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ÖZET 

Globalleşmenin etkisiyle birlikte sermaye de küreselleşmiş olup ülke mevzuatlarına 

ek olarak birçok ülkede faaliyet gösteren uluslararası firmaların, tüm dünyada çeşitli 

çıkar grupları tarafından daha da anlaşılır olunabilmesi için mali tabloların belirli 

standartlara göre hazırlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu durum, ülkemizdeki 

işletmelerin de finansal tablolarının uluslararası çıkar grupları tarafından kendilerine 

uygulama alanı bulmuştur. Bu nedenle ülkemizdeki şirketler de bugüne kadar VUK' a 

göre uyguladıkları mevzuat hükümleriyle beraber aynı zamanda uluslararası firmaların 

uluslararası muhasebe standartları hükümlerine göre de raporlama yapma ihtiyacı 

duymuştur. 

Maddi duran varlık standardının temel amacı varlıkların aktifleştirilmesi, defter 

değerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması gereken 

amortisman tutarı ile birlikte değer düşüklüğü zararlarının belirlenmesi ve değerleme 

yöntemidir. 

Maddi duran varlıklar da amortisman konusu, VUK, KVK ve TTK' da yer 

almaktadır. Ancak ayrıntılı olarak VUK' da yer verilmiştir. Çoğu işletmelerin mali 

tabloların içinde önemli paya sahip olan maddi duran varlıkların üzerinden amortisman 

ayrılması şirketin dönem karına etkisi oldukça fazladır. 

Bu çalışmada işletmelerin aktifindeki sabit kıymetlerin değerlemesi ve amortisman 

konuları Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından incelenmiş ve 

karşılaştırılmıştır. 

  



vi 
 

ABSTRACT 

Since the capital is globalised with the effect of globalisation; in addition to the laws 

of the country, the statements had to be prepared in compliance with specific standards, 

in order to be more comprehensible for the interest groups worldwide. This situation has 

caused the countrywide enterprises to use statements compatible with the interest 

groups worldwide. Therefore the firms in our country began to keep reports according 

not only to the legislation provisions of Tax Procedure Law, but also to the accounting 

standards of the international firms. 

The main goal of real asset standard is activating the assets, determining the book 

values and the amount of depreciation value thereof needed to be projected in the 

statements, by determining impairment losses and valuation methods. 

The depreciation in real assets takes part in Tax Procedure Law, Corporate Tax Law 

and  Turkish Code of Commerce. Especially in Tax Procedure Law, this issue is 

included in detail. The cost of depreciation of the real assets, which have an important 

role in statements, widely effects the companies’ period profit. 

In this study, we examined and compared the appreciation and depreciation of the 

real assets of the enterprises according to Tax Procedure Law and Turkish Accounting 

Standards. 
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmada TMS-16 ve Vergi Hukuku açısından Maddi duran varlıklarda 

amortisman kavramı karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Vergi Mevzuatında amortisman, gerçek usulde vergi veren mükellefin, işletmenin 

finansal tablolarının aktifinde yer alan, bir yıldan fazla kullanılan aşınan yıpranan ve 

değeri düşen varlıklar için ayrılır. 

Amortisman uygulamalarının vergi matrahı üzerindeki etkisi nedeniyle Vergi Usul 

Kanunu’ un 313 ve 321. maddelerinde yer verilmiştir. Amortismana konu olacak maddi 

duran varlık ve amortisman ayırmaya başlama zamanı amortisman uygulayan işletmeler 

için önemlidir. 

Vergi Usul Kanunu 313. maddesine göre işletmede bir yıldan fazla kullanılan 

amortismana tabi maddi duran varlıklardan söz edilir. Vergi Usul Kanunu’ nda 

amortisman süresi maddi duran varlığın aktife girdiği yıldan başlar, yararlı ömür yıl 

bazında belirlenir, kıst amortisman uygulaması ise sadece binek otomobiller için 

geçerlidir, finansal tablolarda yer alan diğer maddi duran varlıklar için uygulanmaz. 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu azalan bakiyeler yöntemini sadece bilanço esasına göre 

defter tutan işletmelerin kullanımına izin vermekte ve bu yöntemde ilk yıllarda işletme 

aleyhine, son yıllarda ise işletme lehine sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ve oranın % 

40’dan % 50’ye çıkarılması ile amortisman oranında bir iyileşme yapıldığı görülmüştür.  
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Maddi duran varlıklar işletme varlıkları içerisinde önemli bir yere sahiptir. TMS-16’ 

nın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin sahip olduğu maddi duran 

varlıkların ve maddi duran varlıklardaki yıpranma paylarını inceleyebilmelerini 

sağlayan matematiksel ve muhasebe işlemlerini düzenleyebilmektir. 

TMS-16’ ya göre duran varlıkların aktife girmesinden sonra yapılması gereken iki 

değerleme yöntemi vardır. Birincisi maliyet yöntemi diğeri ise yeniden değerleme 

yöntemidir. 

Maliyet yöntemi, dönem sonunda duran varlığın maliyet bedelinden, birikmiş 

amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki değeri gösterir. 

Yeniden değerleme yöntemi ise, duran varlığın dönem sonunda amortisman 

düşüldükten sonra gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

TMS-16’ya göre amortisman uygulamalarında; vergi mevzuatımızda yer alan 

amortisman tutarının belirlenmesi, amortisman oranı, amortisman süresi ve amortisman 

hesaplamalarında farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Maddi duran varlığın yıpranma payı için hesaplanan amortisman ve kullanılan 

yöntemler, Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından farklılıklar 

gösterir. Amortisman tutarının hangi yıl ve ne kadar ayrılması gerektiği nasıl 

hesaplanacağı konusunda geliştirilmiş yöntemler ve bir takım düzenlemeler vardır. 

İşletmenin ne kadar kar ettiği ile ilgilenen ortaklar, devlet, işletmeye kredi verenler, 

işletmede çalışanlar ve işletme ile ticari ilişkide bulunanlar için, maddi duran varlıklara 

ne kadar amortisman ayrılması gerektiği önemlidir. Bu açıdan amortisman 

hesaplamalarının Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından 

incelenmesi ve farklılıkların ortaya konması büyük önem taşır.  
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İşte bu iki uygulama arasında gözlemlenen farklılar ve amortisman ayrılması 

hususunun işletme için taşıdığı önem sebebiyle bu çalışmada başlıklar halinde 

amortisman konusu Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standardı 16 açısından 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bölümler itibariyle değinilen başlık ve konular aşağıda 

belirtilmiştir. 

"Vergi Hukuku ve TMS yönünden maddi duran varlıklarda amortisman konusunun 

karşılaştırmalı incelenmesi ve muhasebesi ” konulu tez çalışmasının birinci bölümünde 

kısaca konunun neleri kapsayacağı ifade edilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümün konusu VUK' na göre maddi duran varlıkların tanımı, unsurlarının 

neler olduğu, maddi duran varlıkların, değerleme ölçütlerinin neler olduğu, maliyet 

bedelinin hesaplanmasında nelerin maddi duran varlığın maliyetine ekleneceği ele 

alınmıştır. 

Üçüncü bölümün konusunu TMS' ye göre maddi duran varlıkların değerlemesi, 

değerleme ölçütleri, maddi duran varlığın bilanço dışı bırakılması ve maddi duran 

varlıkta takas kavramı anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümün konusu VUK' na göre amortisman kavramı, amortisman 

ayırabilme koşulları, amortisman matrahının tespiti, amortisman süresinin başlangıcı, 

oranları, yöntemleri ve özellikli durumlar üzerinde durulmuştur. 

Beşinci bölümün konusu TMS' ye göre amortisman kavramı, muhasebeleştirilmesi, 

amortismana tabi tutar ve dönemi, amortisman ayırma yöntemleri, değer düşüklüğü ve 

bilanço dışı bırakılması ele alınmıştır. 

Altıncı bölümde VUK ve TMS yönünden maddi duran varlıklarda amortismanın 

karşılaştırılması incelenmiştir. 

Sonuç bölümünde ise tüm konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaktadır.  
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2. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE MADDİ 

DURAN VARLIKLAR 

2.1. MADDİ DURAN VARLIKLARIN TANIMI 

“Maddi” kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Sözlüğünde; madde ile ilgili, 

maddesel, özdeksel, nesnel, fiziksel, manevi karşıtı, mal, para, varlıkla ilgili olan 

şeklinde tanımlanmaktadır. “Duran” kelimesi ise, yaşayan, varlığını sürdüren şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu iki tanımlamadan yola çıkıldığında “maddi duran varlık” maddesel, 

fiziksel özelliğe sahip ve bir yıldan daha uzun sürede kullanılacak olan varlık olarak 

tanımlanabilir.
1
 

İşletme faaliyetlerinin icrasında kullanılan ve faydası birden çok yıl süren kıymetler 

işletme duran varlıklarını oluşturur.
2
 Duran varlıkların, birden fazla dönem işletme 

bünyesinde yer almaları nedeniyle bilanço aktifinin en temel öğesi ve işletme varlık 

yapısının en önemli parçalarıdır. 

Buna göre bir varlığın maddi duran varlık sayılabilmesi için; 

 Maddi bir yapıya sahip olması, 

 Muhasebe kişiliğine ait bulunması, 

 İşletmenin mal ve hizmet üretim çalışmalarında veya yönetim işlerinde 

kullanılmak ya da kiralanmak üzere edinilmiş olması, normal koşullarda 

satılmasının düşünülmemesi, 

 Özel durumları dışında, 1 yıl olarak belirlenen işletme etkinlik döneminden 

daha uzun bir ömre sahip olması gerekir. 

                                                           
1
 Ümmühan Aslan, Karşılaştırılmalı Maddi Duran Varlık Muhasebesi, Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2011, 

s.3. 
2
 “Maddi Duran Varlıklar (Sabit Kıymetler)”, 

http://uye.yaklasim.com/FileZone/yaklasim/Ucretsiz_Ekler/D%C3%B6nem%20Sonu/ek_201201/2f.htm, 

(02.12.2015). 
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Yukarıda geçen maddelerden de anlaşılacağı üzere maddi duran varlıklar, satılmak 

amacı ile alınmamakta, faaliyet süresince birden fazla amaç için kullanılabilmekte ve 

sağladığı fayda birden fazla döneme yayılmaktadır. 

2.2. MADDİ DURAN VARLIKLARIN UNSURLARI 

2.2.1. Arazi ve Arsalar 

250 Arazi ve Arsalar Hesabında izlenir. 

Arazi; İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, tarım çalışmalarına ayrılmış veya 

bölümlenerek arsa olarak da değerlendirilebilen elverişli toprak parçalarıdır. 

Arsa; Kasaba, köy ve şehir gibi yerleşim yerleri (belediye sınırları dahilinde) 

sınırları içerisinde bina, fabrika vb. yapıların inşası için uygun, ayrılmış toprak 

parçalarıdır. 

Arazi ve arsalar elde edildiği maliyet üzerinden hesaba borç; elden çıkarıldığında ya 

da üzerine bina, fabrika vb. yapıların tesisi durumunda alacak kaydedilir. 

Arazi ve arsaların edinimi esnasında satıcıya ödenen fiyat dışında oluşan; emlak 

hizmet komisyonu, yasal masraf, avukatlık ücretleri vb. masraflar da eklenerek 

aktifleştirilirler. Ayrıca kullanıma hazır gelmesi için yapılan diğer tüm masraflar da 

satın alma fiyatına eklenerek aktifleştirilecektir. 

2.2.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

251 Yer altı ve Yer üstü Düzenleri Hesabında izlenir.  

Ancak Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin yapımı tamamlanıncaya kadar yapılan 

harcamalar, “258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabı’ na kaydedilir ve bu hesapta 

oluşan maliyet tutarı, yapım tamamlanınca “251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı’na 

devredilerek aktifleştirilir.  
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İşletme çalışmalarının gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak üzere yer 

altında ve yer üstünde, boşluk, su, toprak ve kayalarla ayrılmış alanları birbirine 

bağlamak amacıyla yapılan; yatay, düşey bölmeler bağlantılar ve örtüler ile düzeltme, 

kazı ve delme yoluyla meydana getirilen kütle, hacim ve alanlar yer altı yer üstü 

düzenlerini oluşturur.
3
 Yer altı ve yer üstü düzenlerine; köprü, yol, park, tünel, bölme, 

sarnıç, iskele, kanal, bent, baca vs. örnek verilebilir. 

Satın alınan veya inşa edilen, ettirilen yer altı ve yerüstü düzenleri bu hesaba borç; 

satılması veya hizmet dışı kalması durumunda, alacak kaydedilir. 

2.2.3. Binalar 

252 Binalar Hesabında izlenir. 

Arsa veya arazilerin üzerine inşa edilmiş olan ve işletme faaliyetlerinde kullanılan 

yapılara bina denir. Binalar işletme faaliyetlerinde idare binası, fabrika, depo gibi yerler 

olarak kullanılırlar. Bina kavramı avlu, bahçe gibi mütemmim cüzleri (bütünleyici 

parçalar) de kapsar.
4
 Binalar genellikle idari işlemlerin ve üretim faaliyetlerinin 

yapıldığı yerler olarak tanımlanmaktadır. 

Binalar, genellikle üzerinde bulundukları arsalarıyla birlikte satın alınırlar. Ancak 

arazi ve arsaların faydalı ömürleri sınırsız olarak kabul edildiği için amortismana tabi 

değillerdir, bu sebeple binaların bütün halinde alındıkları arsa veya arazilerin belirli bir 

oranla ayrılıp o şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Burada varlıkların piyasa 

fiyatı göz önüne alınarak bir ayrıştırma oranı bulunur ve buna göre maliyetleri 

ayrıştırılıp aktifleştirilir.  

                                                           
3
 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, 13. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s.441. 

4
 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 29. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006, s.290. 
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2.2.4. Tesis, Makine ve Cihazlar 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar hesabında izlenir. 

Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu 

amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Konveyör, Forklift vb) izlendiği hesaptır. Bu 

hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.
5
 

Tesisler: Bir makinenin doğurduğu enerjiyi ileten, dağıtan veya bir makinenin 

gördüğü işi uzağa taşıyan, makineler arasındaki düzeni sağlayan (su, buhar, elektrik, 

telefon, ısıtma, nemlendirme, yangın tesisleri gibi) varlıklardır. 

Makineler: Kendi kendine maddelere biçim veren veya biçimlerini değiştiren, yer 

altından çıkaran, enerjiyi harekete dönüştüren veya enerji alıcısının hareketlerini iş 

gören parçaya ileten (torna, matkap, dikiş makinesi, baskı makinesi vb.) aygıtlardır. 

Cihazlar: Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden meydana gelen ve bazı 

işlemlerin yapılmasına yarayan (röntgen cihazı, gaz ölçme cihazı vb.) varlıklardır. 

2.2.5. Taşıtlar 

254 Taşıtlar hesabında izlenir. 

Bu hesap, işletmeye veya müşteriye ait stokların, işletme personelinin veya 

yolcuların taşınmasında kullanılan tüm taşıma araçlarının (otomobil, otobüs, kamyon, 

hava hattı, lokomotif, gemi, uçak vb.) izlendiği hesaptır.
6
  

                                                           
5
 A. Tugay Yücel, Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, İstanbul: Hesap 

Uzmanları Derneği Yayınları, 2010, s.434. 
6
 Sevilengül, s.442. 



8 
 

Taşıtlar, işletme faaliyetlerinde, ulaştırma sektöründe veya hizmet üretimi amacıyla 

kullanımda olan tüm taşıt araçlarının izlendiği hesaptır. Taşıtlar hesabı, diğer duran 

varlıklar hesabındaki gibi, bir taşıtın satın alınarak işletme bünyesine katılması işlemi 

olduğunda borç kaydı ve kullanım yeteneğini kaybetmesi sonucu elden çıkarımı veya 

üçüncü kişilere satılıp varlığın aktiften çıkması durumunda, alacak kaydı yapılarak 

muhasebeleştirilir. Ancak ulaştırma sektöründe, ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının 

toplam tutarı, bilanço dipnotlarında gösterilir. 

Taşıtlar, maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilirler. Bir taşıtın maliyeti, alış 

bedeli, gümrük vergisi (ithal edildiyse), taşıma gideri, taşıma sırasında sigorta gideri, 

taşıt alım vergisi ve alımla ilgili diğer giderlerden oluşur.
7
 

Katma Değer Vergisi Kanunu, Md.30/b uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen 

binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların, bu amaçla 

kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında 

gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. İndirim konusu yapılmayan 

bu tutar işletme aktifine alınan taşıtlar hesabının borcuna yazılarak, taşıtların maliyeti 

arttırılır. 

2.2.6. Demirbaşlar 

255 Demirbaşlar hesabında izlenir. 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları 

ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
8
 

Demirbaşlar bu hesapta; satın alınma veya işletme tarafından imal edilip 

aktifleştirilme sırasında borç, elden çıkarılması ve satılması durumunda alacak kaydı 

yapılarak muhasebeleştirilir.  

                                                           
7
 Özgül Cemalcılar, Yılmaz Benligiray, Fevzi Sürmeli, Genel Muhasebe, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, 2004, s.202. 
8
 Nihat Küçüksavaş, Finansal Muhasebe, Genişletilmiş 12. baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012, s.403. 
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Ancak yukarıdaki tanımda belirtilen özelliklere sahip olmakla birlikte Vergi Usul 

Kanunu’ nun tanıdığı yetki ile, maliyeti kanundaki sınırlar altında kalan demirbaşlar bu 

hesaba alınmayıp malzeme gideri olarak kaydedilebilirler. Bu tür demirbaşlar “Nazım 

Hesaplara” alınarak muhasebe içi izlemeye tabi tutulabilir. 

2.2.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar  

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabında izlenir. 

Bu hesap, Tek Düzen Hesap Planında farklı niteliklere sahip bazı varlıklar için ayrı 

kebir hesaplarının olmaması nedeniyle kullanılmaktadır. Bu varlıklara; zirai 

işletmelerdeki hayvanlar, meyve ve orman ağaçları, işletme kitaplığında bulunan 

kitaplar, modeller ve kalıplar örnek gösterilebilir. 

Maddi duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle 

borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise alacak kaydı ile 

hesaplardan çıkarılır.
9
 

2.2.8. Birikmiş Amortismanlar 

Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok 

edilmesi, 257 Birikmiş Amortismanlar (-) hesabında izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır. 

Duran varlık maliyetlerinin muhasebe dönemlerine gider olarak dağıtılması işlemine 

amortisman denilir duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının dönemler 

itibariyle hesaplanıp, maliyetlerinden indirilmesine de amortisman işlemleri denir ve bu 

işlemler Birikmiş Amortismanlar hesabında izlenir. 

Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, 

satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar 

hesabına borç kaydedilir, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.  

                                                           
9
 Sibel Özmen, Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı Tekdüzen Hesap Planı, Ankara: Seçkin 

Yayınları, 2011, s.101. 
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Birikmiş Amortisman hesabı aşağıdaki şekilde bölümlenebilir. 

257.01 Arazi ve Arsalar Amortismanı 

257.02 Yer altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanı 

257.03 Binalar Amortismanı 

257.04 Tesis, Makine ve Cihazlar Amortismanı 

257.05 Taşıtlar Amortismanı 

257.06 Demirbaşlar Amortismanı 

257.07 Diğer Maddi Duran Varlık Amortismanları 

2.2.9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında izlenir. 

İşletmede bünyesinde yapımı süren ve tamamlanması sonucunda ilgili duran varlık 

hesabına aktarılacak olan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle 

ilgili harcamaların izlendiği hesaptır. Harcama yapıldığında hesaba borç, tamamlanan 

yatırım bedelleri için hesaba alacak kaydedilir, karşılığında ilgili maddi duran varlık 

hesabına borç kaydı yapılır. 

2.2.10. Verilen Avanslar 

259 Verilen Avanslar hesabında izlenir. 

Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran 

varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla 

ilgili giderleri de kapsar.
10

 

Duran varlık edinilmesi ile ilgili olarak avans verilmesinde veya akreditif 

açtırılmasında bu hesap borçlandırılır. Duran varlık, malzeme veya hizmetin teslim 

alınmasında ya da avansın kısmen ya da tamamen geri alınmasında bu hesaba alacak 

yazılır. 

                                                           
10

 Hasan Türedi, Genel Muhasebe Dönemiçi ve Dönemsonu İşlemleri, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 

3. baskı, Trabzon: Derya Kitabevi, 2011, s.303. 
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2.3. MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 

Vergi Usul Kanunu’nun 260’ ıncı maddesinde; “Değerlemede, iktisadi kıymetlerden 

her biri tek başına nazara alınır. Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük 

kıymetli müteferrik eşyayı toplu olarak değerlemek caizdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Maddi duran varlıklar maliyet değeri ile değerlenir. Maddi duran varlığın maliyeti; 

işletme tarafından inşa veya imal edilmeleri ya da ettirilmeleri karşılığında ve duran 

varlığın elde edilip yararlanılabilir duruma getirilmesine kadar yapılan, Katma Değer 

Vergisi dışındaki harcamalardan oluşur, (Banka ve sigorta şirketleri, Katma Değer 

Vergisine tabi olmadıklarından ödedikleri KDV’yi, maliyete eklerler. Ayrıca tüm 

yükümlüler binek otomobillerin KDV’ sini, yasa uyarınca hesaplanan KDV’ den 

indirilmeyeceğinden, taşıtın maliyetine eklerler).
11

 

Yukarıdaki tanım çerçevesinde bir duran varlığın maliyetine; 

a) Duran varlığın teslim alınması ile ilgili olarak katlanılan giderler, 

b) Kurma ve montaj giderleri, 

c) Deneme çalışması giderleri, 

d) Varlığın elde edilmesi için katlanılan diğer parasal fedakarlıklar, 

e) Satın alma bedeli, ithalat vergileri ile alış nedeni ile ödenen geri 

alınamayacak diğer vergiler, 

f) Varlığın yerleştirileceği yere ve çalışabileceği konuma getirilmesi için 

katlanılan giderler, 

g) Arsanın hazırlanması için katlanılan giderler, girecektir.  

                                                           
11

 Sevilengül, s.444. 
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2.3.1. Değerlemenin Tanımı 

Değerleme, kelime anlamı ile belli bir varlığa değer belirlemeyi ifade etmektedir. 

Vergi Hukuku yönünden ise değerleme vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespitidir. Önceliği vergi matrahının en doğru şekilde beyan 

edilmesi olan Vergi Mevzuatı yönünden, vergiye konu olan varlığın değeri, bazı 

vergiler yönünden bakıldığında doğrudan verginin matrahını oluşturmaktadır. Bazı 

vergilerde ise iktisadi varlıkların değerleri vergi matrahını yine doğrudan etkilediği 

görülmektedir. 

Bir ticari işletme yönünden ise değerlemeyi, işletmenin varlığını meydana getiren 

aktif ve pasif elemanların belli bir tarihteki değerini saptama olarak tanımlayabiliriz.
12

 

Vergi hukukunda değerlemenin kapsamı esas olarak şu iki başlık altında ifade 

edilebilir: 

 İşletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlenmesi ve işletme dışı servet 

unsurların değerlenmesi. 

 Bir ticari işletmenin bilançosunun aktifinde bulunan gayrimenkuller, 

demirbaşlar, alet edevat, emtia, tahvil ve hisse senetleri yani menkul 

kıymetler, alacaklar, kasa mevcudu ve peştemallık, ihtira beratları gibi gayri 

maddi varlıklar ile işletme bilançosunun pasif kısmında yer alan borçlar 

değerleme konusu olur. Ticari işletmeye dahil unsurların değerlenmesi 

özellikle gelir ve kurumlar vergisi açısından önem taşır. Bunun dışında ticari 

işletmeye dahil olamayan varlıklar içinde değerleme söz konusu olabilir. Bu 

durum özellikle veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisi uygulamalarında 

görülür.
13

  

                                                           
12

 Ömer Faruk Batırel, Teoride ve Türk Vergi Sisteminde Değerleme, İstanbul: İstanbul Matbaacılık, 

1974, s.5. 
13

 Bünyamin Öztürk, Dönemsonu Envanter ve Değerleme İşlemleri, Ankara: Asmmmo Yayınları, 2006, 

s.7. 
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Değerleme, temel olarak Vergi Usul Kanunu’ nun da düzenlenmiştir. Ayrıca diğer 

vergi kanunlarında da özel değerleme hükümleri yer almaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda 258 ile 330. maddeler arasında değerleme konusuna yer verilmiştir. 

Dizgesel olarak değerleme; önce tanım ve genel kavramlar, sonrasında ise iktisadi 

kıymetlerin değerlenmesinde uygulanacak temel değerleme ölçüleri olarak sıralanmıştır. 

Bunun devamında işletme bilançosu bünyesinde bulunan iktisadi varlıkların her birinin 

hangi değerleme ölçü veya ölçüleriyle değerleneceği açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise 

işletme dışı iktisadi servet unsurlarının değerlemesine yer verilmiş, en son bölümde ise 

amortismanlara, bir başka terimle değer düzeltimi hususuna değinilmiştir. 

2.3.2. Vergi Usul Kanunu’ na Göre Değerleme Ölçütleri 

Vergiye tabi ticari kazancın saptanmasında bilançoya dahil miktarlarla, gösterilen 

iktisadi kıymetlerin para ile ifade edilmesi gerekir. Vergi Usul Kanunu (m. 258) 

değerlemeyi, “Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve 

tespitidir” şeklinde tanımlamıştır. Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunundan farklı 

olarak kamu alacağını güvence altına almak amacıyla değerlemede asgari değerler 

saptamıştır. Vergi Usul Kanunu, iktisadi kıymetlerin çeşitlerine göre farklı değerleme 

ölçütleri kabul etmiştir (m. 262-268).
14

 

İktisadi kıymetlerin değerlenmesinde kullanılacak ölçütün, mutlaka Vergi Usul 

Kanunu’nda sayılan değerleme ölçülerinden birisi olması gerekir. Kanun değerleme 

hususunda herhangi bir esnekliğe yer bırakmamıştır. Bir başka deyişle, vergi matrahının 

tespiti hususunda yapılacak değerlemenin, Vergi Usul Kanunu’nda bulunan değerleme 

ölçülerinden birisi olması ehemmiyetli önceliktir.  

                                                           
14

 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 

18. baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s.268-269. 
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Değerleme ölçüleri, Vergi Usul Kanunu’ nun 261’inci maddesinde düzenlenmiş 

olup, bu değerleme ölçüleri, 

 Maliyet bedeli, 

 Borsa rayici, 

 Tasarruf değeri, 

 Mukayyet değer, 

 İtibari değer, 

 Rayiç bedel, 

 Emsal bedeli ve emsal ücret, 

 Vergi değeri, 

olarak sayılmıştır. 

Ancak, anılan maddede belirtilenler dışında, VUK’ un diğer maddeleri ve ilgili vergi 

kanunlarında tespit edilmiş olan ilave bazı değerleme ölçüleri de bulunmakta olup, 

bunlar aşağıdaki gibidir: 

 Alış bedeli, 

 Alış emsal bedeli, 

 Ortalama perakende satış fiyatı, 

 Tapu siciline kayıtlı bedel, 

 Finansal kiralamalarda kira ödemelerinin bugünkü değeri. 
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2.3.2.1. Maliyet Bedeli 

Vergi Usul Kanunu’nun 262’ inci maddesinde; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin 

iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara 

müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’ nun 262. madde hükmünden anlaşılacağı üzere, maliyet bedeli 

bir varlığın sahibine mal oluş bedelidir. Maliyet bedeli bir iktisadi kıymetin edinilmesi 

için yapılan tüm giderleri kapsar. Bir şeyi edinmek iki yolla olabilir. Satın almak ya da 

kendi kendine imal etmek. İşte bu bağlamda maliyet bedelini iki ayrı hale göre oluşan 

öğeleri ile değerlendiririz. Örneğin işletmenin, iktisadi varlığı işletme haricinden satın 

alması durumunda maliyet bedeline; edinilen varlığın alış bedeli, taşıma ücreti, ödenen 

komisyonlar ve varsa montaj giderleri gibi kalemler girer ancak iktisadi kıymet yurt 

dışından satın alınıyorsa ilaveten, ödenecek gümrük vergileri de maliyete dahil edilir. 

Maliyet bedelinin tespitinde bu giderlerin türlerinin ve sınırlarının belirlenmesinde 

uygulamada kararsızlık olduğu görülmektedir. Her şeye rağmen maliyet bedeli, oldukça 

objektif ve en çok uygulama alanı bulan değerleme ölçüsüdür.
15

 

Maliyet bedeli ile değerlenecek olan iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir: 

 Gayrimenkuller, 

 Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, 

 Tesisat ve makinalar, 

 Gemiler ve diğer taşıtlar, 

 Gayri maddi haklar, 

 Özel maliyet bedeli, 

 Demirbaş eşya, 

 Alet edevat, 

 Emtia, 

 Zirai mahsuller ve hayvanlar.
16

 

                                                           
15

 Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray, Nurten Erdoğan, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri Envanter ve 

Bilanço, Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2008, s.23. 
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2.3.2.2. Borsa Rayici 

Vergi Usul Kanunu’nun 263’üncü maddesinde; “Borsa rayici, gerek menkul 

kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi 

kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin 

ortalama değerlerini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Normal temevvüçler dışında, fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son 

muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas 

olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
17

 

Borsa rayici ile değerleme yapılabilmesi için değerlemeye konu olan varlığın, 

borsada işlem görmesi gerekir. Vergi Usul Kanunu’na göre borsa rayici, son işlem 

günündeki işlemlerin gün ortalamasıdır. Ayrıca yine Vergi Usul Kanunu’nun 280. 

Maddesinde yabancı paraların, borsa rayici ile değerleneceği belirtilmekle birlikte 

ülkemizde yerleşik bir yabancı para borsası olmadığı için yabancı paralar, Maliye 

Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlar ile değerlenmektedir. 

Ayrıca hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan 

şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışındaki her türlü 

menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Ancak bazı menkul kıymetlerin borsa rayici 

bulunmamaktadır. Örneğin borsa rayici olmayan tahviller alış bedeline vadesinde elde 

edilecek gelirin, edinim tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden 

kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanan değerle değerlenir.
18

  

                                                                                                                                                                          
16

 Kenan Volkan Ateşoğlu, “Değerleme”, 

http://www.sakaryavdb.gov.tr/document/DE%C4%9EERLEME.pdf (04.09.2015). 
17

 Musa Örmeci, Tüm Vergi Kanunları, Güncelleştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Oluş Yayıncılık, 2011, s.351. 
18

 Dursun Arıkboğa, Necdet Sağlam, Muhasebe Uygulamaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

2012, s.9. 
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2.3.2.3. Tasarruf Değeri 

Vergi Usul Kanunu’nun 264’ üncü maddesinde; “tasarruf değeri, bir iktisadi 

kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Yukarı da geçen kanuni tanımlama öznel bir anlam taşımakla birlikte, 281 ve 285. 

maddelerde tasarruf değerinin nasıl tatbik edileceği açıklanmıştır. 

Tasarruf değeri ile değerleme, aşağıdaki haller için öngörülmüştür: 

 Mevduat veya kredi sözleşmelerine bağlı alacak ve borçlar, 

 Vadesi gelmemiş olan senede bağlı ticari alacak ve borçlar (isteğe bağlı), 

 Banka, banker ile sigorta şirketlerinin alacak ve borçları.
19

 

2.3.2.4. Mukayyet (Kayıtlı) Değer 

Vergi Usul Kanunu’nun 265’ inci maddesinde; “mukayyet değer bir iktisadi 

kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Başka bir ifade ile, bir iktisadi kıymetin deftere kaydedilen ilk değeri, mukayyet 

değer veya kayıtlı değeri olarak belirtilir. Ayrıca Vergi Mevzuatına göre ayrılan 

karşılıklar ve amortismanlar da mukayyet değerleri ile izlenirler. 

Kayıtlı değer olarak da sık kullanılan mukayyet değerin, değerleme ölçüsü olarak 

kullanıldığı iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir. 

 Senetsiz alacaklar (VUK Md. 281), 

 Senetli alacaklar (istenirse, VUK Md. 281), 

 İlk tesis ve taazzuv giderleri, kuruluş giderleri, peştemallıklar (VUK Md. 

282), 

 Aktif geçici hesap kıymetleri (VUK Md. 283), 

                                                           
19

 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Klavuzu, İstanbul: Bilnet Matbaacılık, 2014, 

s.125. 
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Aktif geçici hesap kıymetleri şu kalemleri içerir: 

o Peşin ödenen giderler, 

o Tahsil edilmemiş hasılat (gelir tahakkukları), 

o İdrak edilmemiş mahsuller için yapılan giderler (hazırlık işleri gideri 

gibi), 

o Senetsiz borçlar (VUK Md. 285) 

o Senetli borçlar (istenirse, senetli alacaklar tasarruf değeriyle 

değerlenmemiş ise, VUK Md. 285) 

 Pasif geçici hesap kıymetleri (VUK Md.287), 

Pasif geçici hesap kıymetleri şu kalemleri içerir: 

o Peşin tahsil edilmiş hasılat, 

o Henüz ödenmemiş giderler, karşılıklar, 

o Amortismanlar (VUK Md. 288) 

 Özel haller (değerleme ölçüsü belirtilmemiş ya da belirtilen ölçüyle 

değerlemesine imkan olmayan hallerde, borsa rayici yoksa iktisadi kıymetler 

mukayyet değerle değerlenir. VUK Md. 289)
20

 

2.3.2.5. İtibari Değer 

Vergi Usul Kanunu’nun 266’ ıncı maddesinde; “İtibari değer, her nevi senetlerle 

esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

İtibari değere nominal değer, üzerinde yazılı olan değer de denir. 

İtibari değerle değerlenmesi gereken iktisadi kıymetler şunlardır: 

 Kasada bulunan milli para (Türk Lirası) mevcudu, 

 Anonim şirketlerin ihraç ettikleri kendi hisse senetleri ve tahviller, 

 İktisadi kamu müesseselerinin çıkardıkları tahviller.
21

 

                                                           
20

 Bünyamin Öztürk, Mustafa Özer, Dönemsonu Envanter ve Değerleme İşlemleri, Ankara, Maliye ve 

Hukuk Yayınları, 2003, s.15. 



19 
 

Bu kıymetlerin hepsinin de üzerinde yazılı olan bir değeri bulunduğu için, doğrudan 

üzerlerindeki yazılı değer ile değerlenirler. Maliyeti ile bu değer arasında bir fark olması 

durumunda, bu farkı maliyete değil, doğrudan gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, 

işletmelerin aktifinde, başkalarının çıkardığı hisse senedi ve tahvillerin bulunması 

halinde, bunlar itibari değer yerine, Vergi Usul Kanunu’ nun 279’ uncu maddesine göre, 

borsa rayici veya alış bedeli ile değerlenir. 

Ülkemizde yabancı para borsası bulunmadığından yabancı paralar Maliye 

Bakanlığının belirlediği kur üzerinden değerlenir. 

2.3.2.6. Vergi Değeri 

Vergi Usul Kanunu’nun 268’ inci maddesinde; “Vergi değeri, bina ve arazinin 

Emlâk Vergisi Kanununun 29’ uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

VUK' un 289' uncu maddesinde, değerleme bölümünde yazılı olmayan veya yazılı 

olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan arsa, arazi ve binaların 

vergi değeri ile değerleneceği hükme bağlanmıştır.
22

 

Vergi değeri, arsa, arazi ve gayrimenkullerin vergi kayıtlarındaki değerini ifade 

etmektedir. Vergi değeri hesaplamaları, 4 yılda bir belirlenen arsa emlak değeri baz 

alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Vergi değeri hesaplama için kullanılan arsaların birim emlak değerleri ise, bu değeri 

belirlemek üzere oluşturulan komisyon tarafından hazırlanmakta, gayrimenkullerin 

birim emlak değerleri ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.  

                                                                                                                                                                          
21

 Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 3. baskı, Ankara: Hesap 

Uzmanları Derneği Yayınları, 2004, s.414. 
22

 Haşmet Yıldırım, “Vergi Kanunları Yönünden Değerleme”, http://www.mergemusavirlik.com/tr/vergi-

kanunlari-yonunden-degerleme (11.08.2015). 
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2.3.2.7. Rayiç Bedel 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 266’ ıncı maddesinde; “Rayiç bedel, bir iktisadi 

kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Rayiç Bedel, özellikle veraset ve intikal vergisiyle emlak vergisi uygulamalarında 

önem kazanan bir değerleme ölçüsüdür. Belirtelim ki, rayiç bedel ölçeği vergi 

hukukumuzda esasen gayrimenkuller için ön görülmüş bir değerleme ölçüsü olmakla 

beraber, hukukumuzda yer alan bir çok değerleme ölçüsü aslında rayiç bedelin değişik 

bir ifade ediliş tarzından başka bir şey değildir. (Borsa rayici, vergi değeri, normal 

piyasa değeri gibi)
23

 

2.3.2.8. Emsal Bedel 

Vergi Usul Kanunu’nun 267’ inci maddesinde; “Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan 

veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde 

satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu bağlamda emsal bedeli, değerleme konusu malın emsal satış bedelidir ve bu 

ölçünün uygulanabilmesi için, değerleme konusu malın şu özelliklere sahip olması 

gerekir; 

 Gerçek değerinin belli olmaması, 

 Gerçek değerinin bilinmemesi, 

 Gerçek değerinin doğru olarak saptanamaması. 

Emsal bedeli, Vergi Usul Kanunu’ nun 267’ inci maddesinde öncelikle ortalama fiyat 

esası sonra maliyet bedeli esası bu ikisiyle de tespit edilemiyorsa takdir esası 

uygulanmak suretiyle tespit edilmek üzere sıralanmıştır ve bu sıraya uyulması 

zorunludur. Diğer bir ifade ile ortalama fiyat esasına göre belirleme olanağı varken, 

maliyet bedeli esası veya takdir suretiyle, emsal bedeli tespiti yapılamamaktadır.  

                                                           
23

 Bünyamin Öztürk, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Dönemsonu Envanter ve Değerleme 

İşlemleri, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, s.21. 
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Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur. 

Birinci sıra (Ortalama fiyat esası) VUK 267/1. maddesi uyarınca, aynı cins ve 

nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha 

evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre 

mükellef tarafından çıkarılacak olan “Ortalama Satış Fiyatı” ile hesaplanır. Bu esasın 

uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın 

miktarına nazaran % 25’ten az olmaması şarttır. 

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) VUK 267/2. maddesi uyarınca, emsal bedeli belli 

edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde 

mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave 

etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. 

Üçüncü sıra: (Takdir esası) VUK 267/3. maddesi uyarınca, yukarıda yazılı esaslara 

göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca 

takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve 

kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir 

edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. 

Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. (2686 sayılı Kanunun 

35'inci maddesiyle değişen fıkra) 

Emsal bedeli ile değerlenmesi gereken iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir: 

 Satış bedeli, maliyet bedelinden % 10 ve daha fazla düşüklük gösteren 

ticari ya da mamul emtialar (maliyet bedeli esası hariç) (VUK md. 274), 

 Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan zirai işletmelere dahil 

hayvanlar (VUK md. 277), 

 Kıymeti düşen mallar (VUK md. 278), 

 Özel haller (VUK md. 289), 

 Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri ayni 

değerler (GVK md. 41/1), 



22 
 

 İşin terki halinde, işletme sahibine fatura edilerek işletmeden çekilmesi 

gereken iktisadi kıymetler (GVK md. 41/1) (İşletmeden çekilen gayrimenkuller 

için ortalama fiyat esası ve maliyet bedeli esası uygulanamayacağı için doğrudan 

takdir suretiyle emsal bedelin tespiti gerekmektedir.), 

 Gerçek ücretin tespitinde, hizmet erbabına değişik şekillerde sağlanan 

menfaatler ( GVK md. 63), 

 Gelir vergisi mükelleflerinin ayni olarak bağışladıkları, mukayyet değeri 

bulunmayan mal ve haklar (sadece takdir esasına göre tespit edilen emsal 

bedelle) (GVK md. 89), 

 Kurumlar vergisi mükelleflerinin ayni olarak bağışladıkları, maliyet 

bedeli ve mukayyet değeri bulunmayan mal ve haklar (sadece takdir esasına göre 

tespit edilen emsal bedelle) (5520 sayılı KVK md.10), 

 Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin paradan başka 

ayni bir değer olması halinde (KDVK md. 27/1), 

 Bedelin emsal bedele nazaran açık bir şekilde düşük olduğu ve bu 

düşüklüğün sebebinin haklı bir şekilde izah edilemediği durumlarda (KDVK md. 

27/2), 

emsal bedelle değerleme yapılır.
24

 

2.3.2.9. Alış Bedeli 

Alış bedeli ölçüsü Vergi Usul Kanunu’ nda ayrıca tanımlanmamıştır ancak Vergi 

Usul Kanunu’ un 279' uncu maddesinde, “Hisse senetleri ile fon portföyünün en az 

yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım 

fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa 

rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde 

oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde 

elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar 

                                                           
24

 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, s.126-127. 
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geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici 

bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü 

itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir” 

kavramına yer verilmiştir. 

Ayrıca alış bedeli; iktisadi bir kıymetin satın alınması karşılığında ödenen veya 

borçlanılan bedelidir. Maliyet bedelinden farkı ise, alış bedeline yapılan satın alma 

giderlerinin dahil bulunmamasıdır.
25

 

İşletmenin satın aldığı hisse senetleri alış bedeli ile muhasebeleşir. Alış bedeli ile 

satış bedeli arasındaki olumlu fark “menkul kıymet satış karları” hesabının alacağına, 

olumsuz fark ise “menkul kıymet satış zararları” hesabının borcuna kaydedilir. 

2.3.2.10. Alış Emsal Bedeli 

Alış emsal bedeli Vergi Usul Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesiyle, geçici 5'inci 

maddesinde yazılı durumlarda uygulanır. 

Vergi Usul Kanunu’nun geçici 4. maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarih ve sonraki yıllarda Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetine girecek olanlar, 

açılış bilançolarını ve envanterlerini düzenlerken, işletmeye dahil edilen iktisadi 

kıymetlerin maliyet bedeli bilinmiyorsa, maliyet bedeli yerine mükelleflerin kendi 

belirledikleri alış emsal bedeli değerlemeye esas tutulur. Vergi incelemesi neticesinde 

alış emsal bedelinin fazla hesap edilmesinin tespiti durumunda, mükellef hakkında vergi 

ziya-ı veya usulsüzlük cezaları uygulanmaz. 

Vergi Usul Kanunu’nun geçici 5. maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarih ve sonraki yıllarda, ticari, sınai ve mesleki kazançları dolayısı ile yeniden gelir 

vergisine girecek veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden 

beri faaliyete devam eden serbest meslek erbaplarının, amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerini maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince alış 

tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki, bu 

kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki 

                                                           
25

 Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 

2005, s.366. 
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yıllara ait amortisman tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam 

olunur. Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla hesaplandığının tespiti halinde 

bundan dolayı mükellefe ceza kesilmez. 

2.3.2.11. Ortalama Perakende Satış Fiyatı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca, hizmet karşılığı olarak verilen 

ayınlar, verildiği gün ve yerdeki perakende fiyatlar ile değerlenir. 

Perakende fiyat, işlendikten sonra veya aynın tekrar satışa arz edilmeyecek ve 

normal bir tüketicinin ortalama ihtiyacını geçmeyecek miktarda satışlara uygulanan 

fiyatı ifade eder. Ayni değerin verildiği gün ve yerde bu çeşit satışlar için uygulanan 

birden fazla fiyat varsa, bunların ortalaması alınır.
26

 

2.3.2.12. Tapu Siciline Kayıtlı Bedel 

Vergi Usul Kanunu’ nun 296’ıncı maddesi uyarınca, tapu siciline kayıtlı bedel, bir 

vergiye matrah olan servet değerlenmesinde, tapu da kayıtlı haklar için uygulanır. 

Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’ nda, “Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilebilecek 

taşınmazlar; 

1. Arazi, 

2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir.” 

şeklinde belirtilmiştir. 

Değerleme ölçülerinden biri olarak belirtmeden önce uygulamada gelişen, tapu 

siciline kayıtlı bedel ile ilgili genel işleyiş hakkında bazı noktalar şu şekildedir; 

 Satış bedelinin belirlenmesi taraflara aittir, az veya çok belirlenebilir ve Tapu 

Sicil Müdürlüğünün bu bedelin nasıl olduğu yönünde müdahale etkisi yoktur. 
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 Ancak, Tapu Sicil Müdürlüğü satış bedelinin emlak beyan değerine yeniden 

değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması 

gerektiğini, aşağı olması halinde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre 

cezalı olarak tahsil edileceğini resmi senede yazarak taraflara hatırlatır. Satış 

bedelinin çok düşük gösterilmesi halinde, müdürlük işlem yapmaktan 

kaçınamaz. 

Bu sözleşmenin hazırlanması sonucunda kayıtlara geçilen tapu değerinin, kişilerin 

beyanı ile ilintili olması sebebiyle gerçek maliyet bedelini veya o günde geçerli olan 

rayiç bedelini yansıtmayabileceği için geçerli bir değerleme ölçüsü olarak 

gösterilemeyebilir. 

2.3.2.13. Finansal Kiralamalarda Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri 

Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 290’ıncı maddesine göre; 01.07.2003 tarihinden 

itibaren yapılan finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi, bu madde hükümlerine göre 

yapılacaktır. 

Bir kiralama işleminin, finansal kiralama sayılabilmesi için bazı kriterlerin oluşmuş 

olması gereklidir. Bunlar; 

a) İktisadi Kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, 

b) Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 

bedeller satın alma hakkı tanınması, 

c) Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha 

büyük bir bölümünü kaplaması, 

d) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 

toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri 

oluşturması.  
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Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, 

kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü 

değerlerinin toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının 

kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için 

katlanacağı faiz oranı kullanılır.
27

 

2.4. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE MADDİ DURAN 

VARLIKLARIN MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI 

2.4.1. Maliyet Bedeli Tanımı 

Vergi Usul Kanunu’ nun 260.’ ıncı maddesine göre belirtilen değerleme ölçütlerinde 

ilk sırada yer alan maliyet bedeli, 262.’ inci maddede geçtiği üzere incelenmiştir. Ayrıca 

Vergi Usul Kanunu’ nun 269, 270, 272 ve 273’üncü maddelerinde özel hükümlerle 

maliyet bedelinin kapsamına giren unsurlar belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’ nun 269. maddesinde; “İktisadi işletmelere dahil bilumum 

gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. 

Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 

2. Tesisat ve makinalar; 

3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 

4. Gayrimaddi haklar.” 

Vergi Usul Kanunu’ nun 270. Maddesinde; “Gayrimenkullerde maliyet bedeline, 

satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:  
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Bu giderler; 

1. Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; 

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden 

mütevellit giderler.” 

Ayrıca devamında, “Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri 

ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel 

giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest oldukları” eklenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’ nun 272. maddesinde; “Normal bakım, tamir ve temizleme 

giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek 

veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, 

gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.” 

şeklinde belirtilmiş ve devamında parantez içinde belirtilen durum, maliyet bedeline 

eklenmesi gereken giderlere örnek olarak gösterilmiştir. 

“(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve 

barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı 

olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi 

ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için 

yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)” 

Vergi Usul Kanunu’ nun 273. maddesinde; “Alet, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya 

maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satın alma 

bedelinden gayri komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. 

İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satın alma bedeli 

yerine geçer.” şeklinde belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Vergi Usul Kanunu’ nun maddeleri ışığında maliyet bedeli 

kapsamına giren iktisadi kıymetler, ilgili kıymetlerin satın alma dışında maliyetine giren 

giderler, ve hangi giderlerin maliyeti artırıcı olduğuna dair bilgiler belirtilmiştir. Aynı 

zamanda maliyet bedeli tespit edilirken, harcama ile karıştırılmamalıdır. 
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Harcama, bir iktisadi kıymet veya mal temini sağlamak için nakdi, ayni ya da alacak 

vb. olmak üzere karşı tarafa menfaat sağlamaya yönelik bir işlemdir. Maliyet ise daha 

dar kapsamlı bir ifade olup, işletmenin almak istediği iktisadi kıymetler için ödediği 

veya ödemeye hazır olduğu değerlerdir. Bu bağlamda yapılan harcama, hemen maliyet 

niteliği kazanabileceği gibi (örneğin, emtia alış bedeli), harcamanın maliyete 

dönüşebilmesi için belli bir zaman dilimi gerekebilir (örneğin, amortismana konu 

iktisadi kıymet alış bedeli). Burada harcama ile maliyet arasındaki bu ayırtıya dikkat 

edilmelidir. 

Maliyet bedeli yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, satın alınan 

maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir ve maliyet bedelini oluşturan 

bu unsurlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir. 

2.4.2. Maliyet Bedelinin Unsurları 

2.4.2.1. İktisap İçin Yapılan Ödemeler 

Bir malın iktisabı (satın alınması) için yapılan ödemeler, ilgili malın edinilmesi için 

yapılması zorunlu tüm giderlerden oluşmaktadır. Bir malın iktisabı için yapılan 

ödemeler, söz konusu mal satın alınmış ise satın alma bedeli, satın alma sırasında ortaya 

çıkan vergiler ile satın alma işlemine ilişkin olarak ortaya çıkan diğer giderlerden 

oluşur. 

Maddi duran varlık satın alma yoluyla elde edildiğinde, maliyet bedeline, alış 

bedelinden başka sigorta, nakliye, montaj, tapu, noter, komisyon, tellaliye, kıymet takdir 

giderleri ve ithal edilen makine ve tesisatta gümrük vergileri (Gümrük Vergisi ve diğer 

vergi resim ve harçlar) ve ithalatla ilgili diğer harcamalar, varlığın yerleştirileceği yerin 

veya arsanın hazırlanması için yapılan giderler dahil edilir. Başka bir deyişle, satın alma 

yolu ile elde edilen maddi duran varlığın maliyeti net fatura tutarına veya sözleşme 

tutarına bu varlıkların faaliyete hazır, çalışabilir bir duruma getirebilmesi için işletmenin 

yaptığı nakliye, yerleştirme, montaj giderlerinin eklenmesi ile bulunur.
28
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2.4.2.2. Kur Farkı Giderleri 

163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde: 

“Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya 

sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan 

kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin 

maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden 

sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya 

da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılmasının
29

” mümkün bulunduğu 

açıklanmıştır. 

İlgili tebliğde belirtildiği üzere, sabit kıymetlerin aktife alınması sırasında bunlar için 

aktife alınma işleminin yapıldığı dönem sonuna kadar işlemiş bulunan kur farkları 

maliyete ilave edilir. Aktife alınma dönemini izleyen yıllarda ortaya çıkan kur farkları 

isteğe bağlı olarak maliyete eklenir veya gider olarak gösterilir. 

Ayrıca 334 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince, iktisadi kıymetin 

aktifleştirme döneminden sonraki dönemlerde lehe oluşan kur farkları, ya kambiyo 

geliri olarak olarak değerlendirilecek, ya da iktisadi kıymetin maliyetinden 

indirilecektir. 

Kur farklarının lehte veya aleyhte olması durumunda maliyete nasıl yansıyacağı 

hususuyla ilgili aşağıdaki örneği inceleyebiliriz. 

Örnek : (A) A.Ş., Hazır giyim üretim faaliyetinde bulunmakta olup, 4 adet dikiş 

makinesi satın alma kararı almıştır. Bu nedenle 05.05.2014 tarihinde dolar cinsinden 

borçlanarak toplam TL tutarı 200.000 olan dört ayrı dikiş makinesi satın almıştır. Yıl 

sonuna kadar, 200.000 TL’ na 20.000 TL faiz tahakkuk etmiş ve kurda 1.000 TL artış 

olduğu tespit edilmiştir.  
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Çözüm: Dört adet dikiş makinesinin toplam tutarının 200.000 TL olmasına karşın, 

yıl sonuna kadar 20.000 TL faiz ve 1.000 TL kur farkı söz konusu olduğundan dikiş 

makineleri, tesisat ve makineler hesabında 221.000 TL olarak değerlenecek olup, bu 

tutar üzerinden amortisman ayrılacaktır. 

Dönem sonunda 1.000 TL lehte kur farkı olduğu varsayıldığında ise, bu sefer tesisat 

ve makineler hesabı, 220.000-1.000 = 219.000 TL olarak değerlendirilip bu tutar 

üzerinden amortisman ayrılacaktır. 

Ertesi yıl faiz tahakkuk ettiğinde ve kur farkı söz konusu olduğunda şirket, faiz 

giderini ve kur farkını ister maliyet olarak, isterse gider olarak dikkate alabilecektir. 

2.4.2.3. Faiz Giderleri 

163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde: 

“Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine 

ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım 

maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları 

yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle 

amortismana tabi tutulmasının
30

” mümkün bulunduğu açıklanmıştır. 

İlgili tebliğde de belirtildiği üzere, eğer bir maddi duran varlık yabancı kaynaklarla 

finanse edilmişse bu borçlarla ilgili olarak aktifleşme döneminin sonuna kadar oluşan 

kredi faizlerinin maliyet bedeline ilave edilmesi zorunludur. Buna göre Vergi Usul 

Kanunu’nun 285. maddesinde yer alan; “Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. 

Mevduat ve kredi sözleşmelerini müstenit borçlar değerleme gününe kadar 

hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır” hükmüne göre bu durum değerleme 

günü itibariyle vadesi dolmamış olan kredilerin değerleme gününe kadar geçen süreye 

isabet eden faizleri için de geçerlidir. 

Aktifleştirme döneminden sonra meydana gelen finansman giderlerini işletme isterse 

maliyet bedeline ilave eder isterse doğrudan gider yazabilir. Ancak bu yapılan tercih 

sonradan değiştirilmez. 

                                                           
30

 163 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 18648, 27/1/1985. 



31 
 

Faiz giderlerinin maliyete nasıl yansıdığı hususuyla ilgili aşağıdaki örneği 

inceleyebiliriz. 

Örnek: İşletme 2012 yılında iki yıllık taşıt kredisi kullanmak suretiyle 30.06.2012 

tarihinde taşıt satın alarak aktifine kaydetmiştir. 31.12.2012 tarihinde 8.000 TL, 

31.12.2013 tarihinde 7.000 TL ve 31.12.2014 tarihinde 5.000 TL faiz tahakkuk etmiştir.  

Çözüm: İşletme; 

31.12.2012 tarihinde tahakkuk eden faizi taşıtın maliyetine dahil ederek amortisman 

ayırması gerekecektir. 

31.12.2013 tarihinde ise tahakkuk eden faizi ister maliyete isterse giderlere intikal 

ettirebilecektir.  

Ancak 31.12.2013 tarihinde kullanılan tercih 31.12.2014 tarihinde de kullanılacaktır. 

2.4.2.4. Değerin Arttırılması İçin Yapılan Ödemeler 

Bir iktisadi kıymetin değerinin arttırılması için yapılan ödemeler ve buna bağlı olarak 

yapılan giderler, maliyet bedeline ilave edilir. Ancak bu nevi ödeme ve giderlerin 

maliyet bedeline ilave edilebilmesi için, iktisadi kıymetin değerini devamlı olarak 

artırması gerekir.
31

 Örneğin, bir binaya kat ilave edilmesi, bir geminin süratinin 

arttırılması veya bir otobüsün motorunun komple değiştirilmesi gibi durumlarda, 

yapılan ödeme ve giderler ilgili kıymetin bedeline ilave edilir. 

Aynı zamanda iktisadi varlığın değerini devamlı olarak artırmayan giderler de 

mevcuttur ve bunlar maliyete ilave edilmez, ilgili yılda masraf olarak kaydedilirler. 

Örneğin, normal tamir ve bakım giderleri maliyete ilave edilmez ve ilgili yılda gider 

yazılmak suretiyle masraf olarak kaydedilmesi gibi.  
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İktisadi kıymetlerin ve gayrimenkullerin maliyet bedelinin artırılmasına ilişkin 

Danıştay Kararları’ ndan bazıları aşağıdaki gibidir; 

“Fabrika binası inşaatı ve demirbaşlarla ilgili masraflar iktisadi kıymeti artırıcı 

nitelikte olduğundan doğrudan gider yazılamaz.”
32

 

“Makinalar ve tesisat için alınan, makine aksamı, sanayi rulmanı, konik ve torna için 

yapılan giderler normal tamir ve bakım gideri olmadığından amortismana tabi tutulması 

gerekir.”
33

 

“Amorti edilmiş arabaya yapılan ve iktisadi değeri artıran giderlerin amortismana 

tabi tutulması gerekir.”
34

 

2.4.2.5. Müteferrik Gider Olarak Yapılan Harcamalar 

Müteferri aynı kökten gelen anlamına gelmektedir. Bir harcamanın müteferri gider 

olarak maliyet bedeline eklenmesi için yapılan giderin satın alma bedeline veya değer 

artışı sağlayan gidere bağlı olarak yapılması gerekir. Mesela bedelin döviz cinsinden 

belirlendiği mallarda satın alma tarihinden sonra ortaya çıkan kur farkları ile kredili 

olarak alınan mallarda ödenen faizlerin, maliyet bedeline eklenmesi gerektiği şeklindeki 

görüşün gerekçesi bunların müteferri gider olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

Bu giderlerin maliyet bedeline nasıl ekleneceği 238 sıra no’ lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
35

 

İktisadi kıymetin iktisabı için yapılan dolaysız harcamaların tespitinde bir zorluk 

yoktur ancak, müteferrik (dolaylı) giderlerin sınırlarının çizilmesi kolay olmamaktadır. 

Hangi giderlerin maliyet bedeline dahil edileceği uygulamada bazı tereddütlere ve vergi 

uyuşmazlıklarına yol açmaktadır.  
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Aşağıda sayılan giderler Vergi Usul Kanunu kapsamında müteferrik giderler 

kapsamında değerlendirilebilir; 

 Faiz giderleri, 

 Vade farkları, 

 Kur farkları, 

 Taşıma, nakliye giderleri, 

 Sigorta giderleri, 

 Alım-Satım vergileri. 

2.4.2.6. İktisadi Kıymetin Mütemmim Cüz’leri (Bütünleyici Parçalar) 

ve Teferruatı (Eklentileri) 

Medeni Kanun’un 619. Maddesinde mütemmim cüzün (tamamlayıcı parçanın) 

tanımı, “mahalli örfe göre bir şeyin esaslı bir unsurunu teşkil eden o şeyin telef veya 

tahrip yahut tağyir edilmedikçe ondan ayrılması kabil olmayan cüz' ler, o şeyin 

mütemmim” şeklinde yapılmıştır. 

Buna göre tamamlayıcı parçalar; genel anlayışa göre, bir şeyin ana unsurunu teşkil 

eden ve o nesne yok edilmedikçe, parçalanmadıkça ve niteliği bozulmadıkça ondan 

ayrılması imkansız olan varlıklardır. 

Örneğin, bir binanın kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatı, su tesisatı o binanın 

mütemmim cüzüleridir. 

Teferruat ise, Türk Medeni Kanunu’nun 621’inci maddesinde; “Mahalli örfe veya 

malikin arzusuna göre bir şeyin işletilmesi, veya muhafazası veya ondan istifade 

olunması için daimi bir tarzda tahsis olunan ve kullanılmakta o şeye tabi kılınan veya 

takılan veya onunla birleştirilen menkul eşya asıl şeyin teferruatıdır.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 



34 
 

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere, “teferruat asıl olmayan, fakat asıl olan şeye 

bağlı olan ayrıntılı şeylerdir”
36

 şeklinde belirtilebilir.  

Örneğin, bir binanın kapısı, lavabosu, çöp öğütme makinası o binanın teferruatlarıdır. 

2.4.3. Maddi Duran Varlıkların Maliyet Bedeline Girmesi 

Zorunlu ve İhtiyari Giderler 

Maddi duran varlıkların maliyetine satın alma dışında giren giderler ilgili maddelerde 

açıklanmıştır. Bu maddelerden hareketle maliyet bedeline giren zorunlu giderler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 İthal edilen makine ve tesisatta ithalatla ilgili olarak ödenen gümrük vergileri 

maliyet bedeline dahil edilir. Ancak daha sonra indirim konusu yapılabilecek 

olan katma değer vergisinin maliyete dahil edilmemesi gerekir. 

 İsmen vergi olmamakla birlikte gümrükte ödenen bir takım fon (toplu konut 

fonu, kaynak kullanımını destekleme fonu gibi), harç veya çeşitli kamu 

kurumlarının ya da bunlar tarafından kurulan vakıfların bağış adı altında 

yaptıkları tahsilatın da maliyete ilave edilmesi gerekir. 

 Makine ve tesisatın taşınması için yapılan nakliye giderleri ile kurulup 

faaliyete geçirilmesi için yapılan montaj giderleri de maliyete eklenecek 

giderlerdendir. 

 Gayrimenkulün inşa edilmesi için mevcut binanın satın alınarak yıkılması ve 

arsanın düzenlenmesi durumunda da bu tür harcamalar maliyet bedeline 

eklenir.  

                                                           
36

 Kazım Yılmaz, VUK, GVK, KVK ve KDVK Açısından Değerleme, Genişletilmiş 2. baskı, Ankara: 

Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2000, s.49. 



35 
 

Kanun maliyet bedeline dahil edilmesi ihtiyari olan giderleri saymış olmasına 

rağmen mahiyeti itibariyle bunlara benzeyen giderlerin de maliyete eklenmelerinin 

zorunlu olmayacağını kabul etmek gerekir. Zira madde metninde yer alan emlak alım 

vergisi yürürlükten kaldırılmış ancak yerine nitelik olarak bir farkı bulunmayan tapu 

harcı ödenmektedir.
37

 

Kanunda sayılmamakla birlikte nitelik olarak, sayılan vergi ve masraflara benzeyen 

ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile kaldırılan tescil harcı, eğitime katkı payı, özel 

işlem vergisi, ek taşıt alım vergisi ve çevre kirliliğini önleme fonunu da bu nedenlerle, 

maliyete dahil edilmesi veya doğrudan gider yazılması ihtiyari olan giderler arasında 

değerlendirmek gerekir. 

Gayrimenkullerin alınması sırasında ödenecek giderlerden noter, mahkeme, kıymet 

takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve taşıt alım vergilerinin, maliyet 

bedeline eklenmesi ile genel gider olarak kaydı konusunda mükellefler serbest 

bırakılmışlardır.
38

 Ancak maliyet bedeline eklenmesi şeklinde tercih yapılması halinde 

daha sonra maliyet bedelinden çıkarılarak genel gider kaydedilmeleri mümkün değildir. 

2.5. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE MADDİ DURAN 

VARLIKLARDA DEĞERLEME 

2.5.1. Arazi ve Arsalarda Değerleme 

Vergi Usul Kanunu’nda arazi ve arsalar maliyet değerleriyle aktifleştirilir ve 

değerlenirler. 

Ancak satın alınmış olan arsa ve arazi üzerinde bulunan binanın veya tesislerin 

yıktırılması, bu yıkım sonucunda ortaya çıkan enkazın taşınması ve arsanın düz bir alan 

haline getirilmesi amacıyla yapılmış olan giderler maliyete eklenir. Enkazdan elde 

edilen moloz, demir gibi satışa konu olacak ve gelir sağlayacak bir takım öğeler varsa 

bunlar maliyetten indirilir. 
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Eğer satın alınan arsa ve arazinin ve varsa üzerinde bulunan binanın maliyet bedeli 

belirlenemiyor veya bulunamıyorsa bu arsa ve arazini ve üzerindeki bina vergi değeri 

veya rayiç bedeli ile değerlenir. 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 314’ üncü maddesinde; “Boş arazi ve boş arsalar 

amortismana tabi değildir. Ancak: 

1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 

güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 

2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi 

tutulur.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Arsa ve arazinin üzerindeki tesisler nedeniyle amortismana tabi tutulmasının nedeni, 

arsa üzerinde inşa ve tesis olunan bina, tarım tesisleri, yollar ve benzeri tesislerin, arsa 

ve arazinin mütemmim cüzü oldukları bu itibarla müstakil eşya niteliğinde olmayan bu 

tesislerin tek başlarına mülkiyet konusu olamayacakları ve asıl şey olan arsa ve arazinin 

hukuki akıbetlerine tabi olacaklarından, bunların amortismana tabi tutulabilmesinin 

ancak bağlı bulundukları arsa ve arazi ile birlikte amortismana tabi tutulması halinde 

mümkün olmasıdır.
39

 

Ayrıca boş arsa ve araziler ile ilgili maddeler halinde şu bilgiler belirtilebilir; 

 Amortisman konusu yapılamazlar, 

 Amortisman konusu yapılmadıkları gibi yeniden değerlemeye tabi olmaz ve 

satışlarında yenileme fonu tesis edilemez, 

 Elden çıkarılmaları halinde maliyet bedeli artırımı mümkündür. 

                                                           
39

 Mehmet Emin Akyol, Muzaffer Küçük, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Cilt-1, Ankara: Yaklaşım 

Yayıncılık, 2013, s.821. 



37 
 

2.5.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinde Değerleme 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri edinildiklerinde maliyet değeri ile; maliyet bedeli 

artırımına ve yeniden değerlemeye tabi tutulduklarında yenileme maliyeti ile 

değerlenir.
40

 

Ayrıca Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermemiz gerekirse; 

 Yeniden değerleme konusu yapılabilirler, 

 Satılmaları halinde Gelir Vergisi Kanunu’ nun 38. maddesi uyarınca maliyet 

bedeli artırımına konu olabilirler, 

 Amortisman konusu yapılabilirler, 

 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri için yapılan tüm harcamalar, maliyet bedelini 

artırıcı nitelikte olup olmadıklarına veya normal bakım ve tamir gideri olup 

olmadıklarına göre ayrı dikkate alınmalı ve maliyet bedelini artırıcı giderler 

amortisman yoluyla itfa edilmelidir. 

2.5.3. Binalarda Değerleme 

Binalar maliyet bedeli ile değerlenir. Ancak binaların edinim sürelerinde, maliyete 

eklenen giderler ve muhasebeleştirme farklılıklar göstermektedir. 

Örneğin, binanın satın alınması durumunda oluşan; tapu, noter harçları, emlak alım 

vergisi vb. harcamaların maliyete eklenmesi veya dönem gideri olarak kaydedilmesi 

vergi mevzuatımızca müsaade edilmiştir. 

İşletme tarafından inşa edilen binalarda inşaat maliyetleri değerlenir. Bu maliyetin 

belirlenmesinde doğrudan ilgili bütün malzeme ve işçilik maliyetleri aktifleştirilecektir.  
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Ayrıca binaların üzerinde bulundukları arsanın tamamına mı yoksa bir bölümüne mi 

yapıldığı hususu da önem taşımaktadır. Çünkü binanın maliyetine, sadece bina ve 

binaya tahsis edilen kısmı eklenmektedir. Diğer kalan bölümler satılabileceği veya yeni 

bir bina yapılabileceği için maliyete dahil edilmez. 

Bina ve arazinin maliyet bedeli belirlenemiyorsa vergi değeri başka bir ifadeyle rayiç 

bedelle değerlenirler.
41

 

2.5.4. Tesis, Makine ve Cihazlarda Değerleme 

Tesis, makine ve cihazlar maliyet bedeli ile değerlenir. Kullanımı için montajı 

zorunlu olan makineler, montajının tamamlandığı dönemde maliyeti oluşturularak 

aktifleştirilir. Bunlar amortisman ve yenileme fonu uygulamasına konu edilebilir. Aşırı 

kullanılan makineler fevkalade amortismana tabi tutulabilir.42 

Makine tesis ve cihazların envanteri de fiili mevcut ile kayıtlar karşılaştırılarak 

yapılır. Yapılan sayım, ölçüm ve değerlendirme sonucu farklılık çıkarsa nedenlerine 

göre düzeltilir.
43

 

Ayrıca Tesis, Makine ve Cihazlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermemiz gerekirse; 

 Satılmaları halinde GVK 38. madde uyarınca maliyet bedeli artırımına konu 

olabilirler. 

 Satılmaları veya sigortadan tazminat alınması hallerinde oluşacak kar 

yenileme fonuna alınabilir. 

 Amortisman konusu yapılabilirler, 

 Yeniden değerleme konusu yapılabilirler, 

 Yeniden değerlemeden sonraki değerleri üzerinden amortisman ayrılabilir.  
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 Tesis Makine ve Cihazlarda yapılan tüm harcamalar, maliyet bedelini artırıcı 

nitelikte olup olmadıklarına veya normal bakım ve tamir gideri olup 

olmadıklarına göre ayrı dikkate alınmalı ve maliyet bedelini artırıcı giderler 

amortisman yoluyla itfa edilmelidir. 

2.5.5. Taşıtlarda Değerleme 

Taşıtlar maliyet bedeli ile değerlenir. Binek otomobillerinin alımında ödenen KDV 

indirim konusu yapılamaz, gider veya maliyet olarak dikkate alınır. Binek 

otomobillerinin ilk yıl amortismanı kıst esasa göre yapılır. Taşıtlar amortisman ve 

yenileme fonu uygulamasına konu edilebilir.
44

  

Ancak, Vergi Usul Kanunu’ nun 320’ inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; 

“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak 

üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam 

ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan 

süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. 

 Her yılın amortismanı  ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir, 

 Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten 

düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.” 

şeklinde belirtilmiş ve taşıtların değerlemesi, amortisman ayrılması ve de 

muhasebeleştirilmesi hususlarına açıklık getirmiştir. 

Ayrıca Taşıtlarla ile ilgili diğer bilgilere de değinmemiz gerekirse; 

 Yeniden değerleme konusu yapılabilirler, 

 Yeniden değerlemeden sonraki değerleri üzerinden amortisman ayrılabilir,  

 Satılmaları halinde Gelir Vergisi Kanunu’ nun 38. maddesi uyarınca maliyet 

bedeli artırımına konu olabilirler, 
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 Satılmaları veya sigortadan tazminat alınması hallerinde oluşacak kar, 

yenileme fonuna alınabilir, 

 Taşıtlar için yapılan tüm harcamalar, maliyet bedelini artırıcı nitelikte olup 

olmadıklarına veya normal bakım ve tamir gideri olup olmadıklarına göre 

ayrı dikkate alınmalı ve maliyet bedelini artırıcı giderler amortisman yoluyla 

itfa edilmelidir. 

2.5.6. Demirbaşlarda Değerleme 

Vergi Usul Kanunu’ nun 273. maddesinde; alet, edevat, mefruşat ve demirbaş 

eşyanın maliyet bedeli ile değerleneceği ve maliyet bedeline satın alma bedelinin yanı 

sıra komisyon ve nakliye gideri gibi özel giderlerin de dâhil edileceği belirtilmektedir. 

Yine aynı maddede, imal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imalat 

giderlerinin satın alma bedeli yerine geçeceği ifadesine yer verilmiştir. 

Maliyet bedeli bilinmeyen demirbaşlar ise Vergi Usul Kanunu’ nun 289. maddesine 

göre, emsal bedeli ile değerlenecektir.
45

 

Ayrıca demirbaşlarla ilgili diğer özellikleri de belirtmemiz gerekirse; 

 Satılmaları veya sigortadan tazminat alınması hallerinde oluşacak kar 

yenileme fonuna alınabilir, 

 Amortisman konusu yapılabilirler, 

 Demirbaşlar için yapılan tüm harcamalar, maliyet bedelini artırıcı nitelikte 

olup olmadıklarına veya normal bakım ve tamir gideri olup olmadıklarına 

göre ayrı dikkate alınmalı ve maliyet bedelini artırıcı giderler amortisman 

yoluyla itfa edilmelidir. 
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2.5.7. Diğer Maddi Duran Varlıklarda Değerleme 

Diğer maddi duran varlıklar edinildiklerinde maliyet değeri ile; maliyet bedeli 

artırımına ve yeniden değerlemeye tabi tutulduklarında yenileme maliyeti ile 

değerlenir.
46

 

Diğer maddi duran varlıklarla ilgili diğer bilgilere de değinmemiz gerekirse; 

 Satılmaları veya sigortadan tazminat alınma hallerinde oluşacak kar, 

yenileme fonuna alınabilir, 

 Amortisman konusu yapılabilirler, 

 Diğer maddi duran varlıklar için yapılan tüm harcamalar, maliyet bedelini 

artırıcı nitelikte olup olmadıklarına veya normal bakım ve tamir gideri olup 

olmadıklarına göre ayrı dikkate alınmalı ve maliyet bedelini artırıcı giderler 

amortisman yoluyla itfa edilmelidir. 

2.5.8. Yapılmakta Olan Yatırımlarda Değerleme 

İnşaatı devam eden ve dönem sonunda henüz tamamlanmamış olan sabit kıymetlere 

ait yapılan harcamalar bilançonun duran varlıklar bölümünde 2 no’ lu hesapta maddi 

duran varlıkların içinde gösterilir. Yapılmakta olan yatırımların maliyet oluşumu aktife 

alındıkları dönemde yapılır. Eğer işletme birden fazla yatırı yapmışsa bunlara ait 

maliyet ögeleri ilgili olduğu bilanço kaleminin altında ayrıca izlenir. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait muhasebe kayıtları ise dönem sonunda 

henüz tamamlanmamış olması durumunda bilançonun aktifinde dönen varlıklar grubu 

17 no’ lu hesapta izlenir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri ise bilançonun 

pasifinde 35 no’ lu hesapta izlenir. Bu aktif ve pasif kalemler dönem sonunda mukayyet 

bedel ile değerlenir. 
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2.5.9. Verilen Avanslarda Değerleme 

Verilen avanslar mukayyet değerle değerlenir. Döviz üzerinden bir bedelle verilmiş 

olan avansların mukayyet değeri, dönem sonu itibariyle Maliye Bakanlığınca 

yayımlanacak1 döviz alış kuru ile yapılacak kur değerlemesi sonucuna göre 

düzeltilebilir. Kur değerlemesinde tespit edilecek lehte veya aleyhte tespit edilen kur 

farkları 646/656 hesaplara kaydolunur.
47

 

Döviz cinsinden avansların değerlenmesi hususunda ise üç farklı görüş vardır. 

 Birinci görüş; avans dövizli alacak veya borç değildir, bu nedenle avanslar 

hiç değerlemeye tabi tutulmaz. 

 İkinci görüş; değerlemeye tabi tutulur ancak doğan kur farkları gelir ve gider 

hesaplarına intikal ettirilmeyerek aktif veya pasif geçici hesaplara kaydedilir. 

 Üçüncü görüş ise; değerlemeye tabi tutulur ve doğan kur farkları gelir ve 

gider hesaplarına intikal ettirilir. Bu üç seçenek içinde en uygunu doğan kur 

farklarının gelir ve gider hesaplarına intikal ettirilmesidir. 

Sonuç olarak; son zamanlarda verilen Bakanlık muktezalarında avansların 

değerlenmesiyle oluşan kur farklarının gelir veya gider yazılabileceği 

benimsenmektedir. Yine bu konuda müstakar hale gelen yargı kararları da vardır.  
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3. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’ NA 

GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLAR 

3.1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’ NA GÖRE 

MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 

Bütün ülkelerin kendilerine has finansal raporlama standartları vardır. Günümüzde 

globalleşmenin sonucu olarak, ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gittikçe artmaktadır. 

Böylece, uluslararası şirketlerin oluşumu ve bu şirketlerin birden fazla ülkenin 

kanunlarına tabi, çıkar gruplarının muhasebe bilgisine olan ihtiyaçlarını arttırmıştır. Bu 

nedenle her ülkenin kendi iç işlerindeki finansal raporlama standartları, Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları’na entegre olma ihtiyacını ortaya koymuştur.
48

 

Uluslararası Muhasebe Standartları’ nın gerekliliği hususunu biraz daha açmamız 

gerekirse; Öncellikle çokuluslu şirketlere finansal tabloları karşılaştırma olanağının 

sunulması ve bunun beraberinde şeffaflığın sağlanmasıdır. Muhasebe bilgi sisteminin 

ise daha şeffaf ve açıklayıcı olması sadece işletme açısından değil aynı zamanda farklı 

çıkar grupları açısından da büyük faydaları beraberinde getirmektedir. 

Maddi Duran Varlıklara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardının amacı aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır. 

“Bu Standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran 

varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlayan 

maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran 

varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların muhasebeleştirilmesi, 

defter değerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması 

gereken amortisman tutarları ile değer düşüklüğü zararlarıdır.”
49
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Standardın amaçlarına baktığımızda altı çizilmesi gereken konunun maddi duran 

varlıklardaki ortaya çıkması muhtemel değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara 

yansıtılma keyfiyetidir. 

3.1.1. TMS 16 MDV Standardında Yer Alan Değerleme 

Kavramlarının Tanımı 

TMS 16 “maddi duran varlıklar” 31.12.2005 tarihli 26040 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmıştır ve maddi duran varlıkların muhasebeleştirmesi ile ilgili esasları 

düzenlemektedir. Bunun yanı sıra TMS/TFRS, işletmeye ait maddi varlıkların elde 

edilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması işlemlerini söz konusu duran varlığın edinim 

amacına veya sonraki değişikliklere göre farklı standartlarda da açıklanmıştır. 

Değerleme kavramlarına geçmeden önce bu standartları, maddi varlıklara yönelik 

doğrudan ve dolaylı ilişkili olarak iki grupta belirtelim. 

Maddi varlıklara yönelik doğrudan ilişkili sunum ve değerleme hükümleri içeren 

muhasebe standartları şunlardır; 

 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

Bu standartlara yer alan ek olarak maddi varlıklara yönelik muhasebeleştirme 

kriterleri sunan dolaylı standartlar ise şunlardır; 

 TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve 

Hatalar 

 TMS 12 Gelir Vergileri 

 TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 

Açıklanması 

 TMS 18 Hasılat 

 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
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Yukarıda da belirtildiği üzere TMS 16 Standardının ve doğrudan veya dolaylı olarak 

bağlantılı olduğu standartların daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tanımların iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Bu kavramlardan birçoğu yıllardan beri kullanılagelmektedir. 

Ancak “işletmeye özgü değer”, “değer düşüklüğü zararı”, “geri kazanılabilir tutar” ve 

“kulanım değeri” kavramlarının iyi özümlenmesi gerekir. Çünkü ileride verilecek 

örnekler çoğunlukla bu kavramlara dayanmaktadır. 

Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü 

zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit 

benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, 

(Diğer TFRS’ lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili 

varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (Örnek, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler) 

Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer 

tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. 

Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince 

sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

İşletmeye özgü değer: Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı 

ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün 

karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder. 

Gerçeğe uygun değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

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

çıkması gereken tutardır. 

Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşan 

kısmını ifade eder.  
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Maddi duran varlıklar: 

a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya 

verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan; 

ve 

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

Geri kazanılabilir tutar: Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden büyük 

olanıdır. 

Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki 

durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, 

elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. 

Yararlı ömür: 

a) Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi; 

veya 

b) İşletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya 

benzeri üretim birimini ifade eder.
50

 

Kullanım değeri: Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen 

gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.
51

  

                                                           
50

 TMS-16, Paragraf 6. 
51

 TMS-36, Paragraf 6. 
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3.1.2. TMS’ da Yer Alan Değerleme Ölçütleri 

3.1.2.1. Maliyet Bedeli Modeli 

Maliyet bedeli modeli, bir maddi duran varlık kaleminin varlık olarak 

muhasebeleştirilmesinden sonra, finansal tablolarda maliyetinde birikmiş amortisman 

ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. 

Satış amaçlı elde bulundurulan varlık olarak sınıflandırılmış varlıklar, defter değeri ve 

gerçeğe uygun değerinde satış için gerekli maliyetlerin düşülmesiyle bulunan değerin 

düşük olanı ile gösterilir. 

Maliyet Bedeli iktisadi bir varlığın elde edilmesi veyahut değerinin arttırılmasıyla 

ilgili olarak yapılan ödemelerde bunların bağlı olduğu her türlü giderin toplamını ifade 

eder. Buna göre iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerin tespitinde fiili maliyetin esas 

alınması öngörülmüştür.
52

 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin 

fiyatın eşdeğeri tutardır. Ödemenin normal kredi vadelerinin ötesine ertelenmesi 

halinde, toplam ödeme tutarının peşin fiyatı aşan kısmı (TMS 23 te izin verilen 

alternatif yöntem çerçevesinde defter değerinde taşınmadığı süre) kredi dönemi boyunca 

faiz olarak tablolara yansıtılır. Mali mevzuata gider belirlenen maliyet bedeli ile 

standarda göre belirlenecek maliyet bedeli arasındaki en önemli farklılık vade farklar ve 

finansman giderlerinin standart uyarınca yapılacak belirlemede dikkate alınmamasıdır.  

                                                           
52

 Bünyamin Öztürk, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Dönemsonu Envanter ve Değerleme 

İşlemleri, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, s.102. 
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Bir varlığın defter değeri, geri kazanılabilir tutarından daha büyük ise değer 

düşüklüğü zararı söz konusudur. Geri kazanılabilir tutar ise, satış giderleri çıkartılmış 

gerçeğe uygun değerinden ve kullanım değerinden büyük olanıdır. 

Bu modelde değer artışları dikkate alınmamaktadır. Ancak bir maddi duran varlıkta 

değer düşüklüğü gerçekleştikten sonra bir değer artışı meydana geliyorsa, TMS 36, 

paragraf 117 uyarınca ilgili maddi duran varlığın değeri, ilk kayıtlı değerine ulaşıncaya 

kadar değer artışları kayda alınabilecek fakat ilk kayıtlı değeri geçemeyecektir.
53

 

Örnek:
54

 

100.000 TL’ lik bir taşıtın ekonomik ömür sonundaki hurda değerinin bugünkü 

değeri 10.000 TL ise amortismana tabi tutar 90.000 TL’ dir. Ekonomik ömrünün de 9 

yıl olduğunu kabul eder ve normal amortisman yöntemine göre amortisman 

hesaplanırsa 10.000 TL’ ye ulaşırız. Yıl sonunda yeni taşıt modellerinin çıkması ile 

taşıtın geri kazanılabilir değerinin yani maliyet değeri ile kullanım değerinden büyük 

olanının 75.000 TL olduğunu kabul edersek, taşıtın yıl sonu değeri 75.000 TL olacağı 

için; 

Maliyet    : 100.000 TL 

Amortisman   : (10.000) TL 

Geri kazanılabilir değer   : (75.000) TL 

Değer düşüklüğü karşılığı  : 15.000 TL olarak hesaplanır.  

                                                           
53

 Ümmühan Aslan, Karşılaştırılmalı Maddi Duran Varlık Muhasebesi, Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2011, 

s.69. 
54

 İbrahim Bozkurt, Türkiye Muhasebe Standartları İhtiyaca Uygun Olarak Seçilmiş Standartların 

Örnekler Yardımıyla Sistematik Anlatımı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013, s.49. 
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3.1.2.1.1. MDV’ ın Maliyetine Giren Unsurlar 

Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesin de, nelerin duran varlık kalemini 

oluşturduğu gibi bir ölçü TMS-16’da öngörülmemiştir. Muhasebeleştirme ilkelerinin bir 

işletmeye özgü koşullara uygulanmasında muhakeme yapılması gerekir. Bir işletme bu 

ilke çerçevesinde, maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluştuğu tarihteki 

değerleriyle muhasebeleştirir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde 

etme veya inşa edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve 

bakım için katlanılan maliyetleri içerir. Yedek parça ve bakım malzemeleri genel olarak 

stoklarda izlenir. Bunlar kullanıldıklarında gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, işletmenin 

bir dönemden fazla kullanmayı beklediği önemli yedek parça ve malzemeler duran 

varlık olarak değerlendirilir.
55

 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir: 

 Satın alma fiyatı (indirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat 

vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dahil); 

 Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet; 

 Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın 

restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde 

edilmesi ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı 

sonucunda katlandığı yükümlülük.
56

 

Maliyet unsurlarına ilave olarak, doğrudan maddi duran varlığın maliyetine aşağıdaki 

harcamalar ilave edilir.  

                                                           
55

 Fatma Pamukçu, “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamasının Türkiye Muhasebe 

Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı Açısından Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 

Sayı:32, (Ekim 2010), s.69. 
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 Şeref Demir, UFRS (TMS) Değerleme Hükümleri, Kocaeli: Kocaeli SMMM Eğitim Yayınları, 2007, 

s.52-53. 
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 Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili 

çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler, 

 Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler, 

 İlk teslimata ilişkin maliyetler, 

 Kurulum ve montaj maliyetleri, 

 Test maliyetleri ve mesleki ücretler. 

Satın alınan maddi duran varlıkların aktifte hangi değerle yer alacağına ilişkin 

düzenleme maliyet unsurları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre genel 

yaklaşım, alım tarihindeki peşin bedelin esas alınmasıdır. Bunun dışındaki yapay 

maliyet artırıcı (vade farkı, kredi faiz vb.) kalemlerin maddi duran varlığın bedeline 

eklenmesi sorunudur. Standart da konuya ilişkin şu açıklamalara yer verilmiştir. 

3.1.2.1.2. MDV’ ın Maliyetine Girmeyen Unsurlar 

İlk maliyete girmeyen giderler; 

 Yeni bir tesisin açılmasının maliyeti, 

 Reklam ve tanıtım harcamaları, 

 Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesine is yapmak için katlanılan 

maliyetler (eğitim masrafları), 

 Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. 

Örneğin; Varlığın kullanımı için çalışanların eğitim almaları gerekiyorsa, eğitim 

bedeli maliyet olarak kabul edilmez ve doğrudan gider kaydedilir. Makineyi 

kullanabilmesi için ustabaşının eğitim alması şart olabilir, ancak ustabaşının aldığın 

eğitim sonunda bu işi başaracağının veya çalışmaya devam edeceğinin hiçbir garantisi 

yoktur. Ustabaşı işten ayırılınca yerine geçen kişinin aynı eğitimi alması gerekebilir. 

Dolayısıyla eğitim ücretleri maddi duran varlık maliyetine dâhil edilmez. 
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3.1.2.1.3. MDV’ nın Elde Edilmesinde Borçlanma Maliyetleri 

Maddi duran varlıkların finansmanının özkaynaklar ile sağlanması günümüz 

ekonomik koşullarında çok mümkün olmamaktadır ve ayrıca işletmeler var olan 

özkaynakların büyük bir bölümünü bu tür yatırımlarda kullanmayı uygun 

bulmamaktadırlar. Bunun sonucunda maddi duran varlıkların elde edilmesinde ya da 

yenilenmesinde yaygın olarak yabancı kaynak kullanılmaktadır. 

Standartta borçlanma maliyetleri “bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili 

olarak katlanılan faiz giderleri, kur farkları, vade farkları, komisyon giderleri, finansal 

kiralama ile ilgili borçlanma giderleri olarak” tanımlanmaktadır. 

Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ait TMS 23’ ün kabul ettiği temel 

ilke, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, bu varlığın maliyetinin doğrudan bir parçasını 

oluşturmaktadır.
57

 

TMS 16’ da maddi duran varlık, banka kredisi vb. Kredi ile satın alınmış ise, TMS 

23 kapsamında özellikli varlık olup olmama durumuna göre; oluşan borçlanma 

maliyetