektör içinde düşük öncelikli kullanımlardan, 

yüksek öncelikli kullanımlara doğru aktarması sağlanmalıdır.  

- Bu ilkelerle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde vergi politikasının, kalkınmanın 

önemli bir finansman aracı olarak, girişimcilikten kaynaklanmayan gelirlerin etkin olarak 

vergilendirilmesine yönelmesi ve üretimde bulunan ve verimli yatırımlar yapan özel sektöre 

yeterli teşvikleri sağlaması gerekir.  

1.1.3.1.  Verginin Kaynağı 

Devletlerin gelir kaynaklarının en önemli bölümünü vergi gelirleri oluşturmaktadır. 

Vergiler devletlerin yaptıkları kamu harcamalarının finansmanını sağlamak gayesiyle fert ve 

işletmelerden karşılıksız olarak ve hukuki zorlama altında aldıkları bedeller olarak 

tanımlanmaktadırlar.45 Ancak tanımda belirtilen amaç, yani kamu harcamalarının finansmanı 

haricindeki amaçlarla da vergiler düzenlenebilmektedir.46 Gelir vergisi, mükelleflerinin şahsi 

                                                      
43 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, “Muhasebe ve Finansman” Vergi, Ankara 2011 s. 7-8  

    http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/344MV0056.pdf  (05.01.2014) 
44 Metin Taş, Vergi Politikaları Bağlamında Bir Yaklaşım, Bursa: Ekin Basım Yayın, 2000, s.43 
45 Eker, s.283 
46 Nemli, s.108-109 

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/344MV0056.pdf
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durumlarını, elde ettikleri gelirin kaynağını ve miktarını tespit etme olanağını sağlayan, bu 

şekilde gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik politikaların uygulanmasına olanak veren bir 

maliye politikası aracı olarak ortaya çıkmaktadır.47 Gelir vergisi, kişinin geliri kriter alınarak 

vergi sorumluluğunun belirlendiği, devlet otoritesine dayalı olarak toplanan bir finansman 

kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bireysel gelir vergisinde birey verginin öznesi 

durumundadır ve geliri üzerinden vergilemeye tabi tutulmaktadır.48 

Vergiler bireylerin gelir ve servetlerinde bir azalmaya sebebiyet vermek suretiyle, 

gelirden tüketime ve tasarrufa ayrılan miktarı azaltmaktadırlar. Bu yapısıyla vergi, gelir ve 

refah etkilerini doğurmaktadır. Bireyin marjinal tasarruf eğilimi sıfır ise; ödediği vergi miktarı 

kadar geliri azalacağı için tüketimi de buna bağlı olarak azalacaktır. Marjinal tasarruf 

eğiliminin sıfırdan farklı olması halinde, marjinal tüketim eğiliminin büyüklüğü oranında 

tüketim, tasarruf eğiliminin büyüklüğü oranında da tasarruf azalacaktır.49 Diğer bir anlatımla, 

tasarrufun yanı sıra tüketim miktarı da bu değişiklikten etkilenmektedir. Bununla beraber, 

vergi oranlarının yükseltilip ek kazançların vergilendirilmesi özel harcamalar üzerinde 

daraltıcı bir etkiye sebebiyet vererek, harcanabilir geliri azalttığından sadece harcamalarının 

seviyesinin düşmesine yol açmayacak, tüketicilerin elde para tutma taleplerini de buna bağlı 

olarak azaltacağından; tüketim harcamaları daha da azalacaktır.50 

Vergilemenin mali amacı, verginin geleneksel amacını oluşturmaktadır. Zira, devletin 

Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve yerine getirilmesi anayasa ile zorunlu kılınan kamu 

hizmetlerini görebilmesi için kamu finansman kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer bir 

anlatımla, verginin en önemli fonksiyonu devletin ihtiyacı olan açıklanan finansman 

kaynağının teminidir. O halde karşılanması gereken kamu harcamaları vardır ve bunlar 

devletçe toplanan vergiler ile karşılanmalıdır.51 

1.1.3.2.  Verginin Konusu 

Verginin konusu, vergi kanunlarına göre verginin üzerinden alındığı doğrudan doğruya 

ya da dolaylı bir şekilde vergiyi oluşturan ekonomik kıymet veya servet niteliğindeki 

unsurlardır. Kısaca, üzerinden vergi alınan her şey verginin konusudur. Bu suretle verginin 

konusu mal, hizmet, gelir, gider, sermaye, tasarruf, tüketim, muamele, maddi ve gayri maddi 

                                                      
47 Şevki Özbilen, Maliye Politikası, Bursa: Ezgi Kitabevi, 1998, s.382 
48 Nemli, s.109 
49 Pehlivan, s.161 
50 Taş, s.55 
51 Şerafettin Aksoy, Kamu Maliyesi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2011, s.170-171 
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varlıklar, servet, fiil, olay vb. olabilmektedir.52 Bir ülkede verginin toplanmasına olanak 

sağlayan her bir vergi kanunu bir bakıma ayrı bir vergi konusunu oluşturmaktadır. Ancak 

verginin konusunun ne olduğunun ilgili vergi yasasında açıkça belirtilmiş olması 

gerekmektedir. Vergi uygulaması bakımından vergi konusunun ne olduğunun kuşku 

yaratmayacak şekilde ve kanunla belirtilmiş olması büyük önem taşımaktadır.53 Sözgelimi 

Türk vergi sistemi içinde yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları geliri 

vergilendirdiklerinden, bu vergilerde verginin konusu gelirdir. Katma Değer Vergisi Kanunu, 

genel ifadesi ile katma değeri, daha teknik bir deyimle mal teslimlerini ve hizmet ifalarını 

vergiye konu yaptığından bu verginin konusu mal teslimi ve hizmet ifası ile gerçekleşen 

harcamalardır.54  

Verginin konusu verginin üzerinden alındığı her şeydir. Verginin konusu menkul ve 

gayrimenkul gibi ekonomik değerler ya da bazı ekonomik veya hukuki olaylar ile bir kısım 

hizmet olabilir.55 Verginin konusu incelendiğinde, temelde gelir, servet ve servet transferi, 

harcamalar üzerinden vergi alınmaktadır. 

1.1.3.2.1.  Verginin Gelir Üzerinden Alınması 

Vergi teorisinde gelir, hem vergi ödeme gücü açısından hem de ekonomik akım ifade 

eden bir yapıya sahip olduğu için vergileme açısından en fazla kabul gören konu olmuştur. 

Bura da asıl sorun, akım halinde özellikle ayrımlaşmağa çalışılan gelirin ne olduğudur.56 Zira 

gelirin ne olduğunu mevcut ekonomik yapı çerçevesinde tanımlanması, bu yaklaşımı 

savunanların temel görüşü olan kişilerin aktif stoklarına müdahale edilmemesini 

sağlayacaktır. Bu yaklaşımda verginin üretim sonucu yaratılan gelirler üzerinden alınması 

gerektiği ve bunun içinde verginin konusunun belirlenmesinde stok saklamasını sağlayacak 

amortisman miktarının dikkate alınması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Yani vergiye 

tabi gelirin net gelir olması gerekmektedir.57 

Gelir üzerinden alınan vergiler, bugünkü yapıda gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

şeklinde iki alt bölümden oluşmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yapı bu 

                                                      
52 Metin Taş, Vergi Politikaları Bağlamında Bir Yaklaşım, Bursa: Ekin Basım Yayın, 2000, s.43 
53 Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ankara: Gazi Kitabevi, 2006, s.11 
54 Akdoğan, s.12 
55 Akdoğan, s.12 
56 Turhan, s.35 
57 Aytaç Eker ve Kamil Tüğen, Kamu Maliyesine Giriş, Ankara: Tolga Kitabevi, 1995, s.153 
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şekildedir. Gelir üzerinden alınan vergilere örnek olarak Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 

verilebilir.58  

1.1.3.2.2.  Verginin Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınması 

Servetin, vergi ödeme gücünün önemli bir göstergesi olduğunun kabul edilmesi 

sonucu, servetten ve servetin el değişiminden dolayı vergi uygulaması yoluna gidilmektedir. 

Servet üzerinden, yıllık olarak alınan servet vergilerinin bütün şekillerinde, bir taraftan 

devletin finansal ihtiyaçlarını giderme isteği, diğer taraftan yatay ve dikey vergi eşitliğini 

sağlama düşüncesi etkili olmaktadır.59 Servet vergilemesi ile vergileme kapasitesi bulunan 

mükelleflerin eşit işlem görmeleri amaçlanmaktadır. Servet vergileri; birey tarafından 

herhangi bir sahiplik ya da el değişimi dolayısıyla alınan bir grup vergiden oluşmaktadır. 

Servet üzerinden alınan vergilere örnek olarak emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset 

intikal vergisi verilebilir.60  

1.1.3.2.3.  Verginin Harcamalar Üzerinden Alınması 

Tüketim üzerinden alınan vergiler üretilen, satılan ya da tüketilen mal ve hizmetler 

üzerine konulan vergilerdir. Geliri ya da serveti elde edildiklerinde değil, harcandıkları 

zaman, mal ve hizmetlerin fiyatları içinde gizlenmiş olarak vergilendirirler. Bu vergiler bir 

kişiden değil, bir işlemden alınmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergilere Katma Değer 

Vergisi, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi örnek gösterilebilir.61 

1.1.3.3.  Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu 

Vergi mükellefi, Vergi Usul Kanununa göre, “kendisine vergi borcu terettüb eden 

gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmaktadır (madde 8/1).62 Mükellefiyet esas olarak 

kişiseldir; başkasına devredilemez. Ancak ölüm halinde vergi borcu kanuni ya da atanmış 

mirasçılarına geçer. Bunun yanı sıra, bazen kişisel mükellefiyet dışında “müşterek” ya da 

“müteselsil” mükellefiyet de söz konusu olabilir. Kaynakta vergi kesmek zorunda olanların 

asıl vergi mükellefi ile birlikte sorumlu olmaları müşterek mükellefiyete örnektir. Belli bir 

                                                      
58 Eker ve Tüğen, s.155 
59 Abdurrahman Akdoğan, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, Ankara: 

    Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü, 1980, s.26 
60 Eker, Kamu Maliyesi, s.214 
61 Eker, Kamu Maliyesi, s.215 
62 Vergi Usul Kanunu, Kanun No. 213, R.G. Tarihi: 10/1/1961, R.G. Sayısı: 10703-10705 

     http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
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vergi borcu için vergi kanunlarının birden fazla kişiyi işaretlemesi halinde de müteselsil 

mükellefiyet söz konusudur.63   

Kanunda vergi mükellefi kavramı, sadece vergi borcunu ödemeyi ifade eden maddi 

yükümlülük açısından ağırlıklı olarak ortaya konulmuştur. Ancak Vergi Usul Kanununun 

153-257. Maddelerinde düzenlenen “mükellefin ödevleri” ile ilgili hükümler bu tanımı 

tamamlamakta ve vergi mükellefinin vergi ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, defter tutma, 

beyanname verme, bildirimde bulunma gibi çeşitli ödevlerinin de bulunduğunu 

belirtmektedir. Başka bir ifadeyle, vergi mükellefinin hem maddi hem de şekli ödevlerini 

yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.64 

Bazen mükellefler aracı mükellef ve nihai mükellef olarak ayrılabilir. Aracı mükellef 

verginin borçlusu olmayan fakat asıl vergi borçlusunun vergi borcunu ödemek zorunda 

bulunan kişidir. Belli vergileri kaynakta kesme durumunda olan ve asıl mükellefle müştereken 

vergi borcunun ödenmesinden sorumlu olan kişiler aynı zamanda birer aracı mükelleftirler. 

Bazen bu tür mükellefiyete vergi sorumluluğu, mükelleflere de vergi sorumlusu denir. Buna 

karşılık, nihai vergi mükellefi kendi adına tahakkuk eden vergi borcunu ödeyen gerçek ya da 

tüzel kişidir.65 

Vergi mükellefiyeti soyut ve somut mükellefiyet şeklinde de düşünülebilir. Soyut vergi 

mükellefiyeti, devletin vergilendirme gücü ve yetkisinden doğan ve anayasa ile teminat altına 

alınan, herkesin kamu hizmetlerinin finansmanına zorunlu olarak katılmalarını ifade eden bir 

kavramdır. Teorik olarak denilebilir ki, bir ülkede yapılan kamu hizmetlerinin bedelini o 

ülkede yaşayan herkes karşılamak zorundadır.66 Bu anlamda herkes toplam vergilerin 

sorumlusudur, yani herkes topluca mükelleftir. Somut vergi mükellefiyeti ise daha farklı bir 

kavram olmaktadır. Çeşitli konuların vergiye tabi tutulması sonucu, o konularla ilgili 

kanunlarda belirtilen vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile mükellefiyet doğmaktadır. 

Vergiyi doğuran olayın içinde yer alan kişi ise vergi mükellefidir. Kanunlardaki tanımı ile 

“üzerine vergi borcu terettüp eden (düşen) kişi” vergi mükellefidir. Türk vergi sisteminde 

vergi mükellefiyeti vergi ehliyetine bağlanmıştır.67  

                                                      
63 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2012, s.72 
64 Özbilen, s.389 
65 Taş, s.57 
66 Taş, s.58 
67 Mahmut Kalenderoğlu, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014,  

    s.35 
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Vergi sorumlusu ise başkalarına ait vergi dolayısıyla, alacaklı vergi dairesine muhatap 

olan ve verginin ödenmesinden sorumlu olan kişidir. Vergi sorumlusu, Vergi Usul 

Kanununda, “verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” 

olarak tanımlanmaktadır (Madde 8/2). Aracı ödeyici olarak da nitelendirilen vergi sorumlusu, 

yasalardan kaynaklanan yetki ve sorumluluğun bir sonucu olarak mükellefe yapılan 

ödemelerden vergiyi kesmekte ve yasal süreler içerisinde usulüne uygun olarak vergi 

dairesine yatırmaktadır. Vergi Usul Kanunu (VUK) 11. maddede vergi kesenlerin 

sorumluluğu saptanmış ve “yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur 

olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili tüm ödevleri yerine 

getirmekten sorumlu” tutulmuşlardır. Örneğin, işverenler çalıştırdıkları işçilerin ücretleri 

üzerinden kestikleri vergiyi, işçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesine işçiler adına yatırmak 

zorundadırlar.68  

1.1.3.4.  Vergiyi Doğuran Olay 

Bir vergi uygulaması bakımından önem taşıyan ve ilgili vergi kanununda açıkça 

belirtilmiş olması gereken bir düzenleme de o verginin ortaya çıkışının hangi olaya bağlanmış 

olduğudur. Bu suretle söz konusu olay gerçekleştiğinde vergi yükümlülüğü doğacak, böyle bir 

olay ortaya çıkmadığı sürece o vergi ile ilgili mükellefiyetten söz edilmeyecektir. Vergiyi 

doğuran olay kavramı Vergi Usul Kanununun 19. Maddesinde tanımlanmıştır.69 Buna göre, 

“vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.” Vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesine bağlı olarak idarenin de vergi alacağı doğmaktadır. Vergi 

Usul Kanununun 3. Maddesine göre “vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Bir başka ifade ile 

vergiyi doğuran olay hangi tarihte meydana gelmiş ise, vergi alacağı o zaman doğmaktadır. 

Tanımda sözü edilen olayın ortaya çıktığı tarih vergi alacağının doğum tarihi olarak esas 

alınacağından, o tarihte yürürlükte bulunan vergi yasalarında yer alan hükümler çerçevesinde 

işlem yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.70 

                                                      
68 Akdoğan, s.149 
69 Vergi Usul Kanunu, Kanun No. 213, R.G. Tarihi: 10.01.1961, R.G. Sayısı: 10703-10705  

    http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf 
70 Akdoğan, s.11-12 
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Vergi süreci, çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar, vergiyi doğuran olayın 

meydana gelmesi, verginin tarhı, verginin tahakkuku, verginin tebliği ve verginin tahsili 

aşamalarıdır. Vergiyi doğuran olay, vergi mükellefi ile verginin konusu arasındaki ilişkinin 

meydana gelmesidir. Kanun, vergiyi doğuran olayı sadece vergi kanunlarının vergiyi 

bağladıkları olayın meydana gelmesine bağlamamış, hukuki durumun yetkinleşmesini de bu 

kavram içine sokmuştur.71 

1.1.3.5.  Verginin Matrahı 

Vergi mükellefi ile vergi konusunun varlığı ile vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması 

ile birlikte vergi borcu doğmaktadır. Ancak verginin alınabilmesi için bu yeterli değildir. 

Kişilerin ödeyeceği vergi miktarının somut olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Bu nedenle 

vergi kanunlarında belirtilen vergi oranlarının uygulanacağı miktar ya da değerin varlığının 

bilinmesi gerekmektedir. İşte vergi borcunun hesaplanmasında vergi konusu üzerinden 

saptanan değer ya da miktarlara matrah denir.72 Bir başka deyişle matrah, vergi konusu 

üzerinden, fiziksel ölçüler ya da ekonomik unsurların değeri bulunarak bulunabilir. Matrah 

miktar esasına göre belirleniyorsa, örneğin sahip olunan taşıtın modeli, ağırlığı, silindir hacmi 

veya havagazının metreküpü dikkate alınıyorsa bu matraha spesifik esaslı matrah denir. 

Ülkemizde Motorlu Taşıtlar Vergisi spesifik esaslı matraha göre hesaplanmaktadır. Matrah 

hesaplanırken iktisadi unsurların değeri dikkate alınıyorsa bu matraha ise değer esaslı (ad 

valorem) matrah denir. Gelir Vergisi, Kurumlar vergisi değer esaslı matraha göre hesaplanır.73 

1.1.3.6.  Vergi Muafiyeti ve İstisnası 

İstisna ve muaflık, vergilemenin konusu ya da vergi mükellefi açısından sınırlanarak 

bazı konuların ya da bazı kişilerin belli bir verginin kapsamı dışında kalışını ifade eder.74 Her 

vergi, konusu açısından nesnel, mükellefi açısından da öznel bir mükellefiyet doğurur. Ancak 

hemen tüm vergilerde çeşitli sınırlamalar getirilir. Şayet bu sınırlamalar vergi kapsamına 

girmesi gereken belli konuları vergi dışı bırakma niteliği taşıyorsa, istisna, belli kişi ya da 

firmaların vergi dışında çıkarılması niteliğindeyse muafiyet adını alır. Bir başka deyişle, 

istisna nesnel mükellefiyeti, muafiyet öznel mükellefiyeti ortadan kaldırır. Gerek istisna, 

                                                      
71 Nemli, s.125 
72 Emine Orhaner, Kamu Maliyesi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007,  s.151 
73 Pehlivan, s.162 
74 Aykut Herekman, Kamu Maliyesi, Ankara: Sevinç Matbaası, 1989, s.8 
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gerekse muafiyetler süreli ya da süresiz, tam ya da kısmi, mutlak ya da belli koşullara 

bağlanmış olarak düzenlenebilir.75 

Vergi ödeme gücü bulunan kişilerin, bu güçlerine göre adaletli bir şekilde 

vergilendirilmesi esas kural olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle bu kuralın dışına 

çıkılabilmektedir. Vergi ödeme gücü bulunmasına rağmen, bazı kişilerden ya da konulardan 

vergi alınmaması yoluna gidilebilmektedir. Bunun yanı sıra mali nedenlerle, kültürel amaçlı 

ya da idari amaçlı olarak bu şekilde uygulamalara yer verilmesi de mümkün olabilmektedir.76 

Buna bağlı olarak vergi muafiyeti, vergi istisnası ya da indirim uygulamaları söz konusu 

olabilmektedir. Bir istisna ya da muafiyetten söz edilebilmesi için, öncelikle o kişi ya da 

konunun vergi kapsamına alınmış olması gerekmektedir. Muafiyet, vergi kanunlarına göre 

vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı ya da diğer vergi kanunlarıyla 

kısmen ya da tamamen vergi dışı tutulmasıdır.77 Vergi muafiyeti ya da vergi bağışıklığı ise 

vergi kanunlarında esas itibariyle kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu 

halde, belirli kişi ya da grupların vergi yükü dışında tutulmasıdır. Görüldüğü gibi burada da 

vergi dışı bırakma olayı, vergiye tabi kişilere yani özneye uygulanmaktadır. Vergi 

muafiyetine örnek olarak da Gelir Vergisi Kanunundaki Esnaf Muaflığı, Küçük Çiftçi 

Muaflığı, Göçmen Muaflığı, Diplomat Muaflığı gibi muafiyetler gösterilebilir.78 

Vergi istisnası ya da vergi ayrıcalığı, vergi kanunlarında esas itibariyle 

vergilendirilmesi öngörülen bir konunun ya da nesnenin kısmen ya da tamamen, sürekli veya 

geçici olarak vergi dışı bırakılmasıdır. Dikkat edilirse burada vergi dışı bırakma olayı objeye 

ya da nesneye uygulanmaktadır. Sözgelimi, ticari kazançlarda istisnalar, zirai kazançlarda 

istisnalar, telif kazançları istisnası, ücretlerde istisnalar, ihracat istisnası ve yatırım indirim 

istisnası gibi. Vergi istisnası ile vergi muafiyeti arasındaki temel fark muafiyet hakkı kişiye 

tanınırken istisna hakkının konuya tanınmasıdır.79 

1.2.  KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde 1950 yılında kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenlemek amacıyla 

gerçekleştirilen vergi reformu ile birlikte Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları kabul 

                                                      
75 Uluatam, 2012, s.75 
76 Herekman, s.26 
77 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul: Beta Basım Yayın, 1999, s.240 
78 Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, s.58 
79 Kalenderoğlu, s.75-76 
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edilmiştir. Bu kanunların hazırlanmasında Batı hukukundan, özellikle Alman vergi 

kanunlarından yararlanılmıştır.80 

“Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gereken kaynakları oluşturmak 

ve bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi tarafından 

kişilerden kamu gücüne dayanılarak alınan paydır.”81 Bir ülkedeki tüm kesimlerin ekonomik, 

sosyo-politik faaliyet ve hareketlerinin odak noktası vergidir. Bireylerin gelir elde etmesi ve 

kurumların kazanç sağlaması devletin vergilendirebileceği ekonomik olayların bazılarını 

oluşturmaktadır.82 

Bu konuda cevap aranması gereken ilk soru; verginin bir işletme gideri olup 

olamayacağıdır. İlk anda bir işletme gideri olarak kabul edilen vergi aslında üzerinde daha 

fazla düşünülmesi gereken bir kavramdır. Gider kavramı, işletmelerde dönem boyunca 

üretilen mallar ve gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle varlıkların kullanımını veya 

yükümlülüklerin oluşmasını ifade etmektedir. Gider, aynı zamanda işletmelerin istedikleri 

takdirde kaçınabilecekleri ihtiyari bir durumdur.83 Vergi ise işletmenin kaçınabileceği bir 

unsur değildir. Birçok görüşe göre, vergi bir gider olarak değil de, hissedarlara dağıtılan kar 

payı gibi kar dağıtımının bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda vergi 

otoriteleri de işletmeler için paydaş konumuna gelmektedir.84  

1.2.1. Kazançların Vergilendirme Süreci ve Sınıflandırılması 

Vergi idaresi ile mükellef arasında oluşan vergilendirme sürecinin başlaması için 

öncelikle vergiye konu olan bir olayın ortaya çıkması gerekmektedir. Gelir vergisi ve 

Kurumlar vergisi açısından bir kazanç veya iradın elde edilmesi vergiyi doğuran olayı 

oluşturmaktadır.85 

Vergiyi doğuran olayla başlayan vergilendirme sureci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil 

aşamalarıyla devam etmektedir. Tarh, vergi borcunun vergi idaresi tarafından hesaplanması 

işlemidir. Verginin tarhı, Vergi Usul Kanununun 20. maddesinde “vergi alacağının 

kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu 

                                                      
80 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi, Ankara: Savaş Kitabevi , 2013,  s.123-124 
81 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013, s.5-6 
82 Oktar Türel, İzzettin Önder, Türkiye’de Kamu Maliyesi Finansal Yapı ve Politikaları, İstanbul: 

    Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994, s.33 
83 Devrim, s.213 
84 Taş, s.62 
85 Bilici, s.33 
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alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir” şeklinde tanımlanmıştır. Verginin 

tebliği, 21. maddede de belirtildiği gibi vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden 

hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya bazı kişilere yazı ile bildirilmesidir. 

Verginin tahakkuku, 22. maddede tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek hale gelmesi 

şeklinde tanımlanmıştır. Tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış vergilerin ödenmesi 

verginin tahsili durumunu oluşturmaktadır. 

Ülkemizde kazançlar üzerinden alınan vergiler Gelir ve Kurumlar Vergisi olmak üzere 

iki gruba ayrılmaktadır.86 

Gelir Vergisi, ülkemizde gerçek kişilerin kazanç ve iratlarının vergilendirilmesi ile 

ilgilidir. Gelir Vergisi Kanununun 1. Maddesinin 1. fıkrasında gelir “Gerçek kişilerin gelirleri 

gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 

iratlarının safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu; kolektif şirket 

ortakları, adi ortaklık ortakları, adi komandit şirket ortakları ile sermayesi payları bölünmüş 

komandit şirketin komandite ortaklarının kar paylarını ortakların şahsi geliri olarak kabul 

ettiğinden, bu ortaklıkların ortaklarının elde ettiği gelirler gelir vergisinin konusuna 

girmektedir.87 Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde gelirin unsurları;88 

 Ticari kazançlar, 

 Zirai kazançlar, 

 Ücretler, 

 Serbest meslek kazançları, 

 Gayrimenkul sermaye iratları, 

 Menkul sermaye iratları, 

 Diğer kazanç ve iratlar şeklinde sayılmıştır. 

Gelir; kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. Kazanç; bedeni, fikri çalışma ile veya 

sermaye konularak elde edilen gelirden oluşmaktadır. Örnek olarak serbest meslek kazançları, 

ücretler, ticari kazanç ve zirai kazançlar verilebilir. İrat ise sermayenin başkasına 

kullandırılması sonucunda sağlanmaktadır. İrada örnek olarak ise, gayrimenkul sermaye iradı 

                                                      
86 Oktar, s.17 
87 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2014,  

    s.8 
88 Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No. 193, R.G. Tarihi: 06.01.1960, R.G. Sayısı: 10700 

    http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf 
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ve menkul sermaye iradı verilebilir.89 Gelir Vergisi Kanununun vergilendirmesini öngördüğü 

gelir, kazanç ve iratların safi tutarını oluşturmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinin 

son fıkrasına göre; vergi, gelirin gerçek tutarı üzerinden alınmaktadır. Gerçek tutar üzerinden 

vergi alınması, mükellefin (varsa) işiyle ilgili gider ve zararlarını gelirinden düşebileceği 

anlamına gelmektedir.90 

Gelir vergisi açısından mükellefiyet tam ve dar olarak gruplandırılmıştır. Tam 

mükellefler, bir takvim yılında Türkiye içinden ve dışından elde ettikleri kazanç ve iratların 

tamamı üzerinden gelir vergisine tabi tutulan kişileri oluşturmaktadır. Bu kişilerin yabancı 

ülkelerde elde ettiği gelirlerden dolayı o ülkelerde gelir vergisi veya benzeri vergi ödemiş 

olmaları durumlarını değiştirmemektedir.91 Ancak, çifte vergilendirmeye meydan vermemek 

için yabancı ülkelerde ödenen gelir vergisi veya benzeri vergilerin Türkiye’de hesaplanan 

gelir vergisinden mahsubu (düşülmesi) esası kabul edilmiştir (madde 123). Türkiye’de 

yerleşmiş olmamakla beraber (ikametgahı Türkiye’de bulunmayanlar ile bir takvim yılı içinde 

Türkiye’de altı aydan az oturanlar) Türkiye’den gelir elde eden gerçek kişiler dar mükellef 

kabul edilmişlerdir. Bu kişiler sadece Türkiye’den elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden 

gelir vergisine tabi olmaktadır. 

Vergi mükellefiyeti olan tüzel kişilerin gelirleri “kurum kazancı” olarak Kurumlar 

Vergisine göre vergilendirilmektedir. Verginin konusunu oluşturan kazanç, gelir vergisinin 

konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Gelir vergisindeki gelirin anlamı, kurumlar 

vergisinde de geçerlidir. Bu nedenle kurum kazancı gelir vergisindeki gelirin yıllık, gerçek, 

safi genel ve elde edilmiş olma özelliklerini taşımak durumundadır.92 

Kurumlar vergisinde vergi doğuran olay kurum kazancının elde edilmiş olmasıdır. 

Elde etme, genel olarak bir değerin kurumun mal varlığına katılması olarak ifade 

edilmektedir.93 Kurum kazancının saptanmasında Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca 

ilişkin hükümleri uygulandığından, gelirin alacak olarak doğmuş olması (tahakkuk etmesi) 

“elde etme” yönünden gerekli ve yeterli bir koşul olarak dikkate alınmaktadır. Gelirin 

konusunu oluşturan edimin hukuki ya da fiili anlamda gerçekleşmemiş olması, alacağın 

doğmuş olması koşuluyla elde etmeyi etkilememektedir. Gelirin karşılığı olan giderler 

                                                      
89 Metin Erdem, Doğan Şenyüz ve İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2013, 

    s.374 
90 Bilici, s.131 
91 Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, s.375 
92 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.124 
93 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.125 
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yönünden de bir borcun doğmuş olması, giderin yapılmış olması bakımından yeterli 

olmaktadır.94 Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri;95 

- Sermaye şirketleri, 

- Kooperatifler, 

- İktisadi kamu kuruluşları 

- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler (benzer nitelikte yabancı işletmeler dahil), 

- İş ortaklıkları olarak ifade edilmiştir. 

Kurum kazancının tespitinde gelir vergisinin ticari kazanç hükümleri 

uygulanacağından (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 6/2), gelirin elde edilmesi açısından 

belirlenmiş olan tahsil ve tahakkuk esasları kurum kazançları için de geçerli olmaktadır.96 

Kurumlar vergisinde de gelir vergisinde olduğu gibi tam ve dar olmak üzere iki çeşit 

mükellefiyet oluşturulmuştur. Tam mükellef-dar mükellef ayırımının önemi Türkiye’de 

vergilendirilecek kazançların belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Tam mükellef kurumlar, 

gerek Türkiye’de gerek yurtdışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden 

vergilendirilmelerine rağmen, dar mükellefler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazançları 

üzerinden vergilendirilmektedir (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 3). Dar mükelleflerin yurt 

dışı kazançları ile ilgilenilmemektedir.97 

Türk Ticaret Kanununa göre şirketler, şahıs ve sermaye şirketleri olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Kurumlar vergisi itibarıyla mükellef durumunda olan şirketler sermaye 

şirketleridir. Sermaye şirketleri ise anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerden oluşmaktadır. Paylı komandit şirketlerle ilgili olarak kurumlar vergisi bu şirketin 

komanditer ortakları açısından söz konusu olmaktadır. Şirketin komandite ortakları ise gelir 

vergisine tabi tutulmuştur.98 

                                                      
94 Akip Erginay, Vergi Hukuku, Ankara: Savaş Yayınları, 1998, s.46-47 
95 Kurumlar Vergisi Kanunu, Kanun No. 5520, R.G. Tarihi: 13.06.2006, R.G. Sayısı: 26205,  

    http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf 
96 Akdoğan, s.236 
97 Bilici, s.204 
98 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.127 
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Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer 

nitelikteki yabancı kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi sayılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin 3. bendinde; devlete, özel idarelere, 

belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait veya tabi olup faaliyetleri 

devamlı olan ticari, sınai ve zirai işletmeler, iktisadi kamu kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

Bu düzenleme ile ekonomi içinde ağırlıkları önemli bir yer tutan kamu işletmeleri de özel 

sektör işletmeleri gibi vergi mükellefi sayılmışlardır.99 

Dernek ve vakıflar kuruluş amaçları itibarıyla kazanç elde etmek gibi iktisadi bir amaç 

taşımamaktadır. Ancak, bu kuruluşlar ideallerini gerçekleştirmek için bazı iktisadi 

faaliyetlerde bulundukları zaman durum vergi mükellefiyeti kapsamında 

değerlendirilmektedir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve 

faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer şekilde olması ve 

devamlı olması durumlarında da dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul 

edilmektedir.100 

İş ortaklıkları; işletmelerin, kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları veya gerçek 

kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak 

amacıyla kurdukları ortaklıklardır (Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 2). Bunların tüzel 

kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilememektedir. İş ortaklıklarının hukuki yapısı 

yapılacak işin tamamlanmasıyla sona ermektedir. İş ortaklıklarının kurumlar vergisi mükellefi 

olması ihtiyaridir. Talep edilmemesi durumunda ilişki adi ortaklık ilişkisi olarak 

değerlendirilmekte, dolayısıyla kurumlar vergisi söz konusu olmayıp, ortaklar paylarına düşen 

gelir üzerinden gelir vergisi ödemektedir.101 

Kurumların vergi matrahı tespitinde öncelikle kurumun ticari bilançosu üzerinden öz 

sermaye karşılaştırması yoluyla o yılın karı (vergi öncesi ticari karı) bulunmaktadır. Ticari 

karın bulunmasında indirim konusu yapılan giderler vergi yasalarının kısıtlayıcı hükümlerine 

göre gider olarak kabul edilmiyorsa, bunların “kanunen kabul edilmeyen gider (vergi 

matrahından indirilmesi yasal olarak kabul edilmeyen gider)” olarak ticari kara ilave edilmesi 

                                                      
99 Bilici, s.206 
100 Yılmaz Özbalcı, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, 

     2007, s.96 
101 Filiz Giray, Vergi Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012, s.18 
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gerekmektedir. Ticari karın hesabında vergi kanunlarının izin verdiği giderler varsa bunların 

diğer indirimler başlığı altında ticari kardan düşülmesi gerekmektedir.102  

Bu aşamada ulaşılan kar rakamının içinde kurumun başka bir kuruma iştirak 

etmesinden sağladığı iştirak kazancı varsa bu kazançlar iştirak kazançları istisnası adı altında 

kurumlar vergisinden istisna edildiği için bu miktarın da düşülmesi gerekmektedir. Kalan 

kurum kazancından, geçmiş yıl mali zararları bulunan kurumlar, bu zararlarını da 

düşebilmektedir. İndirilmesine izin verilen zararlar, beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla 

geçmiş yılların mali bilançolarında görünen zararlardır. İstisna ve indirimlerin de 

düşülmesinden sonra kurumlar vergisi matrahına ulaşılmaktadır.103 

Kurumlar vergisi matrahının kurumlar vergisi oranı (% 20) ile çarpılması sonucu 

kurumlar vergisi tutarı hesaplanmaktadır. Hesaplanan kurumlar vergisinden bazı mahsuplar 

yapıldıktan sonra ödenecek kurumlar vergisine ulaşılmaktadır. Bu mahsuplar geçici vergi, 

kesilen vergiler ve yabancı ülkede ödenen vergilerden oluşmaktadır.104 

1.2.2. Kazançların Vergilendirilmesinde Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri 

Gelir vergisinde beyan esası geçerli olmaktadır. Bu ise vergin mükellefinin veya vergi 

sorumlusunun beyanına göre tarh olacağı anlamına gelmektedir. Gelir vergisi beyannameleri; 

yıllık, muhtasar ve münferit beyanname olarak isimlendirilmektedir. Yıllık beyanname, 

gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların 

bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde hesaplanan gelirin bir beyanname ile vergi 

dairesine bildirilmesini sağlamaktadır.105 Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı 

yapan diğer kimseler tarafından kesilen verginin matrahı ile birlikte, toplu olarak vergi 

dairesine bildirilmesine yarayan beyannamedir (Gelir Vergisi Kanunu, madde 94). Münferit 

beyanname, dar mükellefiyete tabi mükelleflerin yıllık beyanname vermek zorunda 

olmadıkları kazanç ve iratlar için verdikleri beyannamedir (Gelir Vergisi Kanunu, madde 

101).106 

                                                      
102 Ali Uysal ve Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve Örnekli Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: 

     Sözkesen Matbaacılık, 2008, s.78-79 
103 Giray, s.21 
104 Aslan, s.142-143  
105 Binnur Çelik, Kamu Alacaklarının Tahsil ve Takip Hukuku, İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2001, 

     s.193 
106 Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No. 193, R.G. Tarihi: 31.12.1960, R.G. Sayısı: 10700 

      http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf 
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Kurumlar vergisinde iki tip beyanname verme şekli düzenlenmiştir. Birinci tip 

beyannameler, kurumların mükellef sıfatıyla kendi kazançlarını bildirmelerine yönelik 

kullandıkları kurumlar vergisi beyannamesi ile özel beyanname; ikinci tip beyanname, 

kurumlardan yapılacak kesintileri bildirmek için bunlara ödeme yapan ve vergi sorumlusu 

konumundaki kişilerce verilecek muhtasar beyannamedir.107 

Kurumlar vergisi beyannamesi, tam veya dar mükelleflerin elde ettikleri kazançları 

bildirmek için kullanılmaktadır. Kurumlar vergisi, mükellefin veya sorumlunun beyanı 

üzerine tarh olunmaktadır (Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 14). Beyanname, ilgili 

bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içermektedir. Hesap dönemi aynı zamanda 

vergilendirme dönemidir. Özel beyanname, dar mükelleflerin sadece diğer kazanç ve iratlar 

kapsamında bazı gelirleri elde etmesi halinde verilen beyannamedir. (Kurumlar Vergisi 

Kanunu, madde 26- (1) Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tabi 

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 bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de 

adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde 

Kanunun 27. maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.)108 

 Gelirini beyan edip vergisini ödemek durumunda olan kurumların beyan ve ödeme 

süreleri beklenmeden verginin bir an önce tahsil edilmesi amacıyla vergi, kesintisi ya da 

stopajı adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem içinde, verginin en azından bir kısmı, 

kazancın elde edilme aşamasında tahsil edilerek güvenlik altına alınmıştır. Kurumlar Vergisi 

Muhtasar Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15. (tam mükellefler) ve 30. (dar 

mükellefler) maddeleri kapsamında yapılacak kesintileri bildirmeye yarayan beyannamedir.109  

Kurumlar Vergisi Kanunu 31. (Kanunun 30 uncu maddesi gereğince vergi kesintisi yapmak 

zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi 

dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Muhtasar beyanname konusunda Gelir 

Vergisi Kanununda belirlenen usul ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler 

hakkında da uygulanır.) 

                                                      
107 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2007, s.405 
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maddesinde kanuna göre verilecek muhtasar beyannamede110 Gelir Vergisi 

Kanununa göre verilmesi gereken muhtasar beyanname için belirlenen usul ve esasların 

uygulanacağı belirtilmiştir. Vergi sorumluları avans olarak ödenenler dahil nakden veya 

hesaben ödeme yaptıkları hak sahiplerinden kesinti yapmaya mecbur tutulmuşlardır. Kesinti 

oranı kanunda % 15 olarak belirlenmiştir. Ödeme net yapılırsa kesinti, bulunacak brüt tutar 

üzerinden yapılmaktadır (Gelir Vergisi Kanunu, madde 96; Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 

15/2; Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 30/1). Muhtasar beyanname ile bildirilecek 

kesintilerin dönemleri, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Kural olarak, bir ay (dönem) 

boyunca yapılan kesintiler muhtasar beyanname ile beyan edilmektedir. Ancak, çalıştırdıkları 

hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar için kesinti dönemi takvim yılının Ocak ayından 

başlayan üçer aylık dönemler olarak dikkate alınabilmektedir (Gelir Vergisi Kanunu, madde 

98 (Değişik: 31/12/1981 - 2772/12 Md.)  94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya 

mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar 

ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme 

veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl 

sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu 

süre bir ay uzatılır).111 Muhtasar beyanname ile beyan edilecek kesintiler vergi sorumlusunun 

beyanı üzerine tarh olunmakta ve vergi dairesince vergi sorumlusu adına tarh edilmektedir. 

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından dar mükellefiyete tabi kurumlarda (ticari ve 

zirai kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup 

edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar 

vergisi oranında (% 20) geçici vergi ödenmektedir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan 

esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanmaktadır (Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 

32/2 (1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.  (2) Kurumlar 

vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tabi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı 

olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi 

Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici 

kurumlara da aynen vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar 

mükellef uygulanır.)112  

                                                      
110 Kurumlar Vergisi Kanunu No 5520, Kabul Tarihi 13.06.2006, Resmi Gazete Tarihi 21.06.2006, No 
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111 Kurumlar Vergisi Kanunu No 5520, Kabul Tarihi 13.06.2006, Resmi Gazete Tarihi 21.06.2006, No 

     26205, Madde 98 
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Kurumlarda geçici vergi müessesesinin özü, kurumdan kazancını elde ettiği yıl 

içinde belirli esaslara göre bir miktar vergi alınmasını ve alınan bu verginin hesap dönemi 

sonunda o dönemin hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi esasına 

dayanmaktadır.  

Geçici vergi, ön (peşin) vergi karakteri göstermektedir.113 Faaliyette bulunulan yıl ya 

da dönemin geçici vergisi, aynı yılın mali tablolarından yararlanılarak hesaplanmaktadır. 

Geçici verginin dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Geçici verginin matrahını, 

kurumların geçici vergi dönemleri itibarıyla düzenleyecekleri bilanço ve kar/zarar tablolarına 

göre bulunacak kazançları oluşturmaktadır. Bu nedenle indirim ve istisnalar nasıl dönem sonu 

kurum kazancının tespitinde dikkate alınıyorsa geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde de 

dikkate alınmaktadır.114 Kurum kazancı üzerinden cari yıl içinde yapılan kesintiler varsa, bu 

kesintilerin (Gelir Vergisi Kanunu 42. madde çerçevesinde yapılan işler hariç) o döneme 

ilişkin geçici vergiden mahsubu mümkündür (Kurumlar Vergisi Kanunu, madde 34/4). İlgili 

üçer aylık dönemler için hesaplanan geçici vergiden o dönemde kurumdan yapılmış kesintiler 

varsa düşülebilmektedir. Bu durumda düşülen kesintiler kadar geçici vergi terkin 

edilmektedir. Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş geçici vergiler kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirilememektedir.115 

Ödenen geçici vergilerin mahsup işlemi sonucunda, geçici vergi ilgili dönem kurumlar 

vergisinden fazla ya da az olabilmektedir. Fazla olması durumunda, beyannamenin ait olduğu 

hesap dönemine ilişkin geçici vergi tutarı beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup edildikten sonra artan tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup 

edilmektedir. Diğer vergi borçlarına mahsup sonunda halen kalan miktarın bulunması halinde, 

kalan kısım, mükellefin o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurması kaydıyla kendisine ret 

ve iade edilmektedir.116 

1.2.3. Kazançların Vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Matrahının 

Belirlenmesi 

Kurumlar vergisine tabi bir mükellefin safi kurum kazancının belirlenmesinde 

hasılattan indirilecek giderlere başta gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere çeşitli kanunlarda 

                                                                                                                                                                      
 
113 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.179 
114 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.180 
115 Akdoğan, s.308 
116 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.181 



 

 

28 

 

yer verilmiştir. Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirilecek giderler, Kurumlar Vergisi 

(Kanununun 6/2 maddesiyle Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî 

kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan 

kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate 

alınır.)117 yapılan atıf nedeniyle Kurumlar Vergisi mükellefleri itibarıyla da geçerli kılınmıştır. 

Bu nedenle kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazançlarının safi tutarına ulaşırken önce 

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler daha sonra ayrıca Kurumlar 

Vergisi Kanununun 8. maddesindeki giderler indirilmektedir. Bazı kanunlarda Kurumlar 

Vergisinin safi tutarının belirlenmesinde indirilecek giderlere de ayrıca yer verilmiştir.118 

Gelir Vergisi Kanununda indirilebilecek giderler bu kanunun 40. maddesinde 

belirtilmiştir:119Buna göre;  

 Kazancın elde edilmesi ve sürekliliğin sağlanması için yapılan genel giderler, 

 Sosyal giderler, 

 Tedavi ve ilaç giderleri, 

 Sigorta primleri ve emekli aidatı, 

 Giyim giderleri, 

 İşle ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, 

 İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri, 

 İşte kullanılan taşıtların giderleri, 

 İşletme ile ilgili ödenen vergi, resim ve harçlar, 

 Amortismanlar, 

 İşverenlerce işveren sendikasına ödenen aidatlar, 

 Gıda bankacılığı çerçevesindeki malların maliyet bedelleri. 

Kurumlar Vergisi Kanununda indirilebilecek giderler bu kanunun 8. maddesinde 

belirtilmiştir:120 

a) Menkul kıymet ihraç giderleri.  

                                                      
117 Kurumlar Vergisi Kanunu No 5520, Kabul Tarihi 13.06.2006, Resmi Gazete Tarihi 21.06.2006, No 

     26205, Madde 6/2 
118 Akdoğan, s.309 
119 Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No.193, R.G. Tarihi: 6/1/1961, R.G. Sayısı: 10700  

     http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf (05.01.2014) 
120 Kurumlar Vergisi Kanunu, Kanun No. 5520, R.G. Tarihi: 13/6/2006, R.G. Sayısı: 26205  

     http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf (05.01.2014) 
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 b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri.  

 c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve 

tasfiye giderleri.  

 ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı.  

 d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları.  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanması açısından indirim hakkı 

tanınmayan işlemlere isabet eden katma değer vergisinin işin mahiyetine göre kurum 

kazançlarının belirlenmesinde gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.121 

Kurumların vergi kanunlarına göre öngörülen safi kazancı tespit edilirken vergi kanunlarında 

öngörülen kanunen kabul edilmeyen giderlerin (vergi matrahından indirilmesi yasal olarak 

kabul edilmeyen giderlerin) hasılattan indirilmemesi, indirilmişlerse beyan sırasında ilave 

edilmeleri gerekmektedir.122 

Kanunen kabul edilmeyen indirimlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun kurum 

kazancının tespitine ilişkin hükümleri doğrultusunda, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar 

Vergisi kanunu açısından ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.123 

Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendirme açısından kabul edilmeyen giderler 

(madde 41); 

a) Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen 

aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin 

çektiklerine ilave olunur.)  

 b) Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, 

ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;  

c) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;  

d) Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer 

şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler. 

                                                      
121 Akdoğan, s.311 
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Gelir vergisi açısından kabul edilmeyen gider ve ödemeler kurumlar vergisi itibarıyla 

da kabul edilmemektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesi, kurumlar vergisi 

mükelleflerinden sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite 

ortaklarla sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu nedenle, hisseli komandit şirketlerde 

komandite ortaklar yönünden yukarıda yer alan ve Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinde 

ifadesini bulan ödemelerin kurumun safi kazancı tespit edilirken indirilmesi mümkün 

olmamaktadır.124 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergilendirme açısından kabul edilmeyen indirimler 

(madde 11); 

a) Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizlerin gider olarak indirilmesi 

mümkün değildir. Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizlerin matrahın 

tespitinde indirilememesinin mantığı, kar yerine faiz ödenerek karların vergi dışına 

çıkartılmasını engellemektir.125 Diğer taraftan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 38. 

maddesinde ise kooperatif ana sözleşmesinde kooperatifin gelir gider farkının en az % 

50’sinin ortaklara dağıtılmasından sonra ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile 

Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödeneceğinin 

belirtilebileceği hüküm altına alınmıştır.126 

Kurumlar vergisi mükellefleri açısından bu iki hal dışında sermayeye faiz yürütülmesi 

söz konusu değildir.127 Öz sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin matrahtan indirilemeyeceği 

hususu, kurum ortak veya sahipleri tarafından konulan sermayenin, kar payı dışında 

nemalandırılamayacağını ifade etmektedir. Hangi isim altında olursa olsun sermaye üzerinden 

faiz hesaplanması, ödenmesi ve faizin gider kaydedilmesi bir örtülü (vergilendirilmemiş 

kazanç üzerinden) kar dağıtımı kabul edilmektedir. Ancak, yapılan faiz ödemesi kurum 

kazancından indirilmemişse, örtülü kazanç dağıtımının varlığından söz edilmemektedir.128 

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri 

giderlerin indirilmesi mümkün değildir. Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde 

örtülü sermaye sınırına gelmiş borçlanmalar için ödenen hesaplanan faizlerin, kur farklarının 

                                                      
124 Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Trabzon: Yazarın Kendi Yayını, 2014, s.174 
125 Şenyüz, Yüce, Gerçek, s.139 
126 Kooperatifler Kanunu, Kanun No. 1163, R.G. Tarihi: 10/05/1969, R.G. Sayısı: 13195  
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128 Sema Küçük, 2007 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme  
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ve benzeri giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak düşülemeyeceğini 

düzenlemiştir.129 Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler hesap döneminin 

son günü itibarıyla, 

-   Borç veren ilişkili kişi açısından elde edilen kar payı, 

-  Borç alan kurum açısından dağıtılan kar payı olarak nitelendirilmektedir (Kurumlar 

Vergisi Kanunu 12/7). Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz giderleri bir taraftan kanunen 

kabul edilmeyen gider, diğer taraftan dağıtıldığı varsayılan kar payı sayılmaktadır. Ortaklara 

yapılan kar dağıtımları net ödeme üzerinden bulunacak brüt değere göre kurum tarafından 

vergi kesintisi yapılmaktadır. Bunun anlamı, ilişkili tam mükellef gerçek kişilere yapılan 

ödemelerle dar mükelleflerde merkezlere yapılan ödemelerin, hesap dönemi sonunda net 

tutarların brütleştirmek suretiyle kar dağıtma açısından kesintiye (stopaja) tabi tutulmasıdır.130 

Örtülü sermaye kullandığı tespit edilen kurumlarda gider yazılan faiz, kur farkları vb. 

dolayısıyla vergi zıyaı ortaya çıkması nedeniyle vergi tarhiyatına ilaveten vergi zıyaı suçuna 

ilişkin ceza kesilmektedir.131 

Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı 

olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir 

tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 

sayılmıştır. Dolayısıyla bu sınırı aşmayan kısımlar için ödenen faizler örtülü sermaye faizi 

olarak nitelendirilmezken, belirtilen sınırı aşan kısım için ödenen veya hesaplanan faizler, kur 

farkları ve benzeri giderler örtülü sermaye faizi olarak kabul edilmektedir.132  

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. Örtülü kazanç, 

kurum kazancının vergilendirildikten sonra kar dağıtımının yapılması yerine kazancın belirli 

hukuki yollar ve bunlara yönelik ilişkiler kullanılarak kurumlar vergisi dışında bırakacak 

şekilde ortaklar lehine aktarılması şeklinde tanımlanabilmektedir. Örtülü kazanç dağıtımının 

ana özelliği kurumun vergi matrahını ortak lehine azaltan bir işlem olmasından 

kaynaklanmaktadır.133 Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine göre kurumların, ilişkili 

kişilerle emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 
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mal veya hizmet alım veya satım işlemlerinde bulunurlarsa kazanç kısmen veya tamamen 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul edilmektedir. 

d) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret 

Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine 

göre safi kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların 

ayırdıkları genel karşılıklar dahil). 

e) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her turlu para cezaları (örneğin, 

kurum aracı için kesilen trafik para cezası), vergi cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, 

gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 

f) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı 

kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile 

bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 

g) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, surat 

teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas 

faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 

h) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun 

kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi 

zarar tazminat giderleri. 

i) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak 

maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

j) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam 

giderlerinin % 50’si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100’e kadar arttırmaya veya sıfıra kadar 

indirmeye yetkilidir. 

k) Vergiden istisna edilen kazançlara ilişkin giderler 

l) Diğer kanunlara göre kabul edilmeyen indirimler 

 Katma Değer Vergisi (KDV) 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 
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 Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi 

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (Kurumlar Vergisi Kanununda): 

 İştirak kazançları (madde 5/1-a) 

 Yurtdışı iştirak kazançları (madde 5/1-b) 

 Tam mükellef anonim şirketlerin yurtdışı iştirak hisseleri satış kazançları 

(madde 5/1c) 

 Emisyon primi kazancı (madde 5/1-c) 

 Yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazancı (madde 5/d) 

 Taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

hakları satış kazancı (madde 5/1-e) 

 Bankalara veya tasarruf mevduatı sigorta fonuna borçlu durumda olan 

kurumların sahip oldukları taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, 

intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı (madde 5/1-f) 

 Yurtdışı şube kazançları (madde 5/1-g) 

 Yurtdışı inşaat onarım işlerinden sağlanan kazançlar (madde 5/1-h) 

 Eğitim öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri kazançları (madde 5/1ı) 

 Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar 

 Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar 

 Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden 

sağlanan kazançlar 

 Diğer indirimler ve istisnalar 

Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler (Kurumlar Vergisi 

Kanununda): 

 Risturnlar (madde 5/1-i) 

 Ar-Ge indirimi (madde 10/1-a) 

 Sponsorluk harcamaları (madde 10/1-b) 

 Bağış ve yardımlar (madde 10/1-c) 

 Eğitim ve sağlık tesisi ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar (madde 10/1-

c) 

 Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (madde 10/1-d) 
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 Bakanlar Kurulunca Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan bağış ve 

yardımlar (madde 10/1-e) 

 Yatırım İndirimi 

 Diğer İndirimler 

Kurum kazancına (ticari bilanço karı/ticari bilanço zararı) kanunen kabul edilmeyen 

giderler eklendikten sonra istisna ve indirimler düşülerek dönem safi kurum kazancı (vergi 

matrahı) tutarına ulaşılmaktadır. Bu tutarın kurumlar vergisi oranı (% 20) ile çarpılması 

sonucu hesaplanan kurumlar vergisi tutarına ulaşılmaktadır. Hesaplanan kurumlar vergisinden 

bazı mahsuplar yapıldıktan sonra ödenecek kurumlar vergisine ulaşılmaktadır. Bu mahsuplar 

geçici vergi, kesilen (tevkif edilen) vergiler ve yabancı ülkede ödenen vergilerden 

oluşmaktadır.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134 Pehlivan, s.162 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MUHASEBE KARI VE ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI 

2.1. MUHASEBE KARI 

Muhasebenin en önemli amacı, kurumlarda ortaya çıkan ve para birimi ile ifade 

edilebilen olayları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak, belirli bir sistem 

kapsamına almak, kategorilere ayırmak, finansal tablolar biçiminde raporlamak ve 

yorumlamaktır.135 Muhasebe sisteminin sadece kuruluş yöneticilerine değil; kuruluş sahip 

veya sahipleri, finans kuruluşları, çalışanlar, tüketiciler, devlet gibi değişik çıkar gruplarına 

karşı da sosyal ve yasal yükümlülükleri bulunmaktadır.136 Bu nedenle muhasebe kuramı da 

vergi sistemi de bir muhasebe sürecinin oluşmasına gereksinim duyar. Muhasebe sürecinin en 

önemli sonuçlarından biri bu süreç sonucu hesaplanan kar kavramıdır. Finansal tabloları 

inceleyen, çözümleyen veya finansal tablolarla ilgilenen hemen herkes için kar rakamı büyük 

önem taşımaktadır.137 

Farklı bakış açılarıyla farklı kar tanımları yapmak mümkün görünmektedir. Hangi 

kazançların kar unsurunda yer alması gerektiği veya yer almayabileceği konusunda kesin bir 

ayrım bulunmamaktadır. Vergi yükümlülüğünün bir finansman sorunu olarak karşılaşıldığı bir 

ortamda kar kavramı, karın belirlenmesinden çıkarları olanlara göre farklı olarak 

tanımlanabilmektedir.138 

2.1.1. Muhasebe Karı ve Karın Unsurları 

Gerek muhasebe teorisi ve gerek muhasebe uygulamasında tanımlaması yapılmaya 

çalışılan kar, net kar kavramıdır. İşletmeler, basiretli kararların alınmasında yol gösterici 

nitelikte pratik bir kavram olarak dönem içinde ortaya çıkan kazançların ne kadarlık kısmının 

dağıtılabilir olduğunu ortaya koyan net kar kavramını benimsemektedirler.139  

Belirli bir dönemde bir işletmenin tüm hasılatı, diğer bir deyişle brüt geliri kar 

değildir. Çünkü bu hasılatın elde edilmesi için kaybedilen, elden çıkarılan, feda edilen 

değerler vardır. Hasılatın kar olarak kabul edilebilmesi için önce, hasılat veya diğer brüt 

                                                      
135 Nalan Akdoğan ve Hamdi Aydın, Muhasebe Teorileri, Ankara: Gazi Kitabevi, 1987, s.412 
136 Cengiz Erdamar ve Feryal Orhon Basık, Finansal Muhasebe, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2014, 

      s.1-2 
137 Akdoğan ve Aydın, s.413 
138 Nazmi Karyağdı, Kâr Dağıtımı, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 2014, s.21 
139 Karyağdı, s.23 
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gelirlerden dönem içinde tüketilen, feda edilen sermayenin karşılanması gerekir.140 Bu 

kavram bazı yazarlar tarafından giderler ve gelirler esas alınarak açıklanmıştır. Sözgelimi, 

literatürde hasılat ile bu hasılatın elde edilmesi için yapılan giderlerin karşılaştırılmasından 

veya bir dönem karının belirlenebilmesi için, hasılattan maliyetlerin karşılanması 

zorunluluğundan söz edilmektedir ki buna gelir yaklaşımı da denmektedir. Bir grup yazar 

tarafından da bu kavram, öz sermaye cinsinden ifade edilmektedir. Buna göre aktiflerin (veya 

net aktiflerin) yenilenmesi veya kardan ortaklara kar payı dağıtılmadan önce sermayenin 

bütünlüğünün korunmasından söz edilmektedir, ki bu da bilanço yaklaşımıdır.141  

İlerleyen kısımda incelenecek olan ve gelirin ölçülmesinde kullanılan iki yaklaşımdan 

birincisi olan bilanço yaklaşımı, öz kaynak veya ekonomik yaklaşım; ikinci yaklaşım olan 

gelir tablosu yaklaşımı ise işlem yaklaşımı olarak da adlandırılır.142 

2.1.1.1.  Bilanço Yaklaşımı 

Karın öz sermaye karşılaştırması yolu ile bulunması anlamına gelen bu yaklaşım; 

işletme bilançosunun aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin değerleri toplamından borçların 

çıkarılması sonucu kalan tutar olarak ifade edebiliriz. Öz sermayeye, öz varlık veya net aktif 

de denilmektedir. Bir işletmenin öz sermayesinden bahsedebilmek için işletmenin mevcut ve 

alacakları, mutlaka borçlarından fazla olmalıdır. Bu noktada muhasebeye göre sermaye 

kavramının, işe başlanıldığı sırada girişimcinin işletmeye koyduğu iktisadi değerler toplamı 

olduğunu ve bir artırma veya azaltma yapılmadığı sürece sabit olduğunun belirtilmesi, 

kavramların karıştırılmaması açısından yararlı olabilir.143 

Bilanço yaklaşımında gerek kar kavramı, gerekse karın öğeleri bilançodaki varlık ve 

kaynakların değişmelerinden hareketle tanımlanmaktadır.144 Burada kar; işletmeden çekilen 

ve konan değerler hariç olmak üzere, belirli bir dönemde, işletmenin dönem sonu öz 

sermayesi ile dönem başı öz sermayesi arasındaki olumlu farktır. Bilanço yaklaşımında amaç, 

öz sermayenin devamlılığını korumaktır. Burada kar, bir muhasebe döneminde; bir ekonomik 

birimin dönem başındaki durumunu dönem sonunda da aynen korumak koşuluyla elden 

çıkartabileceği (dağıtabileceği) en yüksek değeri göstermektedir. Karın bu tanımları; servette 

                                                      
140 Akdoğan ve Aydın, s.413  
141 Akdoğan ve Aydın, s.414 
142 Özgür Cemalcılar ve Saime Önce, Muhasebenin Kuramsal Yapısı, Eskişehir: T.C. Anadolu  

     Üniversitesi, 1999, s.621 
143 Karyağdı, s.21 
144 Cemalcılar ve Önce, s.622 
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yalnız faaliyetlerden dolayı değil, tüm kaynaklardan meydana gelen artışları kapsar. Yani, 

olağandışı kaynaklardan elde edilen servet de çalışılarak elde edilen servet gibi mal ve hizmet 

alımları için kullanılabilir.145  

İşletme sahip veya sahiplerinin dönem içinde işletmeye yeni koydukları varlıklardan 

dolayı dönem sonu öz sermayesinde bu varlıkların değeri kadar bir artış olacaktır (sermaye 

artırımında). Aynı şekilde işletmeden çekilen varlıklardan dolayı, dönem sonu öz 

sermayesinde çekilen varlıkların değeri kadar bir azalma olacaktır (sermaye azalımı ve kar 

dağıtımında). Öz sermayede artış veya azalış meydana getiren bu işlemler, işletme 

faaliyetlerinden kaynaklanmadığından karın tespitinde dikkate alınır, yani öz sermaye 

farkından çıkarılır veya farka eklenir.146  

Buna göre dönem sonucunu bulmak için öncelikle işletmenin bilançosunun sene başı 

ve sene sonu arasındaki farklar (yani sene sonu ve sene başı öz sermayeleri) tespit edilecektir. 

Bundan sonra sene sonu öz sermayesinden sene başı öz sermayesi indirilecek ve elde edilen 

farka dönem içinde sahip veya sahiplerce işletmeden çekilen değerler ilave edilecek, 

işletmeye ilave edilen değerler ise indirilecektir.147 

 Sermayenin finansal olarak korunması kavramına göre, sadece işletmenin dönem sonu 

net varlıkları dönem başı net varlıklarından fazlaysa (işletme sahiplerince işletmeye konulan 

ve işletmeden çekilen varlıkların etkileri hariç) kar söz konusu olur. Diğer bir ifade ile dönem 

karı; işletmenin dönem sonu net varlıklarının, dönem başı net varlıklarını aşan kısmıdır. Bu 

durumda işletmenin sermayesi dönem sonunda, dönem başına göre korunmuştur. Eğer dönem 

sonu öz kaynaklarda dönem başı öz kaynaklara göre bir azalma varsa bu takdirde kar değil 

zarar söz konusudur ve sermaye finansal olarak korunamamış demektir.148  

Bilanço yaklaşımı gelirin bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşma olanağı 

vermemektedir. Gelirin ana faaliyetlerden mi yoksa yan faaliyetlerden mi sağlandığı veya 

olağan faaliyetlerden mi yoksa olağan dışı faaliyetlerden mi sağlandığı gibi konularda 

ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün olmamaktadır. Çünkü net varlıkları etkileyen tüm sonuçlar, 

toplam gelirin içinde yer almaktadır. Değişik ilgi düzeylerine sahip taraflar için bu bilgi 

yeterli ve faydalı olmayabilir. Bu yaklaşım daha çok vergi büyüklüğünün belirlenmesine 

                                                      
145 Akdoğan ve Aydın, s.416-417 
146 Sabri Bektöre ve Yılmaz Benligiray, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri (Envanter ve Bilanço), 

     Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2010, s.34 
147 Küçükince, s.93 
148 Cemalcılar ve Önce, s.623 
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odaklandığı için ayrıntılı bilgi gereksinimini göz ardı etmiştir. Ülkemizde de gelirin (ticari 

kazancın) belirlenmesinde bu yaklaşımın esas alınacağı Gelir Vergisi Kanununda açık olarak, 

Ticaret Kanununda da dolaylı olarak belirtilmiştir.149 

Vergi Usul Kanununun (VUK) 176. 177. ve 178. Maddelerinde açıklanan tüccar 

sınıflarından, bilanço esasına göre defter tutan ve kurumlar vergisine tabi olan birinci sınıf 

tüccarlarla ilgili olarak muhasebe standartları ve vergi sistemi farkından doğan ertelenmiş 

vergi kavramı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durum Gelir Vergisi Kanununda (GVK) 38. 

maddede açık olarak, Kurumlar Vergisi Kanununda (KVK) 6. maddede GVK’na atıf 

yapılarak, Türk Ticaret Kanununda ise 457. maddedeki “safi kazanç, yıllık bilançoya göre 

hesap ve tespit olunur.” ifadesiyle zımnen belirtilmiştir.150 

2.1.1.2.  Gelir Tablosu Yaklaşımı 

Gelir tablosu yaklaşımı, dönem boyunca oluşan etkinlikler üzerinde yoğunlaşır ve 

dönem boyunca oluşan gelirle ilgili işlemlerin sonuçlarını ölçer. Ayrıca sadece net bir değişim 

vermek yerine değişimi etkileyen unsurları da gelir tablosunda özetler. Çünkü bu yaklaşımda 

işletmenin işlemlerinin sonuçları ölçülür ve ilgili dönemde işletme tarafından elde edilen 

hasılatın ve bu hasılatla ilişkilendirilebilen tükenen maliyetlerin tutarı belirlenir.151  

“Bu yaklaşımda gerek kar gerek karın öğeleri sonuç hesaplarından hareketle, gelir ve 

gider akımlarına dayanılarak tanımlanmaktadır. Burada kar; mübadele işlemleri ile gerçekliğe 

kavuşturulmuş net akımları anlatmakta olup, belirli bir dönemde elde edilen hasılatla, yapılan 

giderlerin eşleştirilmesi suretiyle saptanmaktadır. Yani dönem karı, belirli bir dönemde 

sağlanan hasılatla (brüt gelirlerle) yapılan giderler arasındaki farktır.”152 Gelir tablosu 

kullanıcıları bu tabloda yer alan verilere göre karar verirken yalnızca dönem net karına 

bakmayacaklardır. Finansal tablo kullanıcıları dönem net karını oluşturan çeşitli kalemlerin 

özelliklerini göz önünde bulundurarak bir yargıya varacaklardır. Gelirin bileşenlerine bağlı 

olarak bir dönemin gelirini aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir;153 

Gelir (Kar) = Hasılat – Giderler + Faaliyet dışı karlar – Faaliyet dışı zararlar  

                                                      
149 Cemalcılar ve Önce, s.625-626 
150 Akdoğan ve Aydın, s.416 
151 Cemalcılar ve Önce, s.626 
152 Akdoğan ve Aydın, s.418 
153 Karyağdı, s.46 



 

 

39 

 

Gelirin hesaplanmasında kullanılan bu eşitlik, işletmenin sadece ana faaliyet 

konusunda elde ettiği sonuçları açıklamakla kalmaz aynı zamanda işletmeyi etkileyen yan 

faaliyetlerin ve diğer olay ve koşulların finansal etkilerini de açıklar. İşlem yaklaşımı karın 

müşteri, ürün veya işlevlere göre; faaliyetlerden veya faaliyet dışından, olağan veya 

olağandışı şeklinde sınıflandırılabilmesine olanak tanır.154  

Bu yaklaşım genel olarak muhasebecilerin benimsediği ve muhasebecilerce en yaygın 

olarak kullanılan geleneksel yaklaşımdır. Vergi sistemimize göre kara nasıl ulaşıldığıyla ilgili 

detaylar değil, üzerinden vergi kesilecek karın miktarı önemli olduğundan bilanço yaklaşımı 

benimsenirken, muhasebe kuramında gelir tablosu yaklaşımı benimsenmektedir.155 

2.1.1.3. Karın Unsurları 

“Kar, işletmenin bir muhasebe döneminde bütün kaynaklarından elde edilen 

gelirlerinin giderlerinden fazla olması sonucu öz sermayede meydana gelen artıştır.”156 

ifadesine bakıldığında hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin kar tutarının gelir ve gider 

unsurları sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle karın unsurlarının 

incelenmesinde yarar vardır. 

2.1.1.3.1. Gelir 

Karı oluşturan en önemli unsurlardan olan hasılat ve gelir kavramları ayrı birer kavram 

gibi anlaşılsa da aslında aynı unsurun farklı tanımları, tutarlarıdır. İşletmenin faaliyetleri 

sebebiyle mal ve hizmetlerden elde etmiş olduğu parasal tutarlar gelir olarak 

adlandırılmaktadır. Hasılat ise, elde edilen gelirlerin toplamı olarak ifade edilmektedir. Diğer 

bir ifade ile hasılat, gelirin çoğulu olarak tanımlanabilir.157  

10 sıra numaralı Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında 

Tebliğin ekinde yer alan TMS 18-Hasılat hükümlerinden 7. madde 1. paragrafta yapılan 

hasılat tanımına göre hasılat, “ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla 

                                                      
154 Cemalcılar ve Önce, s.633 
155 Akdoğan ve Aydın, s.417 
156 Celaleddin Atamanalp, Reşat Karcıoğlu ve M. Suphi Orhan, Tekdüzen Hesap Planına Uygun 

     Maliyet Muhasebesi, Erzurum: Aktif Yayınevi,  2000, s.12 
157 Mehmet Civan, Finansal Muhasebe, Gaziantep: Yazarın Kendi Yayını, 2011, s.17 
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sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik 

fayda tutarıdır.”158  

Hasılat genellikle ürünlerin satılması ve hizmetlerin yerine getirilmesinin yanı sıra 

işletme varlıklarının faiz, kira, hak bedeli veya ücretler karşılığında işletme dışındakilere 

kullandırılması gibi olağan ve normal işletme faaliyetlerinden de doğabilir.159  

Yukarıdaki sınıflandırmada ana faaliyet, ana faaliyet dışında kalan işlem ayrımı yani; 

mal ve hizmet üretimi karşılığı olup olmaması açısından faaliyet hasılatı, faaliyet dışı hasılat; 

satış hasılatı, işletme dışı hasılat ayrımı dışında, dönem açısından hasılat dönem hasılatı ve 

dönem dışı hasılat olarak da ayrılabilir.160 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin 

saptanmasına önemli katkısı bulunan kurumlardan biri olan Finansal Muhasebe Standartları 

Kurulu’na göre geliri, işletmenin belirli bir dönem içinde esas faaliyet konusunu oluşturan 

faaliyetlerden (üretilen mamullerin, ticari malların veya hizmetlerin satılmasından) veya diğer 

faaliyetlerden sağladığı, varlıklarındaki yükseliş veya borçlarındaki azalış ya da her ikisi 

birden gelir olarak adlandırılır.161 

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu gelir ile kazanç arasında bir ayrım 

yapmaktadır. İki kavram da dönem karının bir parçası olmakla beraber işletmenin normal 

faaliyetlerinden kaynaklanmayan net aktif artışlarına kazanç denmektedir.162 Bu konudaki 

çeşitli yaklaşımlar geliri ana faaliyet, ana faaliyet dışında kalan işlem ayrımı, satış hasılatı, 

işletme dışı hasılat ayrımı, dönem hasılatı ve dönem dışı hasılat, gelir veya kazanç vb. olarak 

ayırsa bile sonuç olarak “işletme sahip veya sahiplerince işletmeden çekilen veya konan 

değerler hariç olmak üzere” bu tanımlamaların hepsi kar tutarı hesaplanırken gelire dahil 

edilirler.163 

2.1.1.3.2. Gider 

Gider, işletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi, bir ekonomik yarar (gelir elde 

etmesi) sağlaması için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin, faydası tükenmiş 

                                                      
158 Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No.10, R.G. Tarihi: 

     09.02.2005, R.G. Sayısı: 26018, https://www.alomaliye.com/aralik_05/tms_teblig_10.htm  

     (13.02.2014) 
159 Cemalcılar ve Önce, s.633 
160 Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray ve Nurten Erdoğan, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri 

     (Envanter ve Bilanço), Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2010, s.37 
161 Mehmet Civan, Finansal Muhasebe, Gaziantep: Yazarın Kendi Yayını, 2011, s.17 
162 Erdamar ve Basık, s.59 
163 Nasuhi Bursal ve Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar, İstanbul: Der  

     Yayınları, 2010,  s.45 
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maliyetlerin hasılattan düşülen kısmıdır. Bu anlamda giderden söz edebilmek için aşağıdaki 

koşulların varlığı gerekmektedir:164  

a) Yararı tükenen maliyetler, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili olmalıdır,  

b) Giderden söz edebilmek için, maliyetlerin yararının belirli bir dönemde tüketilmiş 

olması gerekir.  

Gider bir parasal tutar ile ifade edilen bir harcama veya tüketim anlamındadır ve sonuç 

olarak karı olumsuz yönde etkileyen bir akımdır. Fakat, yukarıdaki koşullar göz önüne 

alındığında, işletmenin amacına uygun olmayan ve olağandışı olarak ortaya çıkan yararı 

tükenmiş maliyetler gider kavramı içerisinde değil, kayıp kavramı ile anlatılmaktadır.165 

2.1.1.3.3.  Harcama, Maliyet ve Zarar Kavramları 

Kar kavramının gelir (hasılat) ve gider unsurları dışında, bu kavramı daha iyi anlamak 

için harcama, maliyet ve zarar kavramlarını da incelemekte yarar vardır. Bu kavramlar 

sayesinde gider unsuru da daha iyi anlaşılacaktır.  

İşletmelerin amacı kar elde etmektir; bu yüzden faaliyetlerini sürdürürlerken gelir 

yaratabilmek için çeşitli harcamalarda bulunurlar. Harcama, bir varlık veya bir hizmet elde 

etmek için bir ödeme yapıldığında veya borçlanıldığında veya başka bir varlık elden 

çıkarıldığında söz konusu olur.166  

Burada değinilen harcama deyimi ödemeden farklı bir kavram olup bir varlığın elde 

edilmesi, bir hizmetin sağlanması ya da bir zararın karşılanması amacıyla para ödeme, mal 

verme, hizmet sunma, borç altına girme, ortaklık hakkı tanıma vb. gibi özverileri 

kapsamaktadır. Buna göre, örneğin mal alımından doğan borç bir harcama olduğu halde, daha 

sonra bu borcun ödenmesi yeniden bir harcama yapıldığı anlamına gelmez.167  

İşletmeler, elde ettikleri iktisadi varlıkları farklı biçimlerde ve farklı amaçlarla kullanır 

ve tüketirler. Üretim yapmak amacıyla tüketilen iktisadi varlıkların değeri işletmeler için bir 

maliyettir. Maliyet kavramı, işletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin elde 

                                                      
164 Nalan Akdoğan, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 2009, s.7-8 
165 Akdoğan ve Aydın, s.421 
166 Feridun Özgür, Muhasebe İlkeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, 

     1996, s.148 
167 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklaşımı), 

     Ankara: Gazi Kitabevi, 2014, s.54 
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edilmesinde kullanılan üretim faktörlerinin parasal olarak ifadesi biçiminde de 

tanımlanabilir.168 

Harcama kavramı parasal tutarla ifade edilebilen işletmeden çıkan birçok değeri 

kapsayan bir ifade olarak nitelendirilebilir. Örneğin, harcama sonucu sağlanan ekonomik 

yarar harcamanın yapıldığı yalnız bir muhasebe dönemini ilgilendiriyorsa, harcama o 

muhasebe döneminin gideri olarak ifade edilir. Harcama sonucu sağlanan ekonomik yarar, 

gelecek muhasebe dönemlerinde de elde edilecekse, bu harcama varlıklar şekline dönüşür ve 

bu tutarlar harcamanın yapıldığı muhasebe döneminde bir değer ölçüsü olan maliyet olarak 

ifade edilir. Varlıklar şekline dönüşen ve maliyet olarak ifade edilen harcamalar, işletme 

faaliyetlerinin devam ettiği muhasebe dönemleri içinde varlık niteliklerini kaybedip gider 

şeklini alabilirler.169  

Burada gidere dönüşen harcamaya örnek olarak bir muhasebe dönemi içinde ödenen 

telefon, su ve elektrik bedelleri gösterilebilir; maliyete dönüşen harcamaya örnek olarak ise 

işletmede kullanılmak amacıyla satın alınan ve varlıklar arasında gösterilen bir makine 

gösterilebilir. Makinenin alınmasıyla bir harcama ortaya çıkmış; fakat, bir gider değil bir 

maliyet oluşmuştur. Makine maliyeti, üretimde kullanıldıkça amortisman şeklinde ilgili 

olduğu dönemlerde gider haline gelecektir.170  

Bir fabrika binasının kira harcamasının mamul maliyetine dahil edilmesi ve satış 

yapıldıkça satılan mamul maliyeti içinde gider olması veya yönetimin kullandığı bir binanın o 

dönemdeki kira harcamasının genel yönetim giderleri içine dahil edilerek gider durumuna 

gelmesi ve kara ulaşılmasında dikkate alınması durumları da burada örnek olarak verilebilir. 

Bu örnekte mamul maliyetine dahil edilen fabrika binası kirasının bir kısmının, bir muhasebe 

dönemi geçtiği halde hala satılmamış olan mamullerin maliyetinde, bir varlık unsuru olan 

stoklar içinde kalarak gelecek dönemlere taşınacağı ve gider olamayacağı gözden 

kaçmamalıdır.171  

Harcama, gider ve maliyet ilişkisini gösteren şekil aşağıda gösterilmektedir.172 

                                                      
168 Feryal Orhon Basık, İdil Kaya ve Serhat Yanık, Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 

     2011, s.2 
169 Feridun Özgür, Muhasebe İlkeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları,  

     1996, s.148 
170 Özgür, s.149 
171 Bursal ve Ercan, s.48 
172 Büyükmirza, s.55 
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Şekil 1. Harcama, Gider ve Zarar İlişkisi 

 

 

 

Zarar, bir faaliyet dönemine ait giderler toplamının o dönemin gelirleri toplamından 

fazla olması sebebiyle öz sermayede meydana gelen azalışları ifade eder denilebilir.173 Bunun 

yanında gelir doğurmayan aktif tükenişleri de zarardır. Örneğin, kontrol dışı veya 

beklenmeyen olaylar sebebiyle mal ve hizmetlerin değerlerindeki düşmeler, varlıkların imha 

edilmesi, önceden tahmin edilemeyen yangın, sel gibi bir sebeple malların kısmen veya 

tamamen harap olması veya hasara uğraması, çalınması, kaybolması veya defter kayıtlarından 

silinmesi gibi aktif tükenişlerine de zarar denilir.174 Yukarıdaki şekilde görüleceği gibi 

yararsız ve boşa giden (bir gelir elde edemeyen) giderler ile gereksiz ve anormal harcamalar 

da kayıp ve zarar kavramlarını akla getirmektedir. Dolayısıyla kayıp da aslında bir zarardır, 

yukarıda açıklanmış olan durumlar bazı kaynaklarda kayıp kavramı ile bazı kaynaklarda ise 

faaliyet dışı zarar kavramı ile açıklanmıştır. 

                                                      
173 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2014, 

     s.149 
174 Atamanalp, Karcıoğlu ve Orhan, s.12 
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2.1.1.3.4.  Gelir ve Giderin Ölçülmesi ve Kayda Alınması 

İşletmenin belirli bir muhasebe dönemindeki başarısını ölçmek için dönem başında 

henüz tamamlanmamış olup bir önceki dönemden devreden veya dönem sonunda henüz 

tamamlanmamış olup bir sonraki muhasebe dönemine devreden faaliyetlere ilişkin hasılat ve 

gider büyüklüğünün ölçülmesi gereklidir. Bir döneme ait faaliyet sonucu ölçülürken nakit 

esası veya tahakkuk esası temel alınır.175  

Nakit esasına göre gelirin, tahsilatın yapıldığı muhasebe döneminde; giderin, 

ödemenin yapıldığı muhasebe döneminde meydana geldiği kabul edilir. Gerçekleşme esasına 

göre ise tahsilatın ve ödemelerin yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın gelirin hak edildiği, 

giderin ise katlanıldığı; diğer bir ifade ile gelir ve giderin gerçekleştiği muhasebe döneminde 

meydana geldiği kabul edilir.176 Buradaki gerçekleşme kavramı aslında bir kesinleşmeyi de 

ifade etmektedir.  

Nakit esasına göre işletme, dönem içinde malların satılması ve hizmetlerin yerine 

getirilmesinden dolayı sağladığı hasılatı, nakit olarak tahsilatı yaptığı dönemde kayda alır. 

Mallar, ücretler, sigorta, vergi gibi unsurlar için yapılan giderler de nakit çıkışının olduğu 

dönemde kayda alınır. Tahakkuk esası hasılatı, işletme malları sattığında veya hizmeti yerine 

getirdiğinde kayda alır. Hasılatın elde edilmesine katkıda bulunan maliyetler, bu hasılatın 

kayda alındığı dönemde gidere dönüşürler. Bu anlamda, tahakkuk esası dönemsellik 

kavramına uygun olarak giderleri ilgili hasılat ile eşleştirmiş olmaktadır.177  

Görülüyor ki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden birisi olan dönemsellik ilkesi 

ile tahakkuk esası birbiriyle yakından ilişkili ve birbirini tamamlayan kavramlardır. Muhasebe 

sisteminde işletmelerin, faaliyetlerini belirli bir süreye bağlı kalmaksızın devamlı olarak 

yapacakları kabul edilir. Sahiplerinin ömründen bağımsız olarak bu faaliyetlerin devamlılığı 

esas olmakla birlikte, sınırsız işletme ömrünün belirli zaman aralıklarına bölünmesi ve her 

dönemin faaliyet sonuçlarının birbirinden ayrı olarak saptanması gerekmektedir.178 Buna göre 

dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen işletme 

ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her döneminin faaliyet sonuçlarının (kar veya 

                                                      
175 Cemalcılar ve Önce, s.628-629 
176 Özgür, s.150 
177 Cemalcılar ve Önce, s.629 
178 Erdamar ve Basık, s.11 
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zararının) saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, 

hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması da bu 

kavramın bir sonucudur.179  

Bu noktada, her dönemin başarısı ve dönem bitiminde ulaşılan sonuçlar saptanırken 

yapılan ödemeler ve para girişinden ayrı olarak bir değerleme yapılmakta ve dönemle ilgili 

olan, diğer bir ifadeyle o dönemde tahakkuk eden, gerçekleşen ekonomik olaylar muhasebe 

sistemi içinde ayrı bir kalem olarak kaydedilerek raporlarda belirtilmektedir. Dönemin 

başarısı ölçülürken, ödenen para ve alınan paraya bakılmaksızın, o dönemde elde edilen 

ekonomik yarar ile dönemin ekonomik külfeti karşılaştırılmaktadır.180 

2.1.2. Muhasebe Karı ve Vergi Matrahı Farklarının Sınıflandırılması 

İktisat, işletme ve finans dilinde; varsayımlara, hesaplama ve değerleme yöntemlerine, 

benimsenen kurallara göre farklı sonuçlar veren kavramlardan biri de kar kavramıdır. Değişik 

kar kavramları, karın makyajlanması olayından farklıdır. Kar makyajı – bilanço oyunları, 

şirketi olduğundan daha karlı veya olduğundan daha az karlı gösterilmesi- yapılmadığı halde, 

çok farklı kar rakamları, uygulanan yöntem ve kurallara, dayanılan varsayımlara, amaçlara 

göre hesaplanabilmektedir.181 Muhasebe karı, vergi gideri öncesi dönem karını ifade ederken; 

mali kar (vergi matrahı) ise vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap 

dönemi için belirlenen ve üzerinden vergi ödenen karı ifade etmektedir. “TMS 12’ye göre, 

vergi gideri öncesi dönem karını ifade eder. Bu kavram, ülkemizde kurumlar vergisine tabi 

işletmelerin kayıtlarında 690 Dönem Karı veya Hesabının bakiyesi olarak karşımıza çıkar. 

Ticari Kar kavramı ile aynıdır.”182 

“1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinin V- Yapılan Düzenlemenin Vergi Mevzuatı ile İlişkisi ve 

Yaptırımı” başlıklı bölümünde “bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe 

sistemlerini bu Tebliğ ve ekinde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak, 

vergiye tabi karın tespiti aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde 

                                                      
179 Atamanalp, Karcıoğlu ve Orhan, s.15 
180 Erdamar ve Basık, s.11 
181 Doğan Şenyüz, En Son Değişikliklere Göre Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Dergisi, 

     2005, s.74 
182 Engin Dinç, “Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir Vergileri (TMS 12)  

     Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi” Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28:21-48,  

     2007, s.28 
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bulundurmak zorundadırlar”183 ifadesi yer almaktadır. Buna göre, muhasebe sulu ve esasları 

dikkate alınarak tanzim edilecek finansal tablolarda yer alacak Dönem Karı (Ticari Kar) veya Zararı 

ile vergiye matrah olacak Kar (Mali Kar) veya Zarar arasında meydana gelecek fark, bilanço yada 

gelir tablosu üzerinde giderilmeyecek, vergiye tabi safi kazanç, mükellefler tarafından mali tablolar 

dışında hesaplanacaktır. Bu düzenleme ve hesaplama işleminde mükelleflere kolaylık sağlamak 

amacıyla Bakanlığımızca, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için bir 

örneği de bu Tebliğe ekli “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan 

Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Bildirim” geliştirilmiş ve basımı 

yapılarak yıllık gelir vergisi beyannameleriyle birlikte illere gönderilmiştir.”184 

Finansal raporlamanın temel amacı, çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirken 

faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı (faaliyet sonuçları) ve finansal 

durumundaki değişiklikler hakkında bilgiler sunmaktır. Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerine ve muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan muhasebe 

karı (vergi öncesi kar) ile vergi mevzuatına göre hesaplanan vergi matrahı (vergilendirilebilir 

kar) arasında özellikle vergilendirme amaçlı, sosyal ve ekonomik amaçlar nedeniyle 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır.185 

Son yıllarda, vergi matrahı ile muhasebe karı arasındaki fark, hissedarlarına yüksek 

miktarda kar açıklayan bununla birlikte çok az vergi ödeyen işletmelerin muhasebe 

skandalları (Enron gibi) ve şüpheli bir şekilde artan kurumsal vergi sığınakları (Corporate Tax 

Shelters) nedeniyle çok fazla dikkat çekmektedir.186 Finansal muhasebe sistemi ve vergi 

muhasebesi sistemi amaçlarının birbirinden farklı olması, muhasebe karı ile vergi matrahının 

birbirine eşit olmamasının temel sebebi olarak kabul edilmektedir. Muhasebe standartları, 

finansal tablo kullanıcılarının kararlarına temel oluşturacak bilgileri sağlamaktadır. Buna 

karşılık, vergi düzenlemelerinin amacı ise; vergi yükümlülüklerinin etkin ve eşit 

belirlenmesini ve bunu takiben bu gelirin tahsil edilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte, 

                                                      
183 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:1, R.G. Tarihi: 26.12.1992, R.G. 21447,  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21447_1.pdf&   

 main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21447_1.pdf (14.02.2014) 
184 4 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, R.G. No. 22231, R.G. Tarihi:18.03.1995, 

     http://www.ismmmo.org.tr/htmlprint.asp?id=4057 (13.02.2014) 
185 Fahir Bilginoğlu, “Muhasebe Hukukumuzun Uluslararası Muhasebe Standartlarına 

      Uyumunda Ulaşılan Düzey ve Ertelenmiş Vergiler” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi  

      Dergisi, 23 (2), 1994, s.10 
186 Civan, s.78 
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http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21447_1.pdf&%20%20main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21447_1.pdf
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diğer bir amaç ise işletmelerin belirli faaliyetlerde bulunması için teşvik edici unsurlar 

oluşturmaktır.187 

Vergi mevzuatının getirdiği hükümler vergi matrahının belirlenmesine yönelik 

olduğundan vergi yükümlüsünün daima karını minimize etmeye çalışacağı varsayılmaktadır. 

Bu açıdan vergi yasaları, indirilecek giderleri sınırlayarak beyan edilecek karı maksimize 

edecek şekilde düzenlenmektedir.188 

Genel olarak vergi yasaları, bazı giderleri ticari işletme kapsamında doğduğu halde, 

karın belirlenmesinde geçerli bir gider olarak kabul etmemektedir. Yine işletmenin ticari 

faaliyetleri kapsamında kazanıldığı halde, bazı gelirler de vergilendirilecek karın kapsamına 

alınmamaktadır. İşletme kapsamında, belirli bir dönemde ana, yan faaliyetler veya olağanüstü 

durumlar sonucunda doğan gelir, gider farkı muhasebe karını oluştururken, bunların içinde 

vergi yasalarına göre tanınmayan giderin muhasebe karına ilave edilmesi, vergilendirilmeyen 

kazançların ve ertelenen karların indirimi suretiyle bulunan kar da vergi matrahını 

oluşturmaktadır.189 

Ticaret hukuku, muhasebe standartları ve vergi hukukunun farklı yaklaşımları sonucu 

muhasebe karı ile vergi matrahı arasında ortaya çıkan farklar, sürekli farklar ve geçici farklar 

olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır.190 

2.1.2.1.  Sürekli Farklar 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre kabul edilen 

bazı giderlerin vergi düzenlemelerine göre indirilememesi, aynı şekilde bazı gelirlerin vergi 

matrahına dahil edilmemesi, muhasebe karı ile vergi matrahı arasında sürekli farklara neden 

olmaktadır. Bu farklar genellikle sonraki finansal raporlama dönemlerinde ortadan 

kalkmamaktadır. Söz konusu bu farklar ileride ortadan kalkamayacağından, gelecek 

dönemlerin vergi tutarı etkilenmemektedir. Bu nedenle bu farklılık sürekli kalacağından 

ertelenmiş vergi oluşmamaktadır.191 Sürekli fark yaratan gelir ve gider kalemlerinin ne cari 

dönemde ne de gelecek dönemlerde bir vergi varlığı ya da bir vergi borcu yaratması söz 

                                                      
187 Michelle Hanlon, “What Can We Infer About a Firm’s Taxable Income From Its Financial 

     Statements?” National Tax Journal, 56, 2003, s.4 
188 Fulya Sevinç, “12 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı ve Diğer Ülkelerdeki 

     Uygulamaları Çerçevesinde Ertelenmiş Vergi ve Finansal Tablolara Yansıtılması” Uzmanlık  

     Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü, Ankara, 2003, s.45 
189 Sevinç, s.47 
190 Bilginoğlu, s.11 
191 Bilginoğlu, s.11-12 
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konusu değildir.192 Örneğin vergi kurallarına göre kanunen kabul edilmeyen giderler 

vergilendirilebilir karın hesaplanmasında bir gider unsuru olarak kabul edilmezken muhasebe 

kurallarına göre gider unsuru olarak dikkate alınmaktadır. Benzer şekilde iştirak gelirleri de 

muhasebe kurallarına göre bir gelir unsuru olarak kabul edilirken vergi kurallarına göre gelir 

unsuru olarak kabul edilmemektedir.193 

Uygulanmakta olan vergi kurallarına göre, vergi matrahının tespitinde hiçbir zaman 

gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen giderler ile hiçbir zaman vergilendirilmesi söz 

konusu olmayan gelirler (istisnalar) ilgili vergi kanunu ve madde numaraları ile aşağıda 

belirtilmiştir:194 

Sürekli Farklılık Yaratan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler; 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinde yer alan giderler. 

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinde sayılan giderler. 

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 58. maddesi hükmü uyarınca indirim 

konusu yapılabilen katma değer vergisi. 

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/d maddesi hükmü gereğince Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kazancın tespitinde gider olarak indirimi kabul 

edilmeyen yani kanunen kabul edilmeyen giderler için ödenen katma değer vergisi. 

- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14. maddesinde yazılı taşıtların 

motorlu taşıt vergileri. 

6802 sayılı Gider Vergiler Kanununun 39. maddesi kapsamında ödenen özel iletişim 

vergileri. 

- 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi Fon ve Payların Düzenlenmesi 

Hakkında Kanununun 6. maddesine istinaden ödenen şans oyunları vergisi. 

                                                      
192 Sevinç, s.61 
193 Ayça Zeynep Süer ve Yiğit Bora Şenyiğit, “Amortisman Uygulamasının Ertelenmiş Vergiler 

      Üzerindeki Etkisi ve Finansal Tablolarda Raporlaması” Mali Çözüm Dergisi, 74:199-213,  

      2006, s.202-203 
194 Ömer Tekşen, “TMS 12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Verginin İncelenmesi ve  

     Muhasebeleştirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2):297-317, 2010,  

     s.299-300 
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Sürekli Farklılık Yaratan Gelirler (İstisnalar); 

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde yer alan ve kurumlar 

vergisinden istisna edilen kazançlar. 

- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. maddesi yer alan ve kurumlar 

vergisinden istisna edilen kazançlar. 

- 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 12. maddesi kapsamında elde 

edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar. 

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. Maddesi kapsamında 

elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar. 

2.1.2.2.  Geçici Farklar 

Hem vergi yasaları hem de muhasebe kuramına göre aynı niteliğe sahip bazı 

varlık/kaynak, gelir/giderlerin gerçekleşme ve/veya kar/zarara intikal ettiği dönem nedeniyle 

farklılaşması söz konusu olabilir. Bundan başka aynı niteliğe sahip bu unsurların ticari ve 

mali bilançolara alınması sırasında, bu unsurlara değer biçme işlemi farklı amaçlar nedeniyle 

farklılaşabilir. İşte bu farklılaşmalar geçici farkları oluşturur. Dönemin sonucunu etkileyen 

kalemler hem ticari hem de mali bilançoda yer alıp bunların farklı zamanlara ait olması 

durumunda, zamanlama farkları ortaya çıkar. Bu tür zamanlama farkları da ertelenmiş vergi 

kavramını doğurur.195  

Buna göre, ortaya çıkma zamanı ile vergi kanunlarınca tanınma zamanı farklı olan 

gelir ve gider unsurları birkaç dönem boyunca muhasebe karı ile mali kar arasında fark 

yaratır. Ancak bu fark ilerleyen dönemlerde kendiliğinden sona ermektedir. Örneğin kıdem 

tazminatı karşılığının ayrıldığı dönemde muhasebe karı mali kardan düşük olurken, kıdem 

tazminatının ödendiği dönemde fark ortadan kalkmaktadır. Önceki dönemde indirimi kabul 

edilmediği için matraha ilave edilen giderler bir vergi alacağı yaratmakta, vergi yasalarınca 

indirilebilir duruma geldiğinde matrahtan düşülmektedir.196 Bir başka deyişle matraha ilave 

edildiği dönemde ödenen vergi, matrahtan indirildiği dönemde mahsup edilmektedir. Örneğin 

tahmini şüpheli alacaklar için karşılık ayrıldığında karşılık giderleri matraha ilave edilir. 

İzleyen yıllarda mahkeme aşamasına geldiğinde, vergi yasalarında aranan koşullar 

                                                      
195 Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2010, s.73 
196 Osman Altuğ, Banka İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Türkmen Yayınevi, 2000, s.45-46 
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sağlandığından karşılık tutarı mali kardan düşülür. Önceki yıllarda matraha ilave edilmesi 

nedeniyle peşin ödenen vergi niteliğindeki tutarlar, izleyen yıllarda matrahtan indirilebilir 

hale gelinceye kadar, bir vergi alacağı olarak nitelendirilir ve bu alacak diğer alacaklar gibi 

bilanço aktifinde gösterilmelidir.197  

Zamanlama farklılığından kaynaklanan bu farklar geçici farkların bir kısmını oluşturur. 

Geçici farklar, zamanlama farlılıkları dışında bir varlık ya da kaynak kaleminin ticari 

bilançodaki değeri; yani muhasebe standartlarına göre değeri ile vergiye esas değeri 

arasındaki farklılıkları da kapsamaktadır.198 TMS 12’ye göre geçici farklar, bir varlığın veya 

borcun bilançodaki defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki 

farkları ifade eder. Dolayısıyla geçici farklar iki çeşit farkı kapsamaktadır;199 a) muhasebe 

standartları ve vergi yasaları arasında gelir ve giderlerin tanınma dönemlerinin aynı 

olmamasından kaynaklanan farklar (zamanlama farkları), b) muhasebe standartları ve vergi 

yasaları arasında varlık ve kaynakların değerleme ölçülerinin aynı olmamasından kaynaklanan 

farklar. Literatürde bu farklar, geçici farklar ve zamanlama farkları olarak tanımlanmaktadır. 

Zira bu farklar hem zamanlama hem de değerlemeden kaynaklanan farkları kapsamaktadır. 

Bu nedenle, geçici farklar ifadesi daha açıklayıcı ve uygun bir adlandırma sağlamaktadır. 

Geçici farklar ve zamanlama farklarının kavram olarak ilk anda eş anlamlı olduğu 

düşünülebilir. Aslında zamanlama farkları geçici farkların bir parçasını oluşturmaktadır. 

Geçici farklar, tüm zamanlama farklarını ve bir varlık veya borç kaleminin vergi yasalarına 

göre değeri ile finansal tablolardaki muhasebe ilkelerine göre değeri arasındaki farkları 

kapsamaktadır. Bu durumda, geçici farklar iki çeşit farkı kapsamaktadır. Bunlardan ilki 

muhasebe ile vergi arasında varlık ve borçların değerleme temellerinin aynı olmamasından 

kaynaklanan farklar, ikincisi ise muhasebe ile vergi arasında gelir ve giderlerin tanınma 

dönemleri ile ilgili farklar, diğer bir ifadeyle zamanlama farklarını oluşturmaktadır.200 

Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı değer, vergiye esas değer olarak 

adlandırılmaktadır. Bir varlığın vergiye esas değeri, işletmenin gelecekte söz konusu varlığın 

defter değeri tutarında sağlayacağı vergiye tabi ekonomik yarardan vergisel açıdan gider 

olarak indirilebilecek olan tutarı ifade etmektedir. Eğer ilerideki ekonomik faydalar vergiye 

tabi olmayacaksa, anılan varlığın vergiye esas değeri defter değerine eşittir. Bir borcun 
                                                      
197 Akdoğan ve Tenker, s.75 
198 Murat Erdoğan, Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak TMS ve Tek Düzen Hesap Planıyla 

     Uyumlu Finansal Muhasebe, İstanbul: Beta Basım Yayın, 2002, s.84 
199 Bilginoğlu, s.12 
200 Bilginoğlu, s.12-13 
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vergiye esas değeri, onun defter değerinden bu borçla ilgili olarak gelecek dönemlerde vergi 

acısından indirilebilir tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarı oluşturmaktadır. Avans olarak 

alınmış olan hasılat örneğinde, ilgili borcun vergiye esas değeri alınan avansın tutarından 

gelecek dönemlerde vergiye tabi olmayacak olan gelir tutarları düşüldükten sonra kalan değeri 

oluşturmaktadır.201 

Geçici farklar; vergiye tabi geçici farklar ya da indirilebilir geçici farklar şeklinde 

olabilir. 

2.1.2.2.1.   Vergiye Tabi Geçici Farklar 

Vergiye tabi geçici farklar, gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında 

o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarları 

oluşturmaktadır202. 

2.1.2.2.2.   İndirilebilir Geçici Farklar 

İndirilebilir geçici farklar ise, gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergi matrahından 

indirilebilir tutarları oluşturmaktadır.203 

2.2.  ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI 

İşletmeler dönemler itibarıyla sağladıkları kazançlar üzerinden ödeyecekleri vergiyi 

hesaplamaktadır. Ödenecek verginin hesaplanması vergi mevzuatına göre yapılmaktadır. 

Finansal raporlamanın amacı ilgililere Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve 

muhasebe standartlarına uygun olarak bilgi sunmaktır. Bu ilkelere ve muhasebe standartlarına 

göre hesaplanan vergi tutarı ile vergi düzenlemelerine göre hesaplanan vergi tutarı farklı 

olabilmektedir. Bu farkların geçici olması durumunda kurumlar için bir vergi ertelemesi 

durumu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu vergi ertelemesi, ertelenmiş vergi varlığı veya 

ertelenmiş vergi borcu doğmasına neden olabilmektedir.204 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve muhasebe standartlarının en önemli 

amaçlarından biri, finansal tabloların, işletmelerin gerçek durumunu yansıtmasını sağlamaktır. 

                                                      
201 Ahmet Kızıl, Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, 2001, s.93-94 
202 Bilginoğlu, s.13 
203 Bilginoğlu, s.14 
204 Süer ve Şenyiğit, s.199 
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Böylece muhasebe açısından iki ayrı kural seti söz konusu olmaktadır. Bunlardan birisi vergi 

mevzuatı, diğeri de Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve muhasebe standartlarıdır. 

İşletmenin devlete yapacağı finansal raporlamanın vergi mevzuatına dayandırılması doğal 

kabul edilmektedir.205 Vergi mevzuatının ekonomide yatırım yapılmasını teşvik eden bir yönü 

bulunmaktadır. Ancak finansal raporlamanın yatırımları teşvik etme gibi bir görevi 

bulunmamaktadır. Çünkü finansal raporlamanın tarafsız olması önemlidir. Dolayısıyla vergi 

mevzuatı ile finansal raporlamanın amaçları farklı olmaktadır. 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve muhasebe standartları başlıca muhasebe 

kurallarını ortaya koyarken, vergi mevzuatı da vergi kurallarını ortaya koymaktadır. Bu iki 

kural setinin farklı yaklaşımları, işletmelerin kazançları üzerinden hesapladıkları vergilerin 

raporlanmasında etkili olmaktadır. Bu yaklaşımlardaki farklardan dolayı vergi ertelemesi 

ortaya çıkabilmektedir.206 

Ertelenmiş vergiler konusu, işletmelerin elde ettikleri kazançlar üzerinden hesaplanan 

vergiler ile ilgili bir konuyu oluşturmaktadır. Bu vergiler ülkemizde temel olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç üzerinden Gelir Vergisi, tüzel kişilerin 

elde ettikleri kazanç üzerinden Kurumlar Vergisi alınmaktadır.207 Bu vergiler her yılın 

sonunda, her raporlama anında tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu vergiler 

işletmeler için bir yükümlülük oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bu vergiler işletmenin gelir 

tablosunda kardan düşülen bir unsur, bilançoda bilançonun düzenlenme anından sonra 

gerçekleştirilmesi gereken bir yükümlülük olarak ortaya çıkmaktadır. Verginin tahakkuku 

sırasında muhasebe kuralları ile vergi kuralları arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 

şekilde ortaya çıkan vergi farkları uluslararası muhasebe standartlarına ve buna paralel olarak 

ülkemizde uygulanan muhasebe standartlarına göre bir varlık ya da yabancı kaynak unsuru 

şeklinde raporlanmaktadır.208 

Ertelenmiş vergiler, dönem sonunda vergi matrahı üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile 

finansal tabloda raporlanan muhasebe karı üzerinden hesaplanan vergi tutarı arasındaki farkı 

                                                      
205 Nasuhi Bursal ve Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar, İstanbul: Der 

     Yayınları , 2010, s.45 
206 Bilginoğlu, s.14 
207 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2014, 

     s.132 
208 Remzi Örten, Hasan Kaval ve Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Raporlama Standartları  

    (TMS-TFRS), Ankara: Gazi Kitabevi, 2013, s.92-93 
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oluşturmaktadır.209 Ertelenmiş vergilere neden olan farklar, daha önce de ifade edildiği üzere, 

geçici farklar olarak adlandırılmaktadır. 

Gelecek dönemlere taşınan geçici farklar; muhasebe politikalarının etkileri, devlet 

yardım ve teşviklerinin etkileri, değerleme farkları dışındaki hukuk kurallarının etkileri, 

muhasebe standartları ve vergi mevzuatı arasındaki değerleme farkları nedeniyle 

oluşmaktadır.210 

2.2.1. Kazançların Vergilendirilmesinde Vergi Borcunun Ertelenmesi 

Vergilendirilebilir geçici farklar sonucu oluşan ertelenmiş vergi borcu ile vergi 

düzenlemelerinde yer alan tecil ve terkin müesseseleri, kazançların vergilendirilmesinde vergi 

borcunun ertelenmesi durumuna neden olmaktadır.211 

2.2.1.1.  Ertelenmiş Vergi Borcu 

Vergi mükellefinin vergi kanunlarına göre ortaya çıkan vergisinin ödenmesini gelecek 

dönemlere erteleyebilmesi “verginin ertelenmesi” olarak tanımlanır. Ertelenmiş vergi 

borçları, vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini 

ifade etmektedir.212 

Bir varlığın muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir ekonomik 

yarar olarak işletmeye gelecek dönemlerde geri kazanılacağını göstermektedir. Eğer varlığın 

defter değeri onun vergiye esas değerini aşarsa, bu varlık nedeniyle ileride muhasebe karının 

belirlenmesinde gider yazılabilecek tutar, vergi mevzuatına göre giderlerin aşması olarak 

değerlendirilmektedir. Vergi düzenlemeleri ile muhasebe uygulamaları arasındaki farklılıklar 

dolayısıyla bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi değerinin birbirinden 

farklılaşmasına neden olan ve vergi otoritesi tarafından sürekli olarak verginin konusundan 

istisna edilen farkları ifade eder. Bu fark, vergiye tabi bir geçici farktır ve sonuçta oluşan gelir 

vergilerini gelecek dönemlerde ödeme yükümlülüğü ise bir ertelenmiş vergi borcunu 

oluşturmaktadır. İşletme bu varlığın defter değerini geri kazandıkça vergilendirilebilir geçici 

fark tersine dönmekte ve vergiye tabi kar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, işletmeden vergi 

                                                      
209 Bilginoğlu, s.15 
210 Bilginoğlu, s.16 
211 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması,  

     İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011, s.123 
212 Akdoğan, s.3 
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ödemeleri şeklinde ekonomik fayda çıkışı olmaktadır.213 Ertelenmiş vergi borcu sonucu 

işletme için fiilen bir yükümlülük doğmamaktadır. Ertelenen vergi borcu nedeniyle bir 

ekonomik fayda çıkışı olması için işletmenin kar elde etmesi gerekmektedir. 

Ertelenmiş vergi borçlarının oluşmasında işletmelerin uyguladıkları muhasebe 

politikaları ve değerleme farkları dışındaki hukuk kuralları etkili olmaktadır. 

Örnek: 01.11.2013 tarihinde XYZ A.Ş.’den alım-satım amaçlı olarak 40.000,00 

TL’ye alınan hisse senetlerinin 31.12.2013 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 50.000,00 TL’dir 

(Vergi Oranı %20’dir). 

Muhasebe standartlarına göre alım-satım amaçlı elde tutulan hisse senetleri, gerçeğe uygun 

değer farkı, kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılmalı ve gerçeğe 

uygun değer ile değerlendirilmelidir. Örneklerde, TMSK hazırladığı taslak TDHP baz 

alınmıştır. TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki 

gibiolacaktır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre yapılması 

gereken muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

                                                      
213 Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri, s.3,   

      http://www.vergiportali.com/doc/bulten/31-PwCVBulteni-TMS12.pdf (14.02.2014) 

 110 HİSSE SENETLERİ HESABI 10.000,00

         646 KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ KÂRLARI HS. 10.000,00

 (50.000,00-40.000,00=10.000,00)

31.12.2013

    /

 960 MATRAHTAN İNDİRİM BORÇLU HS 10.000,00

         961 MATRAHTAN İNDİRİM ALACAKLI HS. 10.000,00

31.12.2013

    /

http://www.vergiportali.com/doc/bulten/31-PwCVBulteni-TMS12.pdf
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Muhasebe standartlara göre yapılan muhasebe kaydı sonucunda hisse senetlerinin defter 

değeri 50.000,00 TL’dir. Vergi mevzuatı iss hisse senetlerinin alış bedeli değerlenmesini 

gerektirmektedir. Bu durumda hisse senetlerinin vergi değeri 40.000,00 TL’dir. Görüldüğü 

gibi, hisse senetlerinin vergi mevzuatı ve muhasebe standartları açısından farklı değerleme 

ölçüleri ile değerlemesi sonucunda 10.000,00 TL’lik geçici bir fark oluşmakta ve bu geçici 

fark ertelenmiş vergi varlığına neden olmaktadır. Hisse senetlerin değer artışından 

kaynaklanan ertelenmiş vergi yükümlülüğü aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilebilir.

 Örnek: XYZ A.Ş., 02 Ocak 2012 tarihinde 100.000,00 TL karşılığında bir makine 

satın almıştır. İşletme söz konusu makine için normal amortisman yöntemini kullanacaktır. 

Makinenin tahmini faydalı ömrü 5 yıldır. Bu durumda normal amortisman yöntemine göre 

yıllık amortisman gideri 20.000,00 TL, azalan bakiyeler yöntemine göre yıllık amortisman 

gideri 40.000,00 TL olacaktır. Buna göre normal amortisman yönteminde hesaplanacak 

amortisman giderine göre 20.000,00 TL fazla amortisman gideri hesaplanacaktır. Böylelikle 

vergi öncesi kar tutarı azalan bakiyeler yöntemi seçildiği durumda 20.000,00 TL daha az 

olacaktır. Aşağıdaki tabloda bu durum özetlenmiştir. 

 

 110 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR VEYA ZARARA 10.000,00

          YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR HESABI

         647 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ARTIŞ KÂRLARI HESABI 10.000,00

 (50.000,00-40.000,00=10.000,00)

31.12.2013

    /

 692 SÜRDÜRÜLEN FAAL. ERTELENMİŞ VERGİ GİDER 10.000,00

          ETKİSİ HESABI

         489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI 10.000,00

 (10.000,00 x 0,20 = 2.000,00)

31.12.2013

    /

Normal Amortisman 

Yöntemine Göre 

Azalan Bakiyeler Yöntemine 

Göre

Vergi Öncesi Kâr 60.000 40.000

Vergi (%20) -12.000 -8.000

Vergi Sonrasi Kâr 48.000 32.000

Amortisman Yöntemine Göre Vergi Sonrası Kâr Tutarlar
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Ertelenmiş vergi borcu tutarı, azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanan 

amortisman tutarı arasında farkın cari vergi oranıyla çarpılması yolu ile aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır. 

(40.000,00 – 20.000,00) x % 20 = 4.000,00 TL. 

TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre yapılması gereken 

muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal amortisman yöntemine göre, işletmenin cari dönemindeki vergi gideri 12.000,00 TL, 

ödeyeceği vergi 8.000,00 TL ve azalan bakiyeler yöntemi uygulaması ile ödenmesini ertelediği vergi 

tutarı 4.000,00 TL’dir. Vergi gideri gelir tablosunda, ödenecek vergi bilançosunda kısa vadeli borçlar 

arasında ve ertelenmiş vergi borcu bilançoda uzun vadeli borçlar arasında raporlanacaktır. 

 

Örnek: XYZ İşletmesinin bankada 1 Kasım 2013 günü 3 ay vadeli, %24 faizli olarak 

yatırdığı 60.000,00 TL’si bulunmaktadır. İşletmenin parasının vadesi ertesi yıl 31 Ocak 2014’de 

dolmakta ve anapara ile faizi o zaman alınabilecek duruma gelmektedir. Ancak, 31.12.2013 tarihli 

envanter günü itibarıyla 2 aylık faiz hak edilmiş ancak istenebilir duruma gelmemiştir. Bu durumda 2 

aylık faiz dönemsellik kavramı gereği hesaplanarak gelir kaydedilmelidir. 

TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre yapılması gereken 

 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.HS. 12.000,00

         370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.HS. 8.000,00

         489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HS. 4.000,00

31.12.2013

    /

 691 SÜRDÜRÜLEN FAALİYET DÖNEM  KÂRI YASAL VERGİ GİDER HESABI 12.000,00

         370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.HS. 8.000,00

         489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HS. 4.000,00

31.12.2013

    /

 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 2.367,12

         642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 2.367,12

 (60.000,00 x 60 x 24) / 36.500 = 2.367,12

    /

31.12.2013
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muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

 

TMS 12 madde 17’ye göre, faiz gelirleri muhasebe karının tespitinde faiz işleyen zaman 

esasına göre belirlenebilirken, vergi mevzuatına göre nakit tahsil edilen faiz tutarları esasına göre 

belirlenmektedir. Bilançoya yansıtılmış ancak tahsil edilmemiş bu tür faiz alacaklarının vergiye esas 

değeri sıfır olacaktır; çünkü bu gelirler nakit olarak tahsil edilmedikleri için vergiye tabi gelirleri 

etkilememektedir.  

Muhasebe kurallarına göre tahakkuk eden faiz, ait olduğu dönemlere yazılmak zorundadır. 

Vergi kurallarına göre ise faiz ancak tahsil edildiğinde gelir olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, 

tahsil edilmeyen ancak tahakkuk etmiş olan faiz gelirleri, bilançoda gelir tahakkukları adı altında 

gösterilir. 

Yıl sonu itibarı ile bu hesabın muhasebe değeri 2.367,12 TL iken, vergi değeri sıfır olarak 

gözükmektedir. Aradaki fark, (2.367,12 – 0) 2.367,12 TL vergilendirilebilir geçici farktır. 2,367,12 

TL’lik bu vergilendirilebilir geçici fark önceki kısımlarda incelendiği üzere, farkın geçerli vergi 

oranıyla çarpılmasıyla elde edilecek tutarda ertelenmiş vergi borcu yaratacaktır. Vergi oranın %20 

olarak kabul edilmesi halinde 2.367,12 TL’lik bu verilendirilebilir geçici farkın yaratacağı ertelenmiş 

vergi borcu tutarı 2.367,12 TL x %20 = 473,42 TL olacaktır.

 

2.2.1.1.1.   Muhasebe Politikalarının Etkileri 

Muhasebe politikalarının etkileri en belirgin şekilde muhasebe standartları ve vergi 

mevzuatı arasındaki değerleme farklılıkları söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu 

değerleme farklılıklarının çoğu gerçeğe uygun değerle değerlemeden kaynaklanmakla birlikte 

aşağıdaki durumlarda da ortaya çıkabilmektedir:214 

                                                      
214 Ümit Gücenme Gençoğlu, “Gelir Vergileri” s.9 

      http://www.kgk.sakarya.edu.tr/FileUploads/Src/74610935-e729-4294-9c0e -  

 185 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 2.367,12

         660 MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI 2.367,12

 (60.000,00 x 60 x 24) / 36.500 = 2.367,12

31.12.2013

    /

 692 SÜRDÜRÜLEN FAAL. ERTELENMİŞ VERGİ GİDERİ ETKİSİ HS. 473,42

         489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI 473,42

 (2.367,12 x 0,20 = 473,42)

31.12.2013

    /

http://www.kgk.sakarya.edu.tr/FileUploads/Src/74610935-e729-4294-9c0e%20-%20%20%20%20%20%20%2088cfd2adec52/bolum13.pdf
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a) İşletme birleşmelerinde şerefiye oluşması durumunda, 

b) Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesindeki vergiye esas değerinin 

başlangıç defter değerinden farklı olması durumunda, örneğin işletmenin bu varlıkla ilgili 

olarak vergiye tabi olmayan devlet teşviklerinden yararlanması durumunda, 

c) Varlıkların yeniden değerlendiği ancak, vergisel açıdan buna eşit bir değerlemenin 

yapılmadığı bir durumda, 

d) Bağlı ortaklıkların, şubelerin, iştiraklerin ve iş ortaklıklarındaki yatırımların defter 

değerlerinin bunların vergiye esas değerlerinden farklı olması durumlarında ertelenmiş vergi 

borcunun muhasebeleştirilmesini gerektiren bir geçici fark oluşmaktadır. 

e) Bir işletme birleşmesinde edinilen belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar 

gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Bununla birlikte varlık ya da 

borcun vergiye esas değeri orijinal tutarı ile aynı kalmakta, vergisel açıdan herhangi bir 

düzeltme yapılmamaktadır. Bu durumda da ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilmesini 

gerektiren bir geçici fark oluşmaktadır. 

Muhasebe standartları ve vergi mevzuatı arasında gelir ve giderlerin tanınma 

dönemlerinin farklı olmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu doğuran vergiye tabi 

zamanlama farklarına aşağıdaki örnekler verilebilir:215 

a) Faiz gelirleri muhasebe karının tespitinde faiz işleyen zaman esasına göre 

belirlenebilirken, vergi mevzuatına göre nakit tahsil edilebilir (ödenebilir duruma gelmiş) faiz 

tutarları gelir yazılabilmektedir. Bilançoya yansıtılmış ancak tahsil edilmemiş bu tur faiz 

alacaklarının vergiye esas değeri sıfır olmaktadır; çünkü bu gelirler nakit olarak tahsil 

edilmedikleri için vergiye tabi geliri etkilememektedir. 

b) Muhasebe karının (zararının) tespitinde dikkate alınan amortisman, vergiye tabi 

karın (mali zararın) tespitinde dikkate alınan amortismandan farklı olabilmektedir. Bir 

varlığın defter değeri ile o varlığın vergiye esas değeri- ki varlığın orijinal maliyetinden o 

varlıkla ilgili olarak vergi mevzuatının içinde bulunulan dönemin ve önceki dönemlerin 

vergiye tabi karları tespit edilirken izin verdiği bütün indirimler düşüldükten sonra kalan 

                                                                                                                                                                      
      88cfd2adec52/bolum13.pdf (14.02.2014) 

 
215 Erdoğan, s.92-94 

http://www.kgk.sakarya.edu.tr/FileUploads/Src/74610935-e729-4294-9c0e%20-%20%20%20%20%20%20%2088cfd2adec52/bolum13.pdf
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tutardır- arasındaki fark geçici fark olmaktadır. Vergi açısından hızlandırılmış amortisman 

uygulanması halinde ertelenmiş vergi borcu doğuran vergiye tabi bir geçici fark ortaya 

çıkmaktadır.216 

c) Geliştirme giderleri ticari muhasebe açısından aktifleştirilip, muhasebe karının 

hesabında gelecek dönemler boyunca amortismana tabi tutulabilmekte, vergiye tabi karın 

tespitinde ise oluştukları dönemde gider yazılabilmektedir. Bu tür geliştirme giderlerinin 

vergiye esas değeri, bu giderler vergiye tabi karın tespitinde dikkate alınmış oldukları için 

sıfır kabul edilmektedir. Geliştirme giderlerinin defter değeri ile sıfır olan vergiye esas değeri 

arasındaki fark geçici farkı oluşturmaktadır.217 

Bu örneklerin yanı sıra; stok değerleme yöntemlerinden İlk Giren İlk Çıkar ve Ağırlıklı 

Ortalama Maliyet yöntemleri sonucunda, menkul kıymetlerin değerlemesi sırasında değer 

artış kazancının çıkması sonucunda, faiz getiren menkul kıymetlerin itfasında muhasebe 

standartlarına göre etkin faiz oranı yöntemi uygulanması sonucunda da geçici fark doğmakta; 

bu durum da ertelenmiş vergi borcuna neden olmaktadır.218 

2.2.1.1.2.   Değerleme Farkları Dışındaki Hukuk Kurallarının Etkileri 

Değerleme farkları dışındaki hukuk kurallarının etkisine Vergi Usul Kanununun 328. 

ve 329. maddelerinde düzenlenen yenileme fonu müessesesi örnek olarak verilebilir.219 VUK 

328. maddesine göre, satılan iktisadi kıymetten kar elde edilmişse yasa hükmünde belirtilen 

şartların yerine getirilmesi halinde söz konusu karın satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 

üçüncü yılın sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulması durumunda 

vergilendirilmemektedir. Bu vergi ertelemesi uygulaması, zamanlamadan kaynaklandığı için 

vergiye tabi geçici fark oluşturarak ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilmesini 

gerektirmektedir. 

 

                                                      
216 Erdoğan, s.93 
217 Erdoğan, s.94 
218 Muharrem Samur, “Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Kullanılmasının  

     Finansal Raporlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama” Tekirdağ SMMM 

     Odası Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, Eylül 2012 

     http://www.tsmmmososyalbilimler.org/upload/files/SAYI1/4-URTM_MLYT_UYG.pdf  

    (14.02.2014) 
219 Vergi Usul Kanunu, R.G. Tarihi: 10.01.1961, R.G. Sayısı: 10703-10705  

     http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf (14.02.2014) 

http://www.tsmmmososyalbilimler.org/upload/files/SAYI1/4-URTM_MLYT_UYG.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
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2.2.2. Kazançların Vergilendirilmesinde Vergi Borcunun Önceden Yerine  

  Getirilmesi 

İndirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zarar ve 

gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları sonucu oluşan ertelenmiş vergi 

varlığı ile vergi düzenlemelerinde yer alan peşin ödenmiş vergi ve vergi stopajı kavramları, 

kazançların vergilendirilmesinde vergi borcunun önceden yerine getirilmesine neden 

olmaktadır.220 

2.2.2.1.  Ertelenmiş Vergi Varlığı 

Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farklar ve kullanılmamış mali zararlar ile 

kullanılmamış vergi avantajlarının sonraki dönemlere taşınması sebebiyle gelecek dönemlerde 

geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade etmektedir.221 Bir borcun 

muhasebeleştirilmesi bu borcun defter değeri tutarında bir ekonomik fayda içeren kaynakların 

gelecek dönemlerde işletmeden çıkacağını ve borcun böylece kapatılacağını göstermektedir. 

Kaynaklar işletmeden çıkarken, bunların tutarlarının tamamı veya bir kısmı borcun 

muhasebeleştirildiği dönemden sonra gelen, çıkışların olduğu dönemlerin vergiye tabi karının 

tespitinde gider olarak indirilebilmektedir.222 Böyle durumlarda, bir borcun defter değeri ile 

vergiye esas değeri arasında geçici bir fark doğmaktadır. Buna bağlı olarak da, sonraki 

dönemlerde bu farka ilişkin borç tutarının vergiye tabi karın tespitinde gider olarak 

indirilmesine izin verildiğinde geri kazanılacak vergileri ifade eden bir ertelenmiş vergi 

varlığı oluşmaktadır. Benzer şekilde eğer bir varlığın defter değeri vergiye esas değerinden 

daha az ise, aradaki fark ilerideki dönemlerde geri kazanılacak vergileri belirten ertelenmiş 

vergi varlığının doğmasına neden olmaktadır.223 

Ertelenmiş vergi varlığının oluşmasında işletmelerin uyguladıkları muhasebe 

politikaları ve devlet yardımı ve teşvikleri etkili olmaktadır. Muhasebe politikalarının etkileri 

en belirgin şekilde muhasebe standartları ve vergi mevzuatı arasındaki değerleme farklılıkları 

                                                      
220 Recep Şener, Maliyet Unsurları Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması,  

     Ankara: Gazi Kitabevi, 2008, s.45 
221 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması,  

     İstanbul: Beta Basım Yayım, 2006, s.123 
222 Mehmet Civan, Finansal Muhasebe, Gaziantep: Yazarın Kendi Yayını, 2011, s.59-60 
223 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2014, 

     s.132  
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söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir geçici 

farklara aşağıdaki örnekler verilebilir:224 

a) Emeklilik tazminatlarının maliyeti çalışanların hizmet verdikleri sürece muhasebe 

karının hesabında gider olarak dikkate alınabilir, ancak vergisel açıdan ya bir fona 

yatırıldığında ya da emeklilik halinde çalışana ödendiğinde gider yazılabilmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu durumda borcun defter değeri ile genellikle sıfır olan vergiye esas değeri 

arasında bir indirilebilir geçici fark ortaya çıkmaktadır. Bu indirilebilir geçici fark da, gelecek 

dönemlerde emeklilik fonlarına ya da emeklilere doğrudan ödeme yapıldığında vergiye tabi 

kardan indirilmek suretiyle bir ekonomik fayda olarak geri dönecek olan bir ertelenmiş vergi 

varlığı oluşmasına yol açmaktadır. 

b) Araştırma giderleri muhasebeleştirildikleri dönemin muhasebe karının hesabında 

gider olarak dikkate alınabilmekte; ancak vergiye esas karın (mali zararın) tespitinde daha 

sonraki bir dönemde gider olarak indirilmeleri söz konusu olabilmektedir. Araştırma 

giderlerinin vergi mevzuatının gelecek dönemlerde gider olarak yazılmasına izin verdiği tutar 

olan vergiye esas değeri ile sıfır olan defter değeri arasındaki fark, ertelenmiş vergi varlığı 

doğuran bir indirilebilir geçici farkı oluşturmaktadır.225 

c) Bir işletme birleşmesinin maliyeti, edinilen belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen 

borçların elde etme tarihindeki net gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilmeleri 

suretiyle bunlara dağıtılmaktadır. Elde etme tarihinde üstlenilen bir borçla ilgili maliyet, eğer 

vergi mevzuatı açısından sonraki bir döneme kadar gider olarak indirilememekteyse, 

ertelenmiş vergi varlığı yaratan bir indirilebilir geçici fark oluşmaktadır.226 Edinilen bir 

belirlenebilir varlığın gerçeğe uygun değeri o varlığın vergiye esas olan değerinden daha az 

olması durumunda da ertelenmiş vergi varlığı oluşmaktadır. Her iki durumda da oluşan 

ertelenmiş vergi varlığı şerefiyenin tutarını etkilemektedir.227 

d) Bazı varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilebilmekte ya da bunlar için 

yeniden değerleme yapılabilmekte ancak vergisel açıdan buna eşit bir düzeltme yapılamamış 

                                                      
224 Ahmet Erol, Bankacılık ve Finans Sektöründe Vergilendirme, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık,  

     2007, s.135-137 
225 Şener, s.42 
226 Civan, s.62 
227 Erol, s.137 
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olabilmektedir. Bir varlığın vergiye esas değerinin o varlığın defter değerini aştığı bu gibi 

durumlarda indirilebilir geçici fark ortaya çıkmaktadır.228  

Bu örneklerin yanı sıra; varlıklara ve borçlara ilişkin karşılık giderleri de (Şüpheli 

Ticari Alacaklar Karşılık Giderleri, Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri, Borç 

Karşılıkları) indirilebilir geçici farklara neden olarak ertelenmiş vergi varlığının 

muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.229 Söz konusu karşılık tutarları, vergi yasaları 

açısından bunlara ait koşulların sağlanması durumunda kanunen kabul edilebilir gider, 

sağlanmaması durumunda ise kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olmaktadır. İlk 

durumda muhasebe standartları ile vergi kuralları arasında herhangi bir fark ortaya 

çıkmamaktayken, ikinci durumda sürekli fark meydana gelmektedir. Geçici fark ise ancak 

muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği karşılık ayırmayı gerektirecek olayın gerçekleşmesi 

dönemi ile vergi yasalarının belirlediği koşulların bir başka dönemde sağlanması durumunda 

oluşmaktadır. 

Devletin işletmelere ekonomik kalkınma doğrultusunda uyguladığı bir takım yardım, 

teşvik, istisna ve muafiyetler vardır. TMS 20’de;230 devlet yardımı, “Belirli koşulları yerine 

getiren bir işletme veya işletmeler grubuna bir ekonomik fayda sağlamak üzere devlet 

tarafından yapılan faaliyetler” olarak; devlet teşvikleri, “İşletmenin faaliyet konuları ile ilgili 

belirli koşulların geçmişte veya gelecekte yerine getirilmesi karşılığında işletmeye kaynak 

transferi şeklindeki devlet yardımları” olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde yatırım teşviki söz 

konusu olmakta, yatırım indirimi kapsamında daha az vergi ödenmektedir.231 

Yatırım indirimi, kanunda belirlenen yerde ve belirlenen şartlarda yapılan yatırım 

harcamalarının belli oranının vergi matrahından düşülmesi suretiyle, söz konusu indirim 

nedeniyle ödenmeyecek olan vergi tutarı kadar yatırımcıya finansman sağlayan bir teşvik 

müessesesidir. Yatırım indirimi uygulaması 5479 sayılı Kanunun232 2. maddesiyle 01.01.2006 

tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla vergi kanunlarımızda yatırımı teşvik 

amaçlı bir düzenleme kaldırılmış bulunmaktadır. 5479 sayılı kanunla GVK’ya eklenen geçici 

                                                      
228 Erol, s.137 
229 Gürbüz Gökçen, Başak Akgül Ataman ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Uygulamaları, Beta 

     Basım Yayım, İstanbul, 2006, s.75-76 
230 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) 

     Hakkında Tebliğ Sıra No:8 http://www.vergiportali.com/TMS/tms20.pdf (14.02.2014) 
231 Erol, s.138 
232 Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun, Özel Tüketim 

     Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun  

     No: 5479, R.G. Tarihi: 08.04.2006, R.G. Sayısı: 26133    

https://www.alomaliye.com/mart_06/5479_sayili_kanun_dilimler.htm (14.02.2014)                             

http://www.vergiportali.com/TMS/tms20.pdf
https://www.alomaliye.com/mart_06/5479_sayili_kanun_dilimler.htm
https://www.alomaliye.com/mart_06/5479_sayili_kanun_dilimler.htm
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69. madde hükmüyle,233 kanunun yayın tarihinden önce başlanmış ancak henüz 

tamamlanmamış yatırımlara ilişkin yatırım indirimi istisnası geçiş dönemi uygulaması 

düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca geçiş dönemi 2008 yılı itibarıyla tamamlanmakta 

bu dönemden sonra, önceki dönemlerde yararlanılamayan yatırım indirimi haklarından 

yararlanılamamaktadır. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin 193 sayılı GVK’nın geçici 69. 

maddesinde yer alan “…sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait…” ibaresinin Anayasaya 

aykırılığı gerekçesiyle iptaline ilişkin kararı 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Bu durumda; yatırım indiriminde yıl sınırlaması, iptal kararının yayın tarihi 

itibarıyla kaldırılmış bulunmaktadır.234 

Ülkemizde KVK’da düzenlenen Ar-Ge İndirimi ve Geçmiş Yıl Mali Zararları 

Mahsubu uygulamaları da ertelenmiş vergi varlığı oluşturan devlet yardımı ve teşviklerin 

etkilerine örnek olarak verilebilir.235 

KVK’nın 10. maddesinin 1/a bendinde mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde 

gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme 

harcamaları tutarının % 100’u (5476 sayılı Kanun ile 28.2.2008 tarihinde kabul edilen oran) 

oranında hesaplanacak Ar-Ge indiriminin beyanname üzerinde indirim konusu yapılacağı 

hükme bağlanmıştır. Böylece, gider kaydedilen araştırma ve geliştirme harcamalarının % 

100’ü kadar ek bir indirimin beyan edilen gelir veya kazançtan indirilerek, işletmelere bu 

tutara isabet eden gelir veya kurumlar vergisi kadar bir avantaj sağlanmaktadır. Cari dönemde 

matrahın yetersiz olması nedeniyle uygulanamayan indirim tutarının daha sonraki dönemlerde 

indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir. KVK’nın 10. maddesinde yer alan diğer 

indirimlerin sadece ilgili yıl kazancından indirimi mümkün bulunmaktayken Ar-Ge indirimi 

bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.236 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde kurumlar vergisi 

beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek 

şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların indirim konusu yapacağı hükme 

bağlanmıştır. Örneğin, bir kurum 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan zararı, 

                                                      
233 Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No.193, R.G. Tarihi: 06.01.1961, R.G. Sayısı: 10700  

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf (14.02.2014) 
234 Gökçen, Ataman ve Çakıcı, s.79  
235 Erdoğan Arslan, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması (Yorum-Açıklama-Örnekler), 

     Ankara: Maliye Hukuku, 2008, s.284 
236 Sema Küçük, “2007 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme  

     Kılavuzu, Yaklaşım Dergisi, S.184, Ankara, 2008, s.134-135 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
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2008, 2009, 2010, 2011 ve en son 2012 yılı karından mahsup edebilmekte, bu sure içinde 

indirilemeyen 2007 yılı zararı, 2013 ve takip eden yıllarda mahsup konusu yapılamamaktadır. 

Zarar mahsubunda mali zarar, mali kardan mahsup edilmektedir.237 

Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları için ilerideki dönemde 

bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin 

muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmektedir.238 

Geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajlarının ileriye taşınması nedeniyle ertelenmiş 

vergi varlığı muhasebeleştirilmesinin koşulları indirilebilir geçici farklar nedeniyle ertelenmiş 

vergi varlığı muhasebeleştirilmesinin koşulları ile aynı olmaktadır. Ancak, işletmenin mali 

zararının olması ilerideki dönemde yeterli vergilendirilebilir gelirinin olamayabileceğinin de 

güçlü bir işaretidir. Bu nedenle; işletmenin mali zararları olan bir geçmişi varsa, 

kullanılmamış mali zararı veya vergi avantajı nedeniyle muhasebeleştirebileceği ertelenmiş 

vergi varlığının tutarı, yeterli miktarda vergilendirilebilir geçici farklarının veya diğer geçerli 

güçlü karinelerin bulunması kaydıyla, işletmenin bu zarar veya avantajları mahsup edeceği 

varsayılan vergilendirilebilir gelirin tutarı ile sınırlı kalmaktadır.239 

Örnek: Vergi mevzuatı, işletmelerin kıdem tazminatı yükümlülükleri için karşılık 

ayırmalarına izin vermemekte; çalışanlara ödenen kıdem tazminatlarının ödendiği zaman 

gider yazılmasını kabul etmektedir. Bu nedenle, raporlama dönemi sonunda kıdem tazminatı 

yükümlülükleri için karşılık ayrılmışsa bile bu tutarın matraha ilave edilmesi gerekmektedir. 

31.12.2013 tarihinde XYZ A.Ş.’nin kıdem tazminatı yükü 300.000,00 TL’dir. Bu 

tutarın 100.000,00 TL’si bu yıla ait olup, geri kalan kısmı geçmiş yıllara aittir. İşletme 

karşılığın tamamını kayda almaya karar vermiştir. Geçmiş yıllara ait olan kıdem 

tazminatlarının karşılanacağı yeteri kadar serbest yedek bulunmaktadır (Vergi Oranı % 

20’dir). 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’nın 126.maddesi çalışanların ilgili 

hizmet verdikleri sürenin on iki ay veya daha sonrasında ödenecek kar paylaşımı veya 

ikramiye borçları için kıdem tazminatı ayrılması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca, 

çalışanlar için ileriki tarihlerde meydana gelebilecek olası işten çıkarmalar nedeniyle her 

                                                      
237 Küçük, s.58 
238 Civan, s.68 
239 Küçük, s.71-72 
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raporlama döneminde kıdem tazminatı karşılığı ayrılması gerektiğini ve bu kıdem tazminatı 

karşılığının da reel iskonto oranı ile iskonto edilip finansal tablolarda gösterilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 

Çalışanlara sağlanan bazı faydalar bunların ayrılma sebeplerinden bağımsız olarak 

ödenir. Bu gibi tazminatların herhangi bir hak ediş veya asgari hizmet koşulu çerçevesinde 

ödeneceği kesindir. Ancak, bu ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği belli değildir. Bu gibi 

tazminatlar bazı ülkelerde işten ayrılma tazminatı veya işten ayrılma karşılıkları olarak ifade 

edilseler de işten ayrılma tazminatından çok, işten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır ve 

işletme bunları işten ayrılma sonrası sağlanan fayda olarak muhasebeleştirir. 

TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre 

yapılması gereken muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

 

TMS 12 madde 26 (a) bendinde ertelenmiş vergi varlığını doğuran indirilebilir geçici 

farklara ilişkin örnekler sıralanırken; emeklilik tazminatları maliyetinin çalışanlar hizmet 

verdikleri sürece muhasebe karının hesabında gider olarak dikkate alınabileceği ancak 

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 100.000,00

 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HESABI 200.000,00

         472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 300.000,00

    /

31.12.2013

 970 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ BORÇLU HS. 100.000,00

          971 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ ALACAKLI HS. 100.000,00

31.12.2013

    /

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 100.000,00

 542 GENEL KURUL KARARINA BAĞLI YEDEKLER HESABI 200.000,00

         472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 300.000,00

31.12.2013

    /
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vergisel açıdan ya bir fona yatırıldığında ya da emeklilik halinde çalışana ödendiğinde gider 

yazılabilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu durumda borcun defter değeri ile 

genellikle sıfır olan vergiye esas değeri arasında bir indirilebilir geçici fark ortaya çıkacağı, bu 

farkın da gelecek dönemlerde emeklilik fonlarına ya da emeklilere doğrudan ödeme 

yapıldığında vergiye tabi kardan indirilmek suretiyle bir ekonomik fayda olarak geri dönecek 

olan bir ertelenmiş vergi varlığı oluşmasına yol açacağı açıklanmıştır. 

 Muhasebe standartlarına göre yapılan muhasebe kaydı sonucunda ayrılan kıdem 

tazminatı karşılığının muhasebe değeri 100.000,00 TL’dir. Ancak, vergi kanunlarında, ayrılan 

kıdem tazminatlarının ödenmesi gerçekleşmedikçe vergiden düşülemeyeceğini 

belirtilmektedir. Bu durumda ödeme gerçekleşmediği için ayrılan karşılığın vergi değeri sıfır 

olarak kabul edilmektedir. Vergi mevzuatı ve muhasebe standartları arasındaki bu farklı 

yaklaşım sonucunda, kıdem tazminatı karşılığı nedeniyle 100.000,00 TL’lik geçici bir fark 

oluşmakta ve bu geçici fark ertelenmiş vergi varlığına neden olmaktadır. Kıdem tazminatı 

karşılığı ayrılmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığı aşağıdaki şekilde 

muhaeebeleştirilebilir.

 

Örnek: 01.11.2013 tarihinde XYZ A.Ş. tarafından alım-satım amaçlı olarak 40.000,00 

TL’ye alınan hisse senetlerinin 31.12.2013 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 30.000,00 TL’dir 

(Vergi Oranı % 20’dir). 

TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi 

olacaktır.

 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI 20.000,00

         693 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ

                 GELİR ETKİSİ HESABI 20.000,00

(100.000,00 x 0,20 = 20.000,00)
    /

31.12.2013

 656 KAMBİYO VE BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS. 10.000,00

         110 HİSSE SENETLERİ HESABI

(40.000,00-30.000,00=10.000,00) 10.000,00

31.12.2013

    /
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Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre yapılması gereken 

muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Hisse senetlerindeki değer azalışları nedeniyle ortaya çıkan 10.000,00 TL’lik geçici 

fark bir vergi alacağı doğurmakta ve aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmektedir.

 

Örnek: XYZ A.Ş., 15.11.2013 tarihinde 25.000,00 TL’lik senetsiz alacağının şüpheli 

hale geldiğini tespit etmiş ve bu alacağın tamamı için karşılık ayırmaya karar vermiştir (Vergi 

oranı % 20’dir). 

Şüpheli hale gelen senetsiz alacakların TDHP’ye göre dönem sonunda yapılması 

gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

 970 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ BORÇLU HS. 10.000,00

          971 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ ALACAKLI HS. 10.000,00

31.12.2013

    /

 647 GERÇEĞE UYGUN DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HESABI 10.000,00

         110 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR VEYA ZARARA

          YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR HESABI 10.000,00

 (40.000,00-30.000,00=10.000,00)

    /

31.12.2013

 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI 2.000,00

         693 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ

                 GELİR ETKİSİ HESABI 2.000,00

(10.000,00 x 0,20 = 2.000,00)

31.12.2013

    /

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI 25.000,00

         120 ALICILAR HESABI 25.000,00

Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi

31.12.2013

    /
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Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun tekdüzen hesap planı taslağına göre yapılması gereken 

muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Muhasebenin dönemsellik ve ihtiyatlılık kavramları gereğince, bir alacağa karşılık ayrılması 

için, alacağın dava ve icra aşamasına gelinmesi beklenmeyebilir. İhtiyatlılık ilkesi gereğince, şüpheli 

hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması mümkündür. Muhasebe kuralları gereğince karşılık ayrılan 

alacak, mahkeme ya da icra safhasına gelinmediği için vergi kanunları tarafından gider olarak kabul 

edilmemektedir. Bu nedenle şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasından kaynaklanan vergi etkisi 

aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilebilir. 

Buna göre, muhasebe karı vergiye tabi kardan 25.000,00 TL daha düşük olacak, dolayısıyla 

muhasebe karı üzerinden hesaplanan vergi de vergi kanunlarına göre hesaplanan vergiden daha düşük 

çıkacaktır. Ödenecek vergi, muhasebe karı üzerinden hesaplanan vergiye göre daha yüksek 

olacağından bir anlamda peşin ödenmiş vergi ya da gelecekte geri kazanılacak bir varlık 

mahiyetindeki 25.000,00 x 0,20 = 5.000,00 TL’lik tutar ise ertelenmiş vergi varlığı olarak kayda 

alınacaktır. 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI 25.000,00

         128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI 25.000,00

Karşılık Ayrılması

31.12.2013

    /

 970 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ BORÇLU HS. 25.000,00

          971 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ ALACAKLI HS. 25.000,00

31.12.2013

    /

 127 ŞÜPHELİ ESAS FAALİYET TİCARİ ALACAKLAR HESABI 25.000,00

         120 ALICILAR HESABI 25.000,00

Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi

31.12.2013

    /

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI 25.000,00

         129 ŞÜPHELİ ESAS FAALİYET TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI 25.000,00

Karşılık Ayrılması

31.12.2013

    /
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2.2.2.2.  Peşin Ödenmiş Vergi Kavramı 

Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine 

mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla tespit edilecek kurum 

kazançları üzerinden geçici vergi (peşin vergi) ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, vergilendirme dönemleri itibarıyla geçici vergiye tabi kazançlarının 

belirlenmesinde, ticari kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan 

hükümlere uymaları gerekmektedir.240 Bu mükellefler, aynı zamanda dönem kazançlarının 

belirlenmesinde bu kanundaki hükümlerin yanı sıra, safi kurum kazancının tespitine ilişkin 

olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan indirilecek giderler, indirilmeyecek 

giderler, diğer indirimler ve zarar mahsubuna ilişkin hükümleri de dikkate almak 

durumundadır. Öte yandan, geçici vergiye ilişkin kurum kazançlarının hesaplanmasında da 

dönemsellik esasına uyulacağı gibi Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerinin 

de dikkate alınması gerekmektedir.241 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden, ilgili hesap döneminin 

üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi mahsup edilebilecektir. Mahsup 

işleminin yapılabilmesi için üçer aylık dönemler itibarıyla tahakkuk ettirilmiş geçici verginin 

mutlak surette ödenmiş olması gerekmektedir.242 

2.2.2.3.  Vergi Stopajı Kavramı 

Verginin, vergi sorumluları tarafından hak edişlerin nakden veya hesaben ödenmesi 

sırasında kesintiye tabi tutularak vergi dairesinde peşinen yatırılmasına vergi tevkifatı 

(kaynakta kesme veya stopaj) denmektedir. Tevkifat yoluyla verginin ödenmesinde; 

kendisinden vergi kesilen mükellef, vergi sorumlusu sıfatıyla mükelleften vergiyi keserek 

                                                      
240 Arslan, s.286 
241 Cem Tekin, “Kurumlar Vergisi Rehberi” Vergi Sorunları Dergisi, S.235, İstanbul,  

      2008, s.203-205 
242 Tekin, s.212 

 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI 5.000,00

         693 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ

                 GELİR ETKİSİ HESABI 5.000,00

(25.000,00 x 0,20 = 5.000,00)

31.12.2013

    /
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vergi dairesine ödeyen kişi, vergi dairesi olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Verginin 

kaynakta kesilmesi usulü öyle bir vergi tahsil usulüdür ki, ileride vergi mükellefi için 

tahakkuk edecek gelir vergilerine mahsuben şimdiden verginin bir kısmının tahsili 

yapılmaktadır. Bu nedenle bu usul bir çeşit peşin ödeme kabul edilmektedir.243 

Vergi stopajı yapmak zorunda olan vergi sorumlularının (GVK 94. maddede belirtilen 

sorumlular);244  

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın 

inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş 

ödemeleri,  

b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 

ödemeleri,  

c) Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları 

tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler 

dahil) ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (döviz cinsinden veya dövize, altına ya da başka bir 

değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi 

tutulmamaktadır.),  

d) Mevduat faizleri,  

e) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,  

f) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları,  

g) c bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde 

edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirleri nakden veya hesaben ödemeleri 

halinde % 15 oranında vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir (KVK, madde 15). 

 

 

 

                                                      
243 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Bursa: Ekin Yayınevi, 2007, s.114 
244 Gelir Vergisi Kanunu, Madde 94 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI VE ERTELENMİŞ VERGİ 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

3.1. TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI 

Finansal tablolar, bir işletmenin belli bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını ya da 

işletmenin varlık ve yükümlülüklerini belli bir tarih itibariyle özetleyen finansal raporlardır. 

Başka bir anlatımla finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan 

bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri 

kullanacak olanlara iletilmesini sağlayacak araçlardır.245 

Finansal durum hakkındaki bilgiler öncelikle bilançoda yer alır. Faaliyet sonuçları ile 

ilgili bilgiler ise gelir tablosunda verilir. Finansal durumdaki değişimler ise finansal tablolar 

arasında yer alan diğer tablolarda gösterilir. Ana finansal tablolardan bilanço kurumun belirli 

bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını, 

aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. 

Bilanço aynı zamanda finansal tablo okuyucularına işletmenin değerini de ifade eder.246 

“Gelir tablosu, kurumun belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler 

ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet 

sonuçlarını kar veya zarar olarak özetleyen tablodur.”247 Finansal tablolar söz konusu finansal 

raporları kullanan kişilerin alacakları ekonomik nitelikteki kararlarında yönlendirici bir 

fonksiyon icra edebilecekleri gibi, özellikle devlet açısından vergisel bir takım 

yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılırlar. Bu anlamda finansal tabloların doğru bir 

şekilde hazırlanmasında menfaati bulunan tarafların sayısı oldukça fazladır. Adı geçen 

taraflardan diğer bazıları ise pay sahipleri, işletme yöneticileri, kredi verenler, işçiler, 

kamuoyudur.248  

                                                      
245 Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2010, s. 4 
246 Arslan, s.289 
247 Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar  

     Hakkında Yönetmelik, R.G. Tarihi: 01.10.2006, R.G. Sayısı: 26333  

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/mevzuat/bankacilik_kanununa_iliskin_duzenlemeler/1688 

bankalarin_muhasebe_uygulamalarina_ve_belgelerin_saklanmasina_ilikin_usul_ve_esaslar_hakkinda_yonetmel

ik.pdf (17.03.2014) 
248 Ümit Ataman, Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, İstanbul: Türkmen Kitabevi, İstanbul,  

     2003, s.2 

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/mevzuat/bankacilik_kanununa_iliskin_duzenlemeler/1688%20bankalarin_muhasebe_uygulamalarina_ve_belgelerin_saklanmasina_ilikin_usul_ve_esaslar_hakkinda_yonetmelik.pdf
http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/mevzuat/bankacilik_kanununa_iliskin_duzenlemeler/1688%20bankalarin_muhasebe_uygulamalarina_ve_belgelerin_saklanmasina_ilikin_usul_ve_esaslar_hakkinda_yonetmelik.pdf
http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/mevzuat/bankacilik_kanununa_iliskin_duzenlemeler/1688%20bankalarin_muhasebe_uygulamalarina_ve_belgelerin_saklanmasina_ilikin_usul_ve_esaslar_hakkinda_yonetmelik.pdf
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Uluslararası düzeyde diğer önemli bir konu ise finansal tabloların doğru bir şekilde 

hazırlanmalarının yanı sıra yeknesak özellikler taşımaları diğer bir ifadeyle aynı muhasebe 

standartlarına göre hazırlanmış olmalarıdır. Anılan durum özellikle sermaye hareketleri 

açısından önem taşımakta olup muhasebe standartlarının yakınsaması konusunda ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yapılmaktadır.249 Türkiye’nin gelişmekte olan ülke 

özelliği taşıması nedeniyle muhasebe standartlarının uyumlulaştırılması konusunun aslında 

ekonomik etkilere sahip bir konu olduğu değerlendirmesi de yapılabilir. Diğer bir ifadeyle 

ülkemizin daha çok sermaye çekebilmesi için gerekli koşullardan birisi de muhasebe 

standartlarının uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlulaştırılması olarak 

görülmektedir.250 Nitekim sözü edilen kapsamda geçmiş dönemde Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yayımlanmıştır. 

Gelir vergisi standardının uluslararası muhasebe standartlarındaki muadili Gelir 

Üzerinden Alınan Vergiler başlıklı 12 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardıdır. Söz konusu 

yılda ilk defa Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Muhasebeleştirilmesi adı altında mezkûr 

standart yayımlanmıştır. Müteakiben 1996 yılında standart önemli bir revizyona uğramış ve 

adı Gelir Vergileri Standardı olarak değişmiştir.251 

Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile 

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca hesaplanan ticari karla, vergi mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde hesaplanan mali kar arasındaki hesaplama farklılıklarının finansal tablolara 

üzerindeki etkilerini izale etmenin bir aracı olarak değerlendirilebilir. Özellikle vergi yasaları 

açısından; gerçekleşmesi muhtemel giderler, TMS doğrultusunda hazırlanan finansal 

tablolarda yer alan dönem karının hesaplanmasında gider olarak kabul edilirken, işletmenin 

mali karının tespitinde her zaman bir gider unsuru olarak kabul edilmeyebilmekte ya da söz 

konusu nitelikteki giderlerin, kanunen kabul edilen giderler arasında sayılması belli bazı 

koşullara bağlanabilmektedir.252 Dolayısıyla TMS’ye göre hesaplanan dönem karı ile vergi 

yasalarına göre hesaplanan dönem karı arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bahsi geçen 

iki düzenleme arasındaki farklılıklar;253 

 Karın belirlenmesinde gider indirimine ilişkin yaklaşım farklılıkları, 

                                                      
249 Arslan, s.292 
250 Akdoğan ve Tenker, s.6 
251 Ataman, s.4 
252 Erol, s.141-142 
253 Civan, s.63 
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 İşletme varlık ve yükümlülüklerinin değerlenmesindeki farklılıklar, 

 Gelirin elde edilmesine ilişkin kabul edilen varsayımlar (tahakkuk ve tahsil ilkeleri), 

 Sosyal, ekonomik vb. nedenlerden dolayı ödenmesi gereken vergide yapılan 

indirimlerin işletme açısından bir avantaj oluşturması, şeklinde sayılabilir. 

Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü, finansal tablo okuyucularının doğru bilgi temin 

edebilmeleri açısından, anılan farklılıkların, TMS hükümleri uyarınca hazırlanan mali 

tablolardaki etkisinin giderilmesinin aracı olarak kabul edilebilir. Ertelenmiş vergi 

varlığı/yükümlülüğü kurumuna ilişkin temel prensipler, 12 no.lu Gelir Vergilerine İlişkin 

Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde ortaya konulmuştur.254 

3.1.1. Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebesi Standardı (TMS 12) 

Ertelenmiş vergiler konusu ile ilgili Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun 

yayınladığı 109 no.lu Standardı (FASB 109),255 “Gelir Vergileri Muhasebesi” ve Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı 12 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardı 

(IAS 12),256 “Gelir Vergileri (Kar Üzerinden Alınan Vergiler)” başlıca uluslararası 

düzenlemeleri oluşturmaktadır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ilk olarak 1979 yılında “Gelir 

Üzerinden Alınan Vergiler” başlıklı 12 no.lu standardı yayımlamıştır. 1996 yılına kadar bu 

standartta bazı değişiklikler yapılmıştır. 1996 yılında ise yürürlük tarihi 1998 yılı olan 12 

no.lu “Gelir Vergileri” başlıklı standart yayımlanmıştır. Bu standartta en önemli değişiklik 

ertelenmiş vergilerin belirlenmesine ilişkin kullanılacak yöntemde olmuştur. 1979 yılında 

yayınlanan standartta ertelenmiş vergilerin erteleme yöntemine (gelir tablosu odaklı 

yaklaşıma) ya da yükümlülük yöntemine (bilanço odaklı yaklaşıma) göre hesaplanması 

gerekmekteydi. 1996 yılında yayınlanan 12 no.lu standart ise erteleme yönteminin 

kullanılmasını yasaklamış, sadece yükümlülük yönteminin kullanılmasını gerekli kılmıştır. 

2000 yılında ise bu standarda sınırlı revizyonlar yapılmıştır.257 

                                                      
254 Arslan, s.292 
255 Statement of  Financial Accounting  Standards No. 109: Accounting for Income Taxes, Financial 

     Accounting Standards Board  of the Financial Accounting Foundation, Connecticut, 1992.    

         http://www.amac.org.mx/pags/pdf/fas109 .pdf  (17.03.2014) 
256International Accounting Standard 12 Income Taxes           

 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias12_en.pdf (17.03.2014) 
257 Fulya Sevinç, “12 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı ve Diğer Ülkelerdeki 

     Uygulamaları Çerçevesinde Ertelenmiş Vergi ve Finansal Tablolara Yansıması” Uzmanlık  

     Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası, Ankara, 2003, s.92-93 

http://www.amac.org.mx/pags/pdf/fas109
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias12_en.pdf
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Uluslararası Muhasebe Standartları ile Amerika Muhasebe Standartları yakınsama 

projesi kapsamında 2009 yılında IAS 12 ile FASB 109 arasındaki farklılıkların giderilmesi 

için bir çalışma başlatılmıştır. 2009 yılının Mart ayında bu çalışmaya ilişkin taslak metin 

yayımlanmıştır. Taslak metinde dikkat çeken hususlar ise; amaçların tekrar tanımlanmış 

olması, istisnaların azaltılmış olması, standardın yapısının geliştirilmiş olması, uygulamada 

karşılaşılan sorunlara değinilmiş olması ve en önemlisi FASB 109 ile aralarındaki 

farklılıkların azaltılmış olmasıdır. Ertelenmiş vergilerin hesaplanmasında kullanılacak vergi 

oranı, ertelenmiş vergi varlığı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, ertelenmiş vergi varlık 

ve borçlarının sınıflandırılması, kesin olmayan vergi pozisyonları konuları IAS 12 ile FASB 

109 arasındaki farklılıkların en önemlilerinden bazılarını oluşturmaktadır.258  

Ülkemizde 2003 yılında SPK tarafından SPK’ya bağlı şirketlerin Uluslararası 

Muhasebe Standartlarıyla (IAS/IFRS) uyumlu finansal tablo hazırlanması amacıyla Seri XI 

No.25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği” yayınlanmıştır. 

SPK 2008 yılında Seri XI No.29 sayılı tebliğ ile XI No.25 sayılı tebliği yürürlükten 

kaldırılmış ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının tercümesi olan Türkiye Muhasebe 

Standartlarının (TMS) uygulamalarını kabul etmiştir. 

Ülkemizde uluslararası düzenlemelere paralel olarak ertelenmiş vergiler konusu ilk 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğinde (Seri: XI, No: 25)259 28. kısımda “Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan 

Vergiler” başlığı altında, daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 

(BDDK) yayımladığı Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğinde; 

“Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı”  başlığı altında yer almıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ise bu konuya ilişkin uluslararası 

düzenlemelere paralel olarak “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardını (TMS 

12)”260 28 Mart 2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe 

koymuştur. Söz konusu standart, Uluslararası Muhasebe Standartlarında meydana gelen 

değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla aşağıdaki tarihlerde değişikliğe uğramıştır:261 

                                                      
258 Rebecca Cellucci, “The International Accounting Standards Board” s.19-21. 

https://www.neumann.edu/academics/divisions/business/journal/Review2011/Cellucci.pdf (17.03.2014)   
259 SPK, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No:25) 

http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=178 (17.2014)  
260 31 No.lu Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ, R.G. 

Tarihi: 28.03.2006, R.G. Sayısı: 26122 http://www.alomaliye.com/mart_06/tmsk31.htm (17.03.2014) 
261 Arslan, s.295-297 

https://www.neumann.edu/academics/divisions/business/journal/Review2011/Cellucci.pdf
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=178
http://www.alomaliye.com/mart_06/tmsk31.htm
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28.10.2006 tarih ve 26330 sayılı resmi gazetede yayımlanan 39 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik, doğrudan TMS tarafından yapılmış olup 31.12.2005 tarihinden sonra 

başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

15.07.2007 tarih ve 26583 sayılı resmi gazetede yayımlanan 53 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik, doğrudan TMS tarafından yapılmış olup 31.12.2006 tarihinden sonra 

başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

15.07.2007 tarih ve 26583 sayılı resmi gazetede yayımlanan 64 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik, standartta “PB (Para Birimi) ve YTL” şeklinde geçen ibarelerin “TL” 

olarak değiştirilmesine ilişkin olup, 31.12.2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri 

için geçerlidir. 

13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan 66 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik yeni yayımlanan TMS I tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 31.12.2008 

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

imkanı da bulunmaktadır. Erken uygulanma durumunda ilgili değişiklikler 31.12.2007 

tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan 67 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik yeni yayımlanan TMS 3 tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 

30.06.2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan 71 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik yeni yayımlanan TMS 1 tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 

31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Yeni TMS 1’in erken 

uygulanma imkanı da bulunmaktadır. Erken uygulanma durumunda ilgili değişiklikler 

31.12.2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan 83 sıra no.lu tebliğle 

yapılan değişiklik doğrudan TMSK tarafından yapılmış olup 31.12.2007 tarihinden sonra 

başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

Ülkemizde mevcut yasal düzenlemelere göre, muhasebe karından mali kara geçişte 

yapılan düzeltmelerin mali tablolarda gösterilmesi gerekmemektedir. Ancak, muhasebe 

standartlarına göre muhasebe karı üzerinde düzeltme gerektiren işlemlerin kayıtlanması ve 

mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir. Amaç faaliyet sonuçlarının sağlıklı bir şekilde 
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raporlanmasıdır.262 Buna göre vergi, yapılan işin maliyetidir ve bu nedenle ticari kar 

üzerinden toplam vergi yükü hesaplanmalı ve vergi gideri olarak gelir tablosunda 

gösterilmelidir.263 “TMS-12 Gelir Vergileri Standardı, gelir vergilerinin (kurum kazancı 

üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemek amacıyla 

yayınlanmıştır. Bu standart muhasebe karı ile vergiye tabi kar farklılığının etkilerini 

gidermeye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Bu Standart, aynı zamanda, henüz 

kullanılmamış olan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşan ertelenmiş vergi varlıklarının veya 

kullanılmamış vergi avantajlarının muhasebeleştirilmesi, gelir vergilerinin mali tablolarda 

sunumunu ve gelir vergileri ile ilgili bilgilerin açıklanması konularını da düzenlemektedir.”264 

3.1.1.1. TMS 12 Gelir Vergileri Standardının Konusu, Amacı ve Kapsamı  

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 12’nin dolayısıyla da Türkiye Muhasebe 

Standardı 12-Gelir Vergileri Standardının (GVS) konusu temelde, kar üzerinden alınan 

vergilerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda gösterilmesidir.265 Bir diğer ifadeyle 

GVS’nin temel amaçları, gelirler üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesi ve 

ticari kar ile mali kar ya da varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile vergiye esas değeri 

arasında oluşan farklılıklardan doğan vergi avantajlarının veya dezavantajlarının etkisinin 

ticari bilançoya yansıtılmasıdır. 

Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak vergi avantajlarının bugünden finansal 

tablolara yansıtılmasıyla ilgili olarak 20 no.lu TMS de (Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması) akla gelmektedir. Ancak söz 

konusu standardın giriş kısmında işletmelere vergilendirilebilir kar ya da vergi zararının 

hesaplanmasında yararlanmak üzere sağlanan faydalar veya vergi yükümlülüğüne bağlı olarak 

belirlenen ya da vergi yükümlülüğü ile sınırlı olarak sağlanan devlet yardımlarının 20 no.lu 

standardın kapsamı dışında kaldığı açıkça ifade edilmektedir.266 

Diğer bir konu ise özellikle ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek vergi avantajlarının 

bugünden muhasebeleştirilmesinin muhasebenin temel kavramlarından İhtiyatlılık 

                                                      
262 Gökçen, Ataman ve Çakıcı, s.122 
263 Ümit Gücenme ve Aylin Poroy Arsoy, “Vergilerin Muhasebeleştirilmesi, Ertelenen Vergi 

     Varlık  ve Yükümlülükleri” Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl 6, Sayı 21, 2007, s.2 
264 Ömer Tekşen, “TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Verginin İncelenmesi ve 

     Muhasebeleştirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2):297-317, 2010, s.298 
265 Erdoğan Arslan, “Gelir Vergileri” (Ed. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk), Türkiye Muhasebe 

    Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2007, s.292 
266 Gökçen, Ataman ve Çakıcı, s.123 
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Kavramının bir istisnasını oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerdir.267 Zira söz konusu 

prensibin aksine, gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi muhtemel gelirler, belli şartlar altında, 

finansal tablolara kaydedilmektedir. Sözü edilen belli koşullar ise temelde; sonraki 

dönemlerde mali karın elde edileceğinin öngörülüyor olması ve defter değeri ile vergiye esas 

değer arasındaki farklılığın geçici olmasıdır. Diğer bir ifadeyle GVS, ileride ortaya çıkması 

muhtemel vergi avantaj ya da dezavantajlarının etkisinin bugünden ticari bilançoya 

yansıtılmasını amaçlamaktadır. Bu hedefle birlikte sırf mevzuat farklılığının ortaya çıkardığı, 

kardaki dönemler arası dalgalanma da engellenmiş olacaktır.268 

Ertelenmiş vergi şarta bağlı bir varlık ya da yükümlülük de değildir. Zira şarta bağlı 

varlık veya yükümlülükte söz konusu unsurların ortaya çıkmasında işletmenin kontrolü 

yoktur. Buna karşın ertelenmiş vergide işletmenin kontrolü söz konusudur.269 

Özetle, kurum kazancı üzerinden alınan vergilerin muhasebeleştirilmesini düzenlemek, 

bir işletmenin bilançosunda yer alan varlık ve borçların defter değerlerinin ileride varlıklar 

için fayda elde etme, borçlar için ise ödeme yapılmasının, cari dönemde oluşan ve sonuçları 

işletmenin finansal tablolarına yansıyan işlemler veya diğer olayların cari ve ileriki 

dönemlerdeki vergisel sonuçlarının belirlenmesi şeklinde de ifade edilebilir.270 

TMS 12 standardının amacı, kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin 

muhasebeleştirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin esasları belirlemektir. Burada 

amaç faaliyet sonuçlarının sağlıklı bir şekilde raporlanmasıdır. Gelir vergilerinin 

muhasebeleştirilmesinde en önemli konu cari ve gelecek dönemlere ait vergisel sonuçların 

belirlenmesidir.271 Bir işletme, finansal tabloda gözüken varlıkların, defter değeri kadar fayda 

sağlayacağını, borçların ise defter değeri kadar ödemeye sebep olacağını bekler. Eğer varlık 

defter değeri kadar fayda sağlamazsa ve finansal tabloda gözüken borç defter değeri kadar 

ödemeye neden olmazsa, ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu ya da ertelenmiş vergi 

alacağının muhasebeleştirilmesi gerekir. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin 

                                                      
267 Gürbüz Gökçen, Başak Akgül ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Uygulamaları, İstanbul: 

     Beta Yayınları, 2006, s.126 
268 Gökçen, Akgül ve Çakıcı, s.127 
269 Arslan, s. 301 
270 Arslan, s.301-302 
271 Feryal Orhon Basıl, İdil Kaya ve Serhat Yanık, Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 

     2011, s.89 
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muhasebeleştirilmesinde en önemli husus cari ve gelecek dönemlere ait vergisel sonuçların 

belirlenmesidir.272 

TMS 12 gelir vergileri standardı kurum kazancı üzerinden alınan vergilerin 

muhasebeleştirilmesini düzenler. İşletmeler bilançosunda yer varlık ve borçların defter 

değerleri kadar ileride varlıklar için fayda elde etme, borçlar için ise ödeme yapılmasını 

bekler. Standardın amacı, cari dönemde oluşan ve sonuçları işletmenin finansal tablolarına 

yansıyan işlemler ya da diğer olayların vergisel sonuçlarının belirlenmesi ve bunların cari ve 

sonraki dönemlere ilişkin finansal tablolara olan etkilerinin ortaya konması yönünde 

düzenleme yapmaktır.273 

Finansal raporlama yapan kuruluş bir varlığı veya borcu muhasebeleştirdiğinde 

bunların defter değerleri kadar bu varlıktan ileride fayda temin edileceğini, borcun ise 

ödeneceğini bekler. Eğer defter değerleri tutarında ileride fayda elde edildiği veya borç 

ödendiğinde ödenecek vergiler, bu faydanın elde edilmesi veya borcun ödenmesinin vergisel 

etkisinin olmadığı duruma göre fazla veya az olacaksa; bu standart, bazı istisnai durumların 

dışında, işletmenin ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi alacağı muhasebeleştirmesini 

zorunlu kılar.274  

Bu standart işletmenin işlemlerin ve diğer olayların vergisel sonuçlarını işlemleri ve 

diğer olayları muhasebeleştirdiği şekilde muhasebeleştirmesini zorunlu kılar. Bu nedenle, 

işlemler ve diğer olaylar kar veya zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili vergi etkileri 

de kar veya zararda muhasebeleştirilir. İşlemler ve diğer olaylar doğrudan doğruya öz kaynak 

hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan öz kaynak hesaplarında 

muhasebeleştirilir. Benzer şekilde, işletme birleşmelerinde ertelenmiş vergi alacağının veya 

vergi borcunun muhasebeleştirilmesi, işletme birleşmesinde oluşan şerefiye tutarını veya elde 

etmenin maliyetinin devralınan şirketin belirlenebilen varlıklarının net gerçeğe uygun 

değerlerinin, borçlarının ve koşullu borçlarının toplamını aşan kısmındaki devralanın 

hissesine düşen kısmı etkiler.”275 

                                                      
272 Engin Dinç, “Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir Vergileri (TMS 12) 

     Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi” Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28: 21-48, 

     2007, s.28  
273 Arslan, s.305 
274 Gökçen, Ataman ve Çakıcı, s.126 
275 Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri “Amaç” 

     www.muhasebestandartlari.com/tms12.doc  (19.03.2014) 

http://www.muhasebestandartlari.com/tms12.doc
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Standart, aynı zamanda, henüz kullanılmamış olan geçmiş yıl zararları nedeniyle 

oluşan ertelenmiş vergi varlıklarının veya kullanılmamış vergi avantajlarının 

muhasebeleştirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumunu ve gelir vergileri ile 

ilgili bilgilerin açıklanması konularını da düzenler. Özetle TMS 12 gelir vergileri standardının 

asıl ilgi alanı, mali kar ile ticari kar arasında ortaya çıkan ve ertelenen vergi etkisi yaratan 

geçici farklardır.276  

TMS 12 gelir vergileri standardı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır. 

Standardın uygulanmasında, gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt 

içi ve yurt dışı vergileri içerir. Gelir vergileri aynı zamanda bağlı ortaklık, iştirak ve iş 

ortaklıklarının raporlayan işletmeye kar dağıtımlarında kaynakta kesinti suretiyle ödenen 

vergileri de kapsar.277 Bu standart, devlet teşviklerinin ya da yatırımlara ilişkin vergi 

avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili herhangi bir husus içermez. Ancak, 

bu standart devlet teşviklerinden ya da yatırımlara ilişkin vergi avantajlarından kaynaklanan 

zamanlama farklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler içerir.278  

Cari dönemde vergiye bağlı olmamakla birlikte daha sonraki dönemlerde vergiye bağlı 

olabilecek gelirlerle (alım satım amaçlı olanlar, vadeye bağlı gelir amaçlı olanlar hariç 

finansal varlık değer artış gelirleri gibi) cari dönemde indirimi kabul edilmeyen ancak gelecek 

dönem veya dönemlerde indirilecek giderleri (kıdem tazminatı karşılığı giderleri, ödenmeyen 

sosyal güvenlik kesintilerine ait giderler, şüpheli alacak karşılığı giderleri, stok değer 

düşüklüğü karşılığı giderleri gibi) geçici farklılıklar olarak belirlenir.279 Standardın gelir 

yönünden ülkemizdeki genel uygulamaya oranla getirmiş olduğu bu farklılık; gelecekte 

vergilendirilebilecek gelir için ertelenmiş vergi borcunun, gelecekte indirilebilecek giderler 

için ertelenmiş vergi alacağının kayıtlara alınması ve finansal tablolarda gösterilmesidir.280  

 

 

 

                                                      
276 Dinç, s.28-29 
277 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No.31, 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm&

main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm (18.03.2014) 
278 Dinç, s.31 
279 Gökçen, Akgül ve Çakıcı, s.129 
280 Elçin Kılıç, “TMS/UMS 12 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” 

http://www.batiymm.com.tr/?p=811 (18.03.2014) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060328.htm
http://www.batiymm.com.tr/?p=811
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3.1.1.2. TMS 12 Gelir Vergileri Standardında Geçen Tanımlar  

TMS 12 standardı, Türk muhasebe literatürüne yeni terimler eklemekte ve yeni 

uygulamalar getirmektedir. Bu standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir;281 

Muhasebe karı (muhasebe zararı):  

Vergi gideri öncesi dönem karını (zararını) ifade eder. 

Vergiye tabi kar (mali zarar):  

Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen 

ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) karı (zararı) ifade eder. “Ticari kar 

ya da zarara yasal olarak kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve indirimler ile istisnaların 

düşülmesi sonucunda ulaşılan kar ya da zarardır.”282  

Vergi gideri (vergi geliri):  

Dönem karının veya zararının belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 

açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder.  

Dönem vergisi:  

Vergiye tabi kar (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek gelir vergisini (geri 

kazanılacak gelir vergisini) ifade eder.  

Ertelenmiş vergi borçları:  

Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini 

ifade eder.    

Ertelenmiş vergi varlıkları:  

                                                      
281 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No.31 
282 Ahmet Kavak, “TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Uygulaması ve Vergi Değeri ile Muhasebe  

     Değeri Arasındaki Farklılıkların Analizi” 2008,     

 http://www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=190 (18.03.2014) 

http://www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=190


 

 

81 

 

Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi 

tutarlarını ifade eder:283 

(a) İndirilebilir geçici farklar; 

(b) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar; ve  

(c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 

Geçici farklar:  

Bir varlığın veya borcun bilançodaki defter değeri ile bunların vergi açısından 

taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder. Geçici farklar aşağıdakilerden biri şeklinde 

olabilir: 

(a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar 

oluştururlar. Başka bir ifadeyle varlığın kayıtlı değeri işletme tarafından geri kazanıldığında 

ya da ödeme gününde ödendiği dönemlerde mali kar ve zararın belirlenmesinde vergi 

matrahına dahil edilecek geçici farklar olmaktadır. Aşağıdaki durumlarda meydana gelenler 

dışındaki tüm vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmektedir.284 

- Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, 

- Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık ya da borcun ilk muhasebeleştirilmesi 

sırasında; 

  -   İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler ve 

  - Oluşmasının ne muhasebe karını ne de vergiye tabi karı (mali zararı) 

etkilemediği işlemler.  

                                                      
283 Ahmet Kavak, “TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Uygulaması ve Vergi Değeri ile Muhasebe 

Değeri Arasındaki Farklılıkların Analizi” 2008, 

http://www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=190(18.03.2014) 
284 Kavak, 2008 
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(b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergi matrahından 

indirilebilir tutarlardır.  

Vergiye esas değer:  

Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade eder. Vergi gideri 

(vergi geliri), dönem vergi gideri (dönem vergi geliri) ile ertelenmiş vergi gideri (ertelenmiş 

vergi geliri) toplamından oluşur. 

3.1.1.3. Türkiye’de Ertelenmiş Vergiye Neden Olan Unsurlar  

Ertelenmiş vergiler; vergi kuralları ile muhasebe kuralları arasındaki geçici farklar, 

gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar, gelecek dönemlere devreden 

kullanılmamış vergi avantajları nedeniyle oluşmaktadır.285 

Ertelenmiş vergiye neden olan geçici farklar, ertelenmiş vergi borcuna neden olan 

vergiye tabi geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlığına neden olan indirilebilir geçici 

farklardan oluşmaktadır.286 Vergiye tabi geçici farklar ve indirilebilir geçici farkların 

kaynaklarını; muhasebe ile vergi arasında varlık ve borç değerleme temellerinin aynı 

olmaması, diğer bir ifade ile değerleme farklılıkları ve de muhasebe ile vergi arasında gelir ve 

giderlerin tanınma dönemleri ile ilgili farklar (zamanlama farkları) oluşturmaktadır. Bu 

doğrultuda geçici farklar; uygulanan yöntemlerden, mevzuat hükümlerinden ve değerleme 

farklılıklarından etkilenmektedir.287 

Ülkemizde ertelenmiş vergiye neden olan unsurlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:288 

a) Değerleme farklarından kaynaklanan unsurlar 

b) Muhasebe politikalarının etkilerinden kaynaklanan unsurlar 

c) Değerleme farkları dışındaki hukuk kurallarından kaynaklanan unsurlar 

Değerleme farklarından ve muhasebe politikalarının etkilerinden kaynaklanan 

unsurların her biri indirilebilir veya vergilendirilebilir geçici fark oluşturmaktadır. Bu 

doğrultuda, bu geçici farkların neden olduğu ertelenmiş vergiler, varlık ve borç kalemlerinin 

                                                      
285 Akdoğan ve Tenker, s. 25 
286 Şenyüz, s.124 
287 Şenyüz, s.124-125 
288 Gökçen, Ataman ve Çakıcı, s. 86 
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kayıtlı değerleri (UFRS/UMS değerleri) ile vergiye esas değerleri (VUK değerleri) farklarının 

geçerli vergi oranı ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.289 

Değerleme farkları dışındaki hukuk kurallarından kaynaklanan unsurların ertelenmiş 

vergi etkisi ise değerleme farkları ve muhasebe politikalarının etkilerinden farklı bir şekilde 

oluşmaktadır. Yenileme fonu uygulaması, yatırım indirimi gibi vergi avantajları ile geçmiş yıl 

mali zararları değerleme farkları dışındaki hukuk kurallarından kaynaklanan unsurlara tipik 

örnektir.290 

Ülkemizde ertelenmiş vergiye neden olan geçici fark unsurlarının çoğu gelir ve 

giderlerdeki “tahakkuk” esasından kaynaklanmaktadır. Gelir ve giderlerdeki tahakkuk 

esasının temellerini aşağıdaki gibi sınıflandırılması mümkündür:291 

a) Alım-satım temeli 

b) Zaman temeli 

c) Karar temeli 

d) Piyasa temeli 

Tahakkuk esasının ilk üç temeli hasılatın tanınması ile ilgilidir. Piyasa temeli ise 

müşteri, teknoloji, ekonomik konjonktür nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ertelenmiş 

vergiye neden olan unsurlara genel olarak aşağıdaki örnekler verilebilir:292 

 Kıdem tazminatı karşılığı 

 Ertelenmiş finansman gideri 

 Ertelenmiş finansman geliri 

 Garanti karşılığı 

 Şüpheli alacak karşılığı 

 Dava karşılığı 

 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları 

arasındaki net fark 

 Stokların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 

 Vadeli mevduat gelir tahakkukları 

 Peşin ödenen giderler 
                                                      
289 Civan, s. 72 
290 Akdoğan ve Tenker, s.36 
291 Akdoğan ve Tenker, s. 37 
292 Erdoğan, s. 92-93 
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 Gider karşılıkları 

 Forward gider karşılığı 

 Alım-satım amaçlı menkul kıymetler 

 Satışa hazır amaçlı menkul kıymetler 

 Kullanılabilecek yatırım indirimi 

 Devreden mali zarardır. 

3.2. ERTELENMİŞ VERGİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ  

Ülkemizdeki mevcut uygulamalardan farklı olarak muhasebe standartlarına göre 

muhasebe karı üzerinde düzeltme gerektiren işlemler kayıtlanmalı ve mali tablolarda 

gösterilmelidir.293 

Geçici farkların doğrudan muhasebeleştirilmesi mümkün değildir. Buna göre, yıl sonu 

itibari ile envanter döneminde vergi karşılıkları hesaplanırken, geçici farka neden olan varlık 

ve borçlardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları (alacakları) ve ertelenmiş vergi 

yükümlülükleri (borçları) önceki kısımda incelendiği şekliyle hesaplanır. Hesaplanan 

ertelenmiş vergi varlıkları (alacakları) ve yükümlülükleri (borçları), dönem net karını 

düzeltecek şekilde kaydedilir.294  

TMS 12’nin 12. maddesine göre, cari dönemin ve önceki dönemlerin vergileri, henüz 

ödenmemiş kısımla sınırlı olmak üzere, borç olarak muhasebeleştirilir. Eğer cari dönem ve 

önceki dönemler için ödenen vergiler bu dönemlere ait vergiden fazla ise aşan kısım varlık 

(vergi varlığı) olarak muhasebeleştirilir. 13. maddede ise bir mali zararın önceki dönemin 

dönem vergisine mahsup edilebilir bir şekilde geriye taşınabildiği hallerde, faydalanılabilecek 

tutarın bir varlık olarak muhasebeleştirileceği düzenlenmiştir.295  

Bundan sonraki maddede, yani 14. maddede, bir mali zararın önceki dönemin 

ödenecek vergisine mahsup edilebildiği ve bu mahsubun yapıldığı durumda mali zararın 

ortaya çıktığı dönemde, işletmenin bu faydadan yararlanacağının olası olması ve faydanın da 

güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi nedenleriyle, işletmenin, bu faydayı bir varlık olarak 

muhasebeleştireceği düzenlenmiştir. TMS 12’nin 15. maddesindeki hükümlere göre, sıralanan 

                                                      
293 Gücenme ve Arsoy, s.5 
294 Dinç, s.37 
295 Arslan, s.304 
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bazı durumlar haricinde bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilir.296 

Geçici farklar için ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmeyeceği durumlar, yani 

vergiye tabi geçici farkların neden olduğu ertelenmiş vergi borcunun 

muhasebeleştirilmesindeki istisnalar, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi, işletme birleşmesi 

niteliğinde olmayan işlemler ve oluşması muhasebe veya vergiye tabi karı etkilemeyen 

işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi durumlarıdır.297  

Ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesi için genel ilkelere ilişkin başka bazı 

istisnalar da aşağıdaki gibidir:298  

a) İşletme, ertelenmiş vergilerin varlığını, sadece, gelecekte ertelenmiş vergi 

varlığının geri kazanılması için yeterli vergiye tabi kar olacağı muhtemel ise 

muhasebeleştirir; aksi halde işletme ertelenmiş vergi varlığını 

muhasebeleştirmemelidir,  

 

b) Geçici farkın öngörülebilir gelecekte iptal edileceği muhtemel değilse, işletme, 

yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar, yabancı ülkelerdeki iştirakler ve iş 

ortaklıklarındaki paylardan gelen ödenmemiş karlarla ilişkili geçici farklılıklar için, 

ertelenmiş vergi gideri (geliri) veya bir ilişkili ertelenmiş vergi borcu (varlığı) 

muhasebeleştirmemelidir.  

Buna karşın bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ile 

ilgili olarak ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilir.  

TMS 12 24. maddeye göre, vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki bütün 

indirilebilir geçici farklar için, yukarıda bahsedildiği gibi ileriki dönemlerde bu giderlerin 

indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluşacağının muhtemel olması koşuluyla, 

ertelenmiş vergi varlığının bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinden 

kaynaklanmamış olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Bu noktada ilk 

muhasebeleştirme işleminin, bir işletme birleşmesi veya birleşme niteliğinde olmayıp 

                                                      
296 Arslan, s.304-305 
297 Şenyüz, s.85 
298 Cemal İbiş vd., Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ISMMMO No.19, İstanbul,  

     2009, s.205-206 
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muhasebe ve vergiye tabi karı etkilemeyen bir işlem sonucu gerçekleşeceği gözden 

kaçmamalıdır.299  

Genel olarak bakıldığında, TMS 12’de ertelenmiş vergi yükümlülük ve varlıklarının 

cari dönem varlık ve yükümlülüklerinden ayrı gösterilmesi gerektiği belirtilmiş; fakat 

işletmelerin hangi hesapları kullanacakları ve bu hesapların bilançonun neresinde ve ne 

şekilde raporlanacağı konularına açıklık getirilmemiştir. Muhasebe standartlarında daha çok 

finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bilgiler üzerinde durulmuştur.300 

3.2.1. Ertelenmiş Vergilerin Finansal Tablolara Yansıtılması  

TMS 12’ye göre geçici farkların vergi etkisi, ertelenmiş vergi gideri veya ertelenmiş 

vergi geliri olarak gelir tablosunda, ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcu olarak 

da bilançoda gösterilmelidir.301  

Standartta ertelenmiş vergi varlıkları olarak ifade edilen tutar; önceki kısımlarda 

bahsedildiği gibi hesaplanıp bulunur ve bilançonun aktifinde gösterilir. İndirilebilir geçici 

farklar mali kara geçişte muhasebe karına eklenen tutarları ifade etmektedir. Ertelenmiş vergi 

borcu ise; vergiye tabi geçici farklar sebebiyle takip eden dönemlerde ödenecek vergi tutarıdır 

ve bilançonun pasifinde gösterilmelidir.302 Vergiye tabi geçici farklar mali kara geçişte 

muhasebe karından düşülen tutarları ifade etmektedir. Ertelenmiş vergi borcu ve ertelenmiş 

vergi varlıkları arasındaki olumlu fark ertelenmiş vergi giderini, olumsuz fark ise ertelenmiş 

vergi gelirini ifade eder ve bu tutarlar dönem vergi karşılığına eklenir veya çıkartılır. Böylece 

dönem net karının dönemin gerçek performansını göstermesi amaçlanmaktadır.303 Bu 

anlamda dönemin ödenecek kurumlar vergisi ile dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergiler 

birbirinden ayıklanarak muhasebe standartlarının öngördüğü biçimde hesaplanmalı, 

muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda raporlanmalıdır.304  

Mali tablolarda yapılacak raporlamaya ilişkin esasları belirleyen TMS 1’in 1. 

maddesine göre, TMS 1’in amacı, işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının önceki 

dönemin finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin mali tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak 

                                                      
299 Örten, Kaval ve Karapınar, .s.143 
300 Örten, Kaval ve Karapınar, s.143-144 
301 Örten, Kaval ve Karapınar, s.144 
302 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (Tekdüzene Uygun Bir Sistem 

     Yaklaşımı), Ankara: Gazi Kitabevi , 2014, s.78 
303 Gücenme ve Arsoy, s.6-7 
304 Gücenme ve Arsoy, s.7 
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verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel unsurları açıklamaktır. Bu amaca ulaşmak 

için standart, mali tabloların sunuluşuyla ilgili genel kuralları, yapıyla ilgili açıklamaları ve 

içerikle ilgili asgari koşulları ortaya koyar.305  

TMS 1 54. maddenin belirlediği esaslar, TMS 12’de tanımlandığı gibi dönem 

vergisiyle ilgili borçlar ve varlıklar ile TMS 12’de tanımlandığı gibi ertelenmiş vergi borçları 

ve ertelenmiş vergi varlıkları kalemlerinin bilançoda gösterilmesini; 82. maddenin belirlediği 

esaslar vergi giderinin gelir tablosunda gösterilmesini öngörmektedir.306 

Buna ek olarak TMS 12, bir işlemin veya diğer olayın dönem vergisi ve ertelenmiş 

vergi açısından muhasebeleştirilmesinde, bunlarla ilgili işlem veya diğer olayın 

muhasebeleştirilmesi ile tutarlı olması kuralını getirmiştir. Ertelenmiş vergi etkilerinin gelir 

tablosu ve bilançoda raporlanmasına ilişkin düzenlemelere aşağıda değinilmiştir. 

3.2.2. Ertelenmiş Vergiler ve Gelir Tablosu  

TMS 12 58. maddeye göre dönem vergisi ve ertelenmiş vergi, gelir veya gider olarak, 

verginin aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmamış olması koşuluyla, dönemin kar veya zararına 

dahil edilir:  

a) Bir işlemin veya olayın aynı dönemde veya farklı bir dönemde doğrudan öz 

kaynaklarda muhasebeleştirilmiş olması halinde ve  

b) İşletme birleşmelerinde.  

59. maddeye göre ise, ertelenmiş vergi borçlarının ve ertelenmiş vergi varlıklarının 

çoğu, bir gelir veya bir giderin bir dönemin muhasebe karının hesabında dikkate alınmış 

olması, ancak vergiye tabi kar açısından o dönemden farklı bir dönemde dikkate alınmış 

olması nedeniyle oluşur. Dolayısıyla, çeşitli gelir ve gider kalemleri sonucu ortaya çıkan 

geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi gelir (gider) etkileri gelir tablosunda 

muhasebeleştirilir.307 Sözgelimi, oluşmalarını takiben tahsil edilen faiz, isim hakkı, ve temettü 

gelirleri muhasebe karına, “TMS 18 Hasılat” Standardı uyarınca zaman orantılı esasa göre 

dahil edilir; fakat vergi mevzuatı nakit esasına göre gelir yazmayı öngörüyorsa, tahsil 

edildiklerinde vergiye tabi kara (mali zarara) gelir yazılabilmeleri söz konusu olabilir. Maddi 

                                                      
305 Necdet Sağlam, Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk, Türkiye Muhasebe Standartları 

     Uygulaması (Yorum-Açıklama ve Örnekler), Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2007, s.353-354 
306 Sağlam, Şengel ve Öztürk, s.354 
307 Akdoğan ve Tenker, s.43 
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olmayan duran varlıkların maliyeti “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı 

uyarınca aktifleştirilir ve gelir tablosunda amortismana tabi tutulur; ancak vergi mevzuatının 

izin vermesi durumunda, bu maliyetlerin oluştuklarında gider yazılabilmeleri söz konusu 

olabilir.308  

60. maddede ertelenmiş vergi varlıklarının ve vergi borçlarının defter değerlerinin, 

bunlarla ilgili geçici farkların değerlerinde bir değişikliğin olmaması halinde dahi 

değişebileceği belirtilip değişikliğin ortaya çıkabileceği durumlar sıralanmıştır. Bu durumlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:309  

a) Vergi oranlarında veya vergi kanunlarında değişiklikler olması,  

b) Ertelenmiş vergi varlığının gözden geçirilerek geri kazanılabilecek tutarın yeniden 

belirlenmesi, 

c) Varlığın ne şekilde geri kazanılacağına ilişkin beklentinin değişmesi.  

Bu nedenlerle ertelenmiş vergilerde meydana gelen değişiklikler, daha önce öz 

kaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili değişiklikler hariç 

olmak üzere, gelir tablosuna yansıtılmaz.310  

Sonuçta, ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesi, bunların bilanço ve gelir 

tablolarında gösterilme gerekliliği ile ilgilidir.311 TMS 12 77. madde, olağan faaliyet karı 

(zararı) ile ilgili vergi giderinin (gelirini) gelir tablosunda gösterilmesini öngörmektedir. Bu 

anlamda, TMS 1 88. maddede de “işletme dönem içerisindeki tüm gelir ve gider kalemlerini, 

bir muhasebe standardı aksini öngörmedikçe dönem kar ya da zararında muhasebeleştirir” 

denilerek bu hüküm desteklenmektedir.312 Bu hükümlerde geçen vergi gideri tutarı, TMS 12 

5. maddeye göre dönem karının veya zararının belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş 

vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder. Dönem vergisi ise yine aynı maddeye 

göre vergiye tabi kar (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek gelir vergisini (geri 

kazanılacak gelir vergisini) belirtir. Dolayısıyla, gelir tablosunda raporlanacak vergi giderinin 

                                                      
308 Sağlam, Şengel ve Öztürk, s.356 
309 Gücenme ve Arsoy, s.12 
310 Akdoğan, s.38 
311 Sağlam, Şengel ve Öztürk, s.357 
312 Remzi Örten, Hasan Kaval ve Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama 

     Standartları (TMS-TFRS), Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s.144 
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detayında vergi mevzuatı uyarınca hesaplanmış dönem gelir (kurumlar) vergisi rakamı ve 

ertelenmiş vergi tutarı yer alacaktır.313  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, gelir tablosunda raporlanacak olan vergi gideri 

(geliri), TMS 12 80. maddeye göre aşağıdaki unsurları içerebilir:314  

a) Dönem vergi gideri (geliri), 

 

b) Dönem vergisinin ilgili olduğu dönemde önceki dönem vergileri ile ilgili olarak 

yapılan düzeltmeler,  

 

c) Bu dönemde meydana gelen veya bu dönemde tersine dönen zamanlama 

farklarının ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları, 

 

d) Vergi oranlarındaki değişiklikler veya yeni konulan vergiler nedeniyle meydana 

gelen ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları,  

 

e) Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmemiş mali zarar, vergi avantajı veya geçici 

farkların bu dönemde muhasebeleştirilmesinin dönem vergi giderinde yarattığı 

vergi azalması tutarı,  

 

f) Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmiş mali zarar, vergi avantajı veya geçici 

farkların bu dönemin ertelenmiş vergi giderinde yarattığı vergi azalmasının tutarı,  

 

g) Ertelenmiş vergi varlığında, ilgili varlığın defter değerinde yapılan azaltmalar veya 

önceki defter değeri azaltmalarının bu dönem geri alınması nedeniyle meydana 

gelen değişikliklerin yarattığı ertelenmiş vergi giderinin tutarı,  

 

h) Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve hataların düzeltilmesi 

sonucunda, geriye dönük olarak muhasebeleştirilemedikleri için dönem gelir veya 

giderinde gösterilen tutarlarla ilgili ertelenmiş vergi gideri (gelir) tutarları. 

 

                                                      
313 Örten, Kaval ve Karapınar, s.145 
314 Örten, Kaval ve Karapınar, s.145-146 
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3.2.3. Ertelenmiş Vergiler ve Bilanço  

TMS 1’deki hükümler gereği dönem vergisi ve dönemdeki ertelenmiş vergi borç ve 

alacaklarının bilançoda gösterilmesi gerekmektedir. Bu anlamda dönemin vergi borçları ve 

varlıkları, bilançoda diğer varlık ve borçlardan ayrı sunulmaktadır.315 Aynı standardın 56. 

maddesine göre, eğer işletme dönen ve duran varlıklarını ve kısa ve uzun vadeli borçlarını 

mali durum tablosunda (bilançoda) ayrı ayrı sınıflandırıyorsa, ertelenmiş vergi varlıkları 

(borçları) dönen varlık (kısa vadeli borç) olarak sınıflandırılamaz.  

Bu durum, net dönen ve net duran varlık ve borç kalemleri arasında tam bir 

sınıflandırma gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.316  

Diğer yandan, TMS 12 61. madde uyarınca doğrudan öz kaynaklara borç veya alacak 

olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi de aynı 

dönemde veya farklı dönemlerde öz kaynaklara doğrudan borç veya alacak olarak kaydedilir. 

Bu duruma standardın amaç kısmında da değinilmiştir. Amaç kısmındaki açıklamaya göre, 

işlemler ve diğer olaylar kar veya zararda muhasebeleştirilmişse bunlarla ilgili vergi etkileri 

de kar veya zararda muhasebeleştirilir; ancak, işlemler ve diğer olaylar doğrudan doğruya öz 

kaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan öz kaynak 

hesaplarında muhasebeleştirilir. Aynı standardın 62. maddesinde, doğrudan öz kaynaklara 

borç veya alacak olarak yazılması gereken veya yazılmasına izin verilen kalemler 

sıralanmıştır. Bu kalemler şunlardır:317  

a) Yeniden değerleme nedeniyle maddi duran varlıkların defter değerlerinde meydana 

gelen değişiklikler (TMS 16 Maddi Duran Varlıklar),  

b) Dağıtılmamış karların dönem başı bakiyesinde, muhasebe politikalarında yapılan ve 

geçmişe yönelik olarak uygulanan bir değişiklik ya da bir hatanın düzeltilmesi sonucunda 

düzeltme yapılmış olması (TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklikler ve Hatalar),  

c) Yurtdışındaki işletmenin finansal tablolarının çevrilmesinde kurlardaki 

değişikliklerden kaynaklanan farklar (TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri),  

                                                      
315 Sağlam, Şengel ve Öztürk, s.358 
316 Ahmet Hayri Durmuş, Uluslararası Muhasebe Standartları (1-31), İstanbul: Türkiye Muhasebe 

     Uzmanları Derneği, 1992, s.86 
317 Durmuş, 86-87 



 

 

91 

 

d) Bileşik finansal araçların ilk muhasebeleştirilmelerinde öz kaynak kısmı olarak 

belirlenen tutarlar (TMS 12-23. paragraf).  

Bazı istisnai durumlarda öz kaynaklara alacak ya da borç kaydedilen kalemlerle ilgili 

olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi tutarlarını belirlemek zordur. Standardın 63. 

maddesinde açıklanan aşağıdaki durumlarda bu zorluk ortaya çıkabilir:318  

a) Verginin artan oranlı olması halinde vergiye tabi karın (mali zararın) içinde yer alan 

belirli bir kaleme hangi vergi oranının uygulanacağının belirlenmesi mümkün değilse,  

b) Vergi oranında veya vergi düzenlemelerinde, daha önce öz kaynağa gider veya gelir 

yazılmış ve ertelenmiş vergi varlığı veya borcuna neden olmuş bir kalemin tamamını veya bir 

kısmını etkileyen bir değişiklik olmuşsa,  

c) Bir işletme daha önce öz kaynağa borç veya alacak kaydetmiş olduğu bir kalemin 

tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak önceden muhasebeleştirmemiş olduğu ertelenmiş vergi 

varlığını muhasebeleştirmeye veya önceden tamamını muhasebeleştirmiş olduğu durumda, 

tamamının değil bir kısmının muhasebeleştirilmiş olması gerektiğine karar vermişse.  

Yukarıdaki durumlarda, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi sonucunu doğuran öz 

kaynağa borç veya alacak kaydedilmiş kalemlerle ilgili dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 

yürürlükteki vergi kanunlarına göre makul olacak bir orantılı dağıtım yöntemiyle veya içinde 

bulunulan koşullarda kullanımı daha makul olan bir başka yöntemle dağıtılmak suretiyle 

bulunur.319  

TMS 16 bir işletmenin vergi kanunlarında öngörülmeyen bir yeniden değerleme 

yapmış olması halinde varlıklarının yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden ayrılan 

amortismanı veya itfa payları ile bunların maliyet bedelleri üzerinden ayrılmış olan 

amortisman ve itfa payları arasındaki farka eşit olan yeniden değerleme fonunu her yıl 

dağıtılmamış karlara aktarıp aktarmayacağı konusunda bir düzenleme yapmamıştır.320 

TMS 12 64. maddeye göre eğer işletme böyle bir aktarma yaparsa, aktarılan tutar bu 

tutarla ilgili ertelenmiş vergi hariç olarak belirlenir.  

                                                      
318 Durmuş, s.87 
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Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında dağıtılmamış karlara yapılan 

aktarımlarda da aynı şekilde hareket edilir.321  

65. maddeye göre ise vergisel açıdan yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan bir 

varlık daha önce ticari muhasebede yeniden değerlemeye tabi tutulmuşsa veya bu varlık daha 

sonraki bir dönemde ticari muhasebe açısından da yeniden değerlemeye tabi tutulacaksa, hem 

yeniden değerlemenin hem de vergiye esas değerdeki düzeltmenin vergisel etkisi bu işlemin 

olduğu dönemin öz kaynağına borç veya alacak olarak kaydedilir.322 Ancak, vergisel açıdan 

yapılan yeniden değerleme ticari muhasebe açısından daha önce yapılan bir yeniden 

değerleme ile ilgili değilse veya ticari muhasebede ileride bir yeniden değerleme yapılması 

beklenmiyorsa, vergiye esas değerde yapılan düzeltmenin vergi etkisi gelir tablosuna 

yansıtılır.  

65 madde A paragrafına göre ise bir işletme ortaklarına temettü ödediğinde, bu 

temettünün bir kısmını vergi olarak kesip ortaklar adına vergi idaresine yatırmak durumunda 

olabilir. Vergi mevzuatında bu şekilde yapılan kesintilere kaynakta kesinti denir. Vergi 

idaresine bu şekilde ödenen veya borç olarak tahakkuk ettirilen tutarlar dağıtılacak karın bir 

parçası olarak öz kaynaktan düşülür.323 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, birbirlerinden 

indirilmesine yasalarca bir engel olmadığı sürece bilançoda netleştirilerek gösterilir. 

Netleştirme işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:324  

a) Cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda 

yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması,  

b) Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla,  

-  Bir tek işletmenin ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri veya,  

-  Farklı işletmelerin söz konusu olduğu durumda ise, önemli miktarda ertelenmiş vergi 

varlık veya yükümlülüklerinin geri kazanılmasının veya yerine getirilmesinin beklendiği 

gelecek her bir dönem itibarıyla, cari vergi yükümlülük ve varlıklarının net bazda ifa 
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324 Arslan, s.311 
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edilmesinin veya cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesinin eşanlı olarak yapılması niyetinin taşındığı durumlarda.  

Ertelenmiş vergilerin bilançoda netleştirilerek gösterilmesi, yani mahsup edilmesiyle 

ilgili olarak UMS 12 düzenlemelerinin açıklandığı yukarıdaki durum, TMS 12 74. maddede 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;325  

Bir işletme ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borcunu ancak ve ancak 

aşağıdaki durumlarda mahsup eder:  

a) Yasal olarak dönem vergi varlıklarını dönem vergi borçlarına mahsup etme hakkının 

olması,  

b) Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu aynı vergi idaresi tarafından 

konulan aşağıdaki hususlardan herhangi birisi ile ilgilidir:  

-  Aynı vergi mükellefi,  

- Vergiye tabi işletmeler farklı işletmeler olmakla birlikte bu işletmeler, ertelenmiş 

vergi borçlarının ve varlıklarının önemli bir miktarının ödeneceği veya geri kazanılacağı 

tahmin edilen gelecek her dönem itibariyle, vergi borçlarını ve vergi alacaklarını ya net esasa 

göre yerine getirecek ya da tahsilat ve ödemeyi ayrı ayrı ancak aynı zamanda yapacaktır.  

74. maddede ertelenmiş vergilerin mahsubuyla ilgili düzenlemelerin doğuracağı sonuç, 

75. maddede açıklanmıştır. Buna göre, her bir zamanlama farkının tersine döneceği zamanı 

gösteren detaylı çizelgeler hazırlama ihtiyacını ortadan kaldırmak için ertelenmiş vergi varlığı 

ve vergi borcunun, bunların aynı işletmeye ait olması, aynı vergi idaresi ile ilgili olması, aynı 

vergi idaresi tarafından konulan gelir vergileriyle ilgili olması ve işletmenin yasal olarak 

dönem vergi varlığını ve dönem vergi borcunu birbirlerine mahsup etme hakkı olması 

durumunda birbiriyle mahsuplaştırılması gerekmektedir.326  

TMS’nin kullanımının yaygın hale gelmesi ile işletmeler için finansal tabloların önemi 

daha da artacak ve işletmeler vergi yasalarındaki farklılıkların matrahlar üzerindeki etkisini 

ayrıca hesaplamak şartıyla beyannamelerini vereceklerdir. Özellikle muhasebe karından mali  
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kara geçerken gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü daha sonraki yıllarda daha da artacaktır.327  

 

3.2.4. Türkiye’de Anlatılması ve Anlaşılmasındaki Zorluk Nedenleri 

UFRS329 (International Financial Reporting Standards – Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları) konusu son yıllarda muhasebe kamuoyunun en fazla ilgilendiği ve 

yöneldiği konuların başında gelmektedir. Bunun nedenleri birden fazladır. Yeni Türk Ticaret 

Kanunun yürürlüğe girmesi, küresel sermaye akışının hızlanması, iş ve/veya işyeri sahip ve 

yöneticilerinin finansal tablo konusuna eskisinden daha fazla önem vermesi gibi nedenler 

sıralanabilir. UFRS’lerin tam çevirisi olan TFRS’lerin330  (Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları) SPK, BBDK ve Yeni TTK’da yasal yerlerinin bulunması da standartları 

anlamayı ve uygulamayı önemli hale getirmiştir. Uygulamacılara uzak gelen Ertelenmiş Vergi 

bu bölümde örneklerle anlaşılması ve kavranmasına yardımcı olacaktır. 

Şekil 2: Ertelenmiş Vergilerde Sebep-Sonuç İlişkisi 

 

 

 

 

                                                      
327 Arslan, s.312 
329 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-IFRS) kavramı; Kavramsal Çerçeveyi, Uluslararası  

      Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS-IFRS 1-13), Uluslararası Muhasebe Standartlarını (UMS-IAS 1-41),  
      Daimi Yorumlamalar Komitesi (SYKT-SIC) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesinin  
     (UFRYK-IFRIC) yorumlarını içermektedir. 

 
330

 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kavramı; Kavramsal Çerçeveyi, Türkiye Finansal Raporlama  

     Standartlarını (TFRS 1-12), Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS 1-41) ve Türkiye Muhasebe Standartları  
     Kurulu’nun yorumlarını içermektedir. 
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Şekil 3: Ertelenen Vergi Karar Ağacı 

 

I. Oluşan geçici farkın gelecekte vergiden indirilebilir ya da ödenebilir olmasını ifade 

etmektedir.  

Örnek; Temettü gelirleri, serbest bölge kazançları vb. 

 II.  Oluşan geçici farkların gelecekte kullanılabilecek olmasını ifade etmektedir. 

Kullanılamayacak geçici farklar ertelenen vergiye konu edilmezler. 

III. Geçici fark tutarının, bilançonun aktif tutarını azaltıyor olmasını ifade etmektedir. 

Örneğin vadeli alınan çekler için hesaplanan reeskont tutarları, vergi yasalarınca şartları 

oluşmamış şüpheli alacaklar için ayrılan  karşılık tutarları vb. 

IV. Geçici fark tutarının, bilançonun pasif tutarını artırıyor olmasını ifade etmektedir. 

Örneğin çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı karşılığı, kanunen kabul edilmeyen gider 

karşılıkları vb. 
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 V. Geçici fark tutarının, bilançonun pasif tutarını azaltıyor olmasını ifade 

etmektedir. Örneğin vadeli verilen çekler için hesaplanan reeskont tutarları vb. 

VI. Geçici fark tutarının, bilançonun aktif tutarını artırıyor olmasını ifade etmektedir. 

Örneğin hisse senedi değer artışı, duran varlık değer artışı vb.331 

Ertelenmiş vergi,  konusu TMS 12 Gelir Vergileri standardında düzenlenen kavramdır. 

Dolayısıyla, mevcut vergi uygulamalarına ve vergi hesaplamalarına bir etkisi yoktur. 

Ertelenmiş Vergi sadece verginin raporlanmasına odaklanmış bir standarttır. İşletmelerin, 

ülkemizde geçerli vergi mevzuatına göre vergi matrahının saptaması uygulaması bu zamana 

kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Ülkelerde vergi kanunlarının değerleme 

ilkeleri TFRS’nin değerleme ilkelerine yaklaştırılırsa bile, uygulamanın tek olması dünyada 

sık rastlanan ve kabul gören bir konu değildir.331 Örnekler, bir muhasebe kaydı üzerinden 

değil, finansal rapor ve dipnot görünümleri üzerinden verilmeye çalışılmıştır. TMS 12 Gelir 

Vergileri (Kurum Kazancı Üzerinden Alınan) standardın amacı; işletmelerin bir faaliyet 

döneminde elde ettiği kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin finansal tablolarda 

raporlanmasını düzenlemektedir.332   

Geçici faklar bir varlığın veya borcun TFRS’ye göre hazırlanmış finansal durum 

tablosundaki (bilanço) defter değeri ile bir varlık veya borçların vergi mevzuatı açısından 

taşıdıkları değerler (vergi değeri) arasındaki zamanlama farklarını ifade etmektedir. Bu 

tanımdaki ifade teorik olarak ertelenmiş verginin bilanço yaklaşımına332 göre 

hesaplanmasıdır. TMS 12 bu yöntemi benimsemiştir. Ertelenmiş verginin matrahı geçici 

farklardır, dolayısıyla geçici olmayan (kalıcı fark ifadesi Türkçe literatürde bazen kullanılsa 

da standartta böyle bir ifade bulunmamaktadır) farklar üzerinde ertelenmiş vergi hesaplanmaz. 

Kalıcı olarak ifade edilen farklar, ileride hiçbir zaman işletmeye vergiden kaynaklanan nakit 

girişi ve/veya işletmeden vergiden kaynaklanan nakit çıkışı olmayacağını ifade etmektedir. 

Geçici farkların cari vergi oranı ile çarpılması ertelenmiş vergi varlığı ve/veya borcunu 

oluşturmaktadır. 

                 

331 Ali Osman Eflatun, TMS 12 Gelir Vergileri (Ertelenen Vergi), http://www.muhasebetr.com (06.05.2014) 

332 Volkan Demir, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 290, Kasım 2012, s. 75-81 

 

 

http://www.muhasebetr.com/
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Cari vergi oranı;  raporlama tarihi itibarı ile yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi 

kesine yakın vergi oranları (ve vergi kanunları) dikkate alınarak ölçülmektedir. Aslında 

standartta gelir ya da kurumlar vergisi oranı yerine cari vergi oranının kullanılmasının anlamı 

işletmede kurum kazancı üzerinden verginin hangi oranda hesaplandığını ifade etmesidir. 

Örneğin, genelde günümüzde şirketlerin kurumlar vergisi oranı % 20 dolayısıyla cari vergi 

oranı % 20’dir.  

Ancak ülkemizde bazen yatırım teşvik müessesi ortaya çıkmakta ve işletmeler bu 

müesseseden yararlandıklarında işletmeden vergiden dolayı nakit çıkışı % 19,8 

olabilmektedir. Böyle bir işletmenin cari vergi oranı % 19,8’dir. 

TFRS’ye uygun finansal raporlar hazırlanırken ortaya iki türlü geçici fark çıkmaktadır.  

1- İndirilebilir Geçici Farklar 

2- Vergilendirilebilir Geçici Farklar 

İndirilebilir geçici farklar; TRFS’ye göre hazırlanmış bilançoda yer alan ve gelecek 

dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya 

zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır. Basitçe, vergi mevzuatına göre 

cari dönemde gider yazılmasına izin verilmeyen ileride izin verilecek olan ancak TFRS’ye 

göre gider yazılan tutarlardır (bu yaklaşım Kar/Zarar tablosu yaklaşımıdır). 

İndirilebilir geçici farklar şöyle oluşmaktadır. 

Aktifte (Varlıklarda); TFRS Değeri < Vergi Değeri 

Pasifte (Borçlarda) TFRS Değeri > Vergi Değeri 

+ Gelecek dönemlerde devreden kullanılmamış mali zaralar (ülkemizde 5 yıl) 

+ Gelecek dönemlerde devreden kullanılmamış vergi avantajları (yatırım indirimi 

vb.) 

indirilebilir geçici fakların cari vergi oranı ile çarpılması sonucu ertelenmiş vergi 

varlığı doğmaktadırlar. Ertelenmiş vergi varlığı, TFRS bilançosunda vergi gelirlerine 

eklenecek ertelenmiş vergi geliri doğurmaktadır. 
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Ertelenmiş vergi varlıkları bilançonun aktifinde duran varlıklar hesap grubunda yer almakta 

ve hesaplana değeri ile gösterilmekte, normal bir alacak gibi itfa edilmiş maliyeti 

hesaplanmamaktadır. 

İşletme, ertelenmiş vergi varlığını, sadece gelecekte ertelenmiş vergi varlığının geri 

kazanılması için yeterli vergiye tabi kar olacağı muhtemel ise finansal tablolarında 

göstermelidir. Aksi takdirde dipnotlarda gerekli açıklamayı yaparak finansa tablolarda 

ertelenmiş vergi varlığı raporlamamalıdır.  

Örneğin, bir işletmenin raporlama tarihi itibarı ile geçmiş yıl mali zararları toplamı 

5.000 TL, diğer indirilebilir geçici farklar toplamı 10.000 TL olsun. Bu işletmenin döneme ait 

ticari zararı 2.000 TL ve işletmenin önümüzde 5 yıl boyunca kara geçmeyeceğini (veya düşük 

tutarlarda kar elde edeceğini) ve vergi oranının 0,20 olduğunu kabul edersek; 

Geçmiş Yıl Mali Zararları                 5.000 TL 

Diğer İndirilebilir Geçici Farklar     10.000 TL 

Toplam İndirilebilir Geçici Farklar 15.000 TL 

Ertelenmiş Vergi Varlığı = 15.000 TL x 0,20 = 3.000 TL

Yukarıdaki hesaplama yapılması gerekirken, işletmenin dönem zararı ve gelecekteki zararları 

( ya da düşük kar tutarları) ile yakın gelecekte vergiye tabi karın oluşması diğer bir değişle 

kurum kazancı üzerinden vergi ödemesi muhtemel görülmemektedir. Bu nedenle dipnotlarda 

basitçe şu gösterim yapılır ve yukardaki kayıt (raporlama) yapılmaz: 

 

 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (Bilanço Varlık) 1.000,00

         693 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ

                 GELİR ETKİSİ HESABI 1.000,00

31.12.20..

    /

 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (Bilanço Varlık) 3.000,00

         693 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ

                 GELİR ETKİSİ HESABI 3.000,00

31.12.20..

    /
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Ertelenmiş Vergi Varlığı = 15.000 TL x 0,20 = 3.000 TL 

Ertelenmiş Vergi Varlığı İptali                        = (3.000) TL 

Dipnotlarda iptalin nedeni açıklanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE UYGULAMASI 

4. TÜRKİYE UYGULAMASI 

4.1. Örnek 1: Ertelenmiş Vergi Farklarının Özet Tablo Halinde Sunumu 

Birinci örnekte, ertelenen vergiye tabi farkların mali tablolarda gösterilmesi esas 

alınmıştır. İkinci örnekte, SPK yönetmeliklerine tabi bir şirketin mali tablosu incelenmiş ve 

ertelenmiş verginin nasıl muhasebeleştirildiği gösterilmiştir. 

Ülkemizde TFRS’ler ile ilgili karışıklığın giderilmesi görevi düzenleyici kuruluşlara 

düşmektedir. Çünkü TFRS’ler UFRS’lerin aynısı olduğundan dünya ve ülkemiz SPK/BDDK 

uygulamaları ışığından uygulamalar yapmak zor değildir. Ancak düzenleyici kuruluşların 

yeteri kadar süre içerisinde uygulamayı iyi yönlendirmesi ve yol çizmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki örneklerde, farkların netleştirilmiş sonucu ile gösterilmiştir. 

 

a- İndirilebilir Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı Örneği 
 

 
 

 İndirilebilir Geçici Farklar: TFRS’ye göre hazırlanmış bilançoda yer alan ve gelecek 

dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya 

zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır. Basitçe, vergi mevzuatına göre 

cari dönemde gider yazılmasına izin verilmeyen ileride izin verilecek olan ancak TFRS’ye 

göre gider yazılan tutarlardır. İndirilebilir geçici farklar şöyle oluşmaktadır.  

Aktifte (Varlıklarda); TFRS Değeri < Vergi Değeri 

Pasifte (Borçlarda); TFRS Değeri > Vergi Değeri 

İndirilebilir geçici farkların cari vergi oranı ile çarpılması sonucu ertelenmiş vergi 

varlığı (alacağı) doğmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı, TFRS bilançosunda vergi gelirlerine 

eklenecek ertelenmiş vergi geliri doğurmaktadır.  

Bilanço Hesabı 

(Aktif)
TFRS Değeri Vergi Değeri Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı

Menkul Kıymetler 19.000 20.000 1.000 200

Ticari Alacaklar 16.750 18.000 1.250 250

Bilanço Hesabı 

(Pasif)
TFRS Değeri Vergi Değeri Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı

Ertelenmiş Gelirler 12.000 0 12.000 2.400
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Ertelenmiş vergi varlıkları bilançonun aktifinde duran varlıklar hesap grubunda yer 

almakta ve hesaplanan değeri ile gösterilmektedir. 

b- Vergilendirilebilir Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi Borçları Örnekleri 
 

 

Vergilendirilebilir Geçici Farklar: TFRS’ye göre hazırlanmış bilançoda yer alan ve 

gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını 

veya zararını belirlerken vergi tabi tutarlar oluşturan (matraha eklenecek olan) tutarlardır. 

İndirilebilir geçici farklar şöyle oluşmaktadır.  

Aktifte (Varlıklarda); TFRS Değeri > Vergi Değeri 

Pasifte (Borçlarda); TFRS Değeri < Vergi Değeri 

Vergilendirilebilir geçici farkların cari vergi oranı ile çarpılması sonucu ertelenmiş 

vergi borcu (yükümlülüğü) doğmaktadır. Ertelenmiş vergi borcu, TFRS bilançosunda vergi 

gelirlerinden indirilecek ertelenmiş vergi gideri doğurmaktadır. 

 

289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HS 1.950,00

                 693 SÜRDÜRÜLEBİLEN FAAL. ERTELENMİŞ VERGİ 1.950,00

                         GELİR HESABI     /

31.12.20..

Bilanço Hesabı 

(Aktif)
TFRS Değeri Vergi Değeri Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Borcu (Yüküm.)

Stoklar 22.000 15.000 7.000 1.400

Duran Varlıklar 12.400 9.600 2.800 560

Bilanço Hesabı 

(Pasif)
TFRS Değeri Vergi Değeri Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Borcu (Yüküm.)

Ticari Borçlar 16.200 17.000 800 160

692 SÜRDÜRÜLEBİLEN FAAL. ERTELENMİŞ VERGİ GİDER ETKİSİ HS. 1.800,00

                 489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (YÜKÜML.) HS 1.800,00

    /

31.12.20..



 

 

102 

 

Ertelenmiş vergi borçları bilançonun pasifinde duran uzun vadeli yabancı kaybaklar hesap 

grubunda yer almakta ve hesaplanan değeri ile gösterilmektedir. 

Ertelenmiş vergi borcu her zaman ertelenmiş vergi değeri doğurur mu?  

TMS 12 ‘ye göre (63-a paragrafı) kar veya zarar dışında muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili 

olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi de aynı dönemde veya farklı dönemlerde kar veya 

zarar dışında muhasebeleştirilir. Bu nedenle bir işletmede maddi duran varlıkların yeniden 

değerleme yöntemi ile raporlandığında yeniden değerleme farkları üzerinden ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Bu ertelenmiş vergi yükümlülüğün karşılığı ise diğer 

kapsamlı kar/zar hesaplarında raporlanacaktır. 

c- Geçici farklar – Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğüne ilişkin 

 Karşılaştırmalı Dönem 

31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile geçici farkların detayı ve ertelenmiş vergi etkisi 

aşağıdaki gibidir. 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri Geçici Farklar 
Ertelenmiş 
Vergi Etkisi 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık  
Amortisman Farkı 217.060 43.412 

Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Geliri 9.511.220 1.902.244 

Kur Farkı 2.985 597 

Kredilerin İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden 203.665 40.733 

Borçların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden 150.925 30.185 

Yeniden Değerleme Farkı 1.005.545 201.109 

  11.091.400 2.218.280 

31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile geçici fakların detayı ve ertelenmiş vergi etkisi aşağıdaki 
gibidir. 

 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları Geçici Farklar 
Ertelenmiş 
Vergi Etkisi 

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 8.420 1.684 
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Ertelenmiş Vergi Yükümlükleri Geçici Farklar 
Ertelenmiş 
Vergi Etkisi 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık 
 Amortisman Farkı 7.310 1.462 

 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları 31 Aralık 2011 
31 Aralık 

2010 

Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinden 0 1.684 
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri  
Maliyetlerinden  1.561.841 

- 

Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerlerinden  5.158 
- 

Finansman Giderleri 79.336 
- 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık 
 Amortisman Farkı 348 

- 

Birikmiş İzin Karşılığı 869 
- 

Diğer 487 
- 

Kıdem Tazminat Karşılığı 4.122 
- 

  1.652.161 1.684 

 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri Cari Dönem 
Önceki 
Dönem 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık 
 Amortisman Farkı 43.412 1.462 

Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Geliri 1.902.244 
- 

Kur Farkı 597 
- 

Kredilerin İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden 40.733 
- 

Borçların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden 30.185 
- 

Yeniden Değerleme Farkı 201.109 
- 

  2.218.280 1.462 
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31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarı ile ertelenmiş vergi değişimi aşağıdaki 
gibidir 

 

  
Cari Dönem 

Önceki 
Dönem 

   
  

Açılış Bakiyesi  24.281 
- 

Cari Dönem Ertelenen Vergi (Gideri) /  
Geliri 

(389.291) 
222 

Yeniden Değerlemenin Ertelenmiş Vergi 
 Etkisi * 

(201.209) - 

Kapanış Bakiyesi 
(566.119) 

222 

 

 * TMS 12’nin 63-a maddesine göre, kar ve zarar dışında muhasebeleştirilmiş 

kalemler ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi de aynı dönemde veya farklı 

dönemlerde kar veya zarar dışında muhasebeleştirilir. Bu nedenle aynı veya farklı dönemlerde 

muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi: söz konusu 

kalemler diğer kapsamlı Kar/Zarar muhasebeleştirilirse, diğer kapsamlı K/Z da 

muhasebeleştirilir. Maddi duran varlık yeniden değerleme farkları üzerinden hesaplanan 

ertelenmiş vergi yükümlülüğü diğer kapsamlı K/Z muhasebeleştirilmiştir. 

31 Aralık tarihinde sona eren dönemlere ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri 

aşağıda özetlenmiştir. 

 

  
Cari Dönem 

Önceki 
Dönem 

    

Cari Yıl Kurumlar Vergisi Karşılığı 
102.490 1.062 

Ertelenmiş Vergi (Geliri) Gideri 
389.291 (222) 

  
491.781 840 

 

Ertelenmiş vergi konusunun ülkemiz gibi vergi mevzuatının muhasebe 

uygulamalarına yön verdiği hatta muhasebe mesleğinin faaliyet alanının neredeyse tamamını 

oluşturduğu ülkelerde anlatılması ve anlaşılması oldukça zor ve karmaşıktır. Çünkü TFRS 

uygulamaları ile vergi uygulamaları arasında onlarca fark bulunmaktadır. 
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 Aslında ertelenmiş vergi, finansal tablolar analizi ile daha fazla ilgilidir. 

TFRS’lere uygun finansal tablolar analiz edilirken ertelenmiş vergi varlığının işletme için 

olumlu bir durum yarattığı ve ileride vergi ödemesi durumunda ertelenmiş vergi varlığı kadar 

dolaylı nakit girişi olacağı göz önüne alınmalıdır. Diğer taraftan işletmenin vergilerden dolayı 

ortaya çıkacak nakit akışını yönetebilmesi açısından da vergi planlaması yapması gerektiğini 

gösterebilmektedir.  

 Ertelenmiş vergi borcunun (yükümlülüğü) işletmeye ileride vergiden dolayı 

nakit çıkışı yaratma ihtimali olduğundan finansal tablolar analiz edilirken ertelenmiş vergi 

borçları detaylı bir şekilde incelenmelidir. Çünkü aynı zamanda işletmenin ileriki dönemlerde 

vergisel risklerle karşı karşıya kalabilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

 Ertelenmiş verginin zor anlaşılabilmesinin başka bir nedeni ise standarttaki 

geçen defter değeri ifadesidir. Standarttaki defter değeri ifadesi TFRS değerine işaret ederken, 

ülkemiz uygulamalarında defterler vergi mevzuatına göre tutulduğu için uygulamadaki defter 

değeri ifadesi ile karışabilmektedir. Dolayısıyla standartta geçen defter değeri ifadesini TFRS 

değeri olarak kabul eder ve uygulamalar bu yönde yapılırsa karışıklık ortadan kalkar.  

Örnek 2: Türkiye’de SPK Tabi Bir İşletmeden Alınan Örnek 

Örnekte yer alan firma 1991 yılında kurulmuş olup bilgisayar sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Şirket 2000 yılında halka açılarak SPK muhasebe ve raporlama ilkelerine tabi 

olmuştur.  

X Anonim Şirketi Vergi Varlık ve Yükümlülükleri: 

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal 

tabloları arasındaki farktan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi 

varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir 

ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal 

tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda 

belirtilmektedir. 

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı 

% 20’dir (2012: %20). 
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    Cari Dönem Önceki Dönem 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları (Yükümlükleri)  
  Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların 

 

  

Değerleme ve Amortisman Farkları (1.676.727) (162.153) 

Kıdem Tazminatı ve Birikmiş İzin Karşılıkları 228.381 183.635 

Ticari Alacakların Kayıtlı Değeri İle Vergi 

 

  

Matrahı Arasındaki Fark 134.661 181.171 

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 99.110 75.795 

Stoklar Yabancı Para Çevrim Farkları (1.123.093) (124.844) 

Gider Tahakkukları 343.483 279.490 

Şüpheli Alacak Karşılığı (44.326) 8.397 

Diğer (122.545) 21.261 

  (2.160.966) 462.752 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarı ile sona eren hesap dönemleri içindeki 

ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri hareketi. 

  
Cari Dönem 

Önceki 
Dönem 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları (Yükümlükleri)  

  
  

 
  

1 Ocak Açılış Bakiyesi  462.752 555.044 

İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen  (888.220) - 

Ertelenmiş Vergi Geliri /(Gideri) (1.783.209) 991.869 

Yabancı Para Çevrim Farkları 47.771 (1.084.161) 

  (2.160.966) 462.752 

 

31 ARALIK 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME 

   AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL   

   TABLOLARA AİT NOTLAR 

 

NOT 34: GELİR VERGİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK ve      

   YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)  
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A) CARİ DÖNEM VERGİSYİLE İLGİLİ VARLIKLAR 

 

Şirketin cari dönem vergi karşılığı olmaması ve/veya konsolidasyon sırasında farklı 

kamu idarelerinin olması nedeniyle vergi karşılığından mahsup edilemeyen peşin ödenen 

vergi tutarı (vergi varlığı) bilgisi aşağıdaki gibidir.   

  Cari Dönem 

Önceki 

Dönem 

Peşin Ödenen Vergi Fonlar 3.525.049 1.336.233 

Cari Dönem Vergisine Mahsup Edilebilir Tutar (3.525.049) (707.288) 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Bakiyesi --- 628.945 

 

 

B) DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı Şirket 

 

Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet 

sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar 

ayrılmıştır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari 

kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilmeyen giderlerin eklenmesi ve 

yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan 

yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Geçerli olan kurumlar vergisi oranları: 

 

21.06.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da 

uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi 

oranı % 20 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibarı ile 

hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir.  

 

Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirebilir 

kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar geriye dönük 

olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 
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Kurumlar Vergisi Kanunun 20. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin 

beyanı üzerine tarh olunur. Şirketler, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 

Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi dairesi tarafından bu 

beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.    

  

Gelir Vergisi Stopajı: 

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar 

paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tüm kurumlara ve yabancı şirketlerin 

Türkiye’deki şirketlerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir 

vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli resmi gazetede 

yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi stopaj oranı %10’dan 

% 15’e çıkartılmıştır. 

 

Yasal vergi karşılığı, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve finansal 

durum tablosu tarihi itibarı ile geçerli olan oran % 20 vergi oranı ile yürürlükteki vergi 

mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğü kayıtlarını içermekte olup, dönem sonları 

itibarı ile hesaplanan vergi karşılığı tutarları aşağıdaki gibidir: 

 

31 ARALIK 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME 

   AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL  

   TABLOLARA AİT NOTLAR 

 

 

C) DÖNEM VERGİ GİDERİ (GELİRİ) 

Şirketin vergi giderleri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi 

giderinden (veya geliri) oluşmaktadır. 
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Gelir Tablosu 
Cari Dönem Önceki 

Dönem 

    

Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı 4.963.300 2.255.247 

Çevrim Farkının Etkisi (61.704) (70.567) 

Mahsup Edilecek Peşin Ödenen Vergi 
(-) 

(3.525.049) (707.288) 

Toplam Vergi Gelir (Gideri) 1.376.546 1.477.392 

 

 

Ertelenmiş Vergi: 

 

Şirketin vergiye esas yasal mali tabloları TFRS’na göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini 

muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas tutarları ile TFRS’na göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmaktadır.  

Grubun, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarı ile ertelenmiş vergiye konu olan 

geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

 
 

 

31 ARALIK 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME 

   AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL    

   TABLOLARA AİT NOTLAR 
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Bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

  
Cari 

Dönem 
Önceki 
Dönem 

1 Ocak Açılış Bakiyesi (Kısa Vadeli + Uzun Vadeli  210.613 64.392 

Ertelenmiş Vergi (Geliri) Gideri (747.583) 31.894 

Kapsamlı Gelire Yansıyan (Aktüeryal Kazanç/Kayıp) 37.231 114.327 

Kapsamlı Gelire Yansıyan (Riskten Korunma Kaz./Kay.) (442.133) --- 

Kapanış Bakiyesi (941.872) 210.613 

 

 

Cari dönem faaliyetlerinden oluşan 1.152.485 TL ertelenen vergi gideri hesap 

edilmiştir ve muhasebeleştirilmiştir. Önceki dönem ertelenen vergi varlığı hesabında yer alan 

210.613 TL ters kayıt yapılarak kapatılmış ve cari dönem ertlenen vergi borcu (yükümlülüğü) 

olarak 941.872 TL muhasebeleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 692 SÜRDÜRÜLEN FAAL. ERTELENMİŞ VERGİ GİDER HS. 1.152.485

                      489 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HS 941.872

                      289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HS 210.613

31.12.2013

    /
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SONUÇ  

İşletmelerde muhasebe süreci sonunda ortaya çıkan finansal tablolar ve finansal tablo 

dipnotları, işletme çıkar gruplarına yeterli, doğru ve gerçek bilgiyi anlaşılır biçimde sağlamak 

durumundadır. Aksi halde önemli zaman, emek ve para harcanan bu süreç ve çıktıları 

anlamsız olmaktadır. Uzun zaman boyunca muhasebe sürecini şekillendiren genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi yasaları birbirleriyle önemli ölçüde çelişerek sürekli bir 

çatışma halinde olmuştur.  

Muhasebede elde edilen bilgilerin, sonuçların ve oluşturulan finansal tabloların 

doğruluğu ve güvenilirliği, işletme yönetiminin yanı sıra, diğer finansal tablo kullanıcıları 

açısından son derece önemlidir. Küreselleşen dünya ekonomisi ile birlikte genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerini temel alan uluslararası muhasebe standartları geliştirilmek suretiyle farklı 

ülkelerdeki işletmeler arasındaki muhasebe farklılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılarak 

finansal tablolarda birlik sağlanması amaçlanmıştır. Her ülke uluslararası alanda kabul gören 

bu standartları temel alarak kendi ulusal muhasebe standartlarını geliştirmektedir. Bu amaçla 

ülkemizde de TMSK tarafından TMS ve TFRS’ler hazırlanıp yayınlanmıştır. TMSK 

tarafından yayınlanan standartlardan TMS 12, gelir vergileri ve ertelenmiş vergileri konu 

ederek bu olgularla ilgili çeşitli düzenleme ve hükümlere yer vermektedir. 

TMS 12 standardının amacı, kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin 

muhasebeleştirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin esasları belirlemektir. Burada 

amaç faaliyet sonuçlarının sağlıklı bir şekilde raporlanmasıdır. Gelir vergilerinin 

muhasebeleştirilmesinde en önemli konu cari ve gelecek dönemlere ait vergisel sonuçların 

belirlenmesidir. Bir işletme, finansal tabloda görünen varlıkların, defter değeri kadar fayda 

sağlayacağını, borçların ise aynı değer kadar ödemeye yol açacağını bilir. Eğer varlık defter 

değeri kadar fayda sağlamazsa ve finansal tabloda görünen borç, defter değeri kadar ödemeye 

neden olmazsa, ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu ya da ertelenmiş vergi alacağının 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin 

muhasebeleştirilmesinde en önemli durum cari ve gelecek dönemlere ait vergisel sonuçların 

tespitidir. 

Bu yolla devletin yasalar yoluyla işletmeden almayı hedeflediği vergi tutarını 

hesaplamak amacıyla işletmenin muhasebe sürecini ve bu süreç sonucu üretilen finansal 

tabloları diğer çıkar grupları açısından anlamsızlaştırması engellenmiş olmaktadır. Çünkü, bu 
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yolla vergi odaklı muhasebe yerini yeterli, doğru, gerçek ve anlaşılır bilgi odaklı muhasebeye 

bırakmakta ve işletme çıkar gruplarının devlet dahil tümünü tatmin edecek bir kapsam 

oluşmaktadır. Standart ayrıca, henüz kullanılmamış olan geçmiş yıl zararlarından dolayı 

ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının ya da kullanılmamış vergi avantajlarının 

muhasebeleştirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumu ile gelir vergilerine 

yönelik bilgilerin açıklanması konularını da düzenler. Başka bir ifadeyle, TMS 12 gelir 

vergileri standardının asıl ilgi alanı, mali kar ile ticari kar arasında ortaya çıkan ve ertelenen 

vergi etkisi yaratan geçici farklardır. Standardın gelir yönünden ülkemizdeki genel 

uygulamaya oranla getirmiş olduğu bu farklılık; gelecekte vergilendirilebilecek gelir için 

ertelenmiş vergi borcunun, gelecekte indirilebilecek giderler için ertelenmiş vergi alacağının 

kayıtlara alınması ve finansal tablolarda gösterilmesidir. 

Ertelenmiş vergilerin finansal tablolara dahil edilmesiyle hem vergiye tabi kar 

üzerinden hesaplanan devlete ödenecek vergi tutarı hem de işletmenin muhasebe karı baz 

alınarak hesaplanan gerçek vergi yükü finansal tablolarda raporlanmaktadır. Bu durum 

finansal tablolar üzerinden hem devletin istediği bilgiye ulaşmasını sağlamakta hem de gerçek 

vergi yükünün raporlanmasıyla vergi sonrasındaki gerçek dağıtılabilir kar tutarının doğru 

biçimde gösterilmesini sağlamaktadır. Böylece, işletmelerin finansal tabloları ve finansal 

tablo dipnotları işletme çıkar gruplarının alacağı kararlar için yeterli, gerçek, doğru, 

karşılaştırılabilir ve anlaşılır veriler sağlamaktadır. 
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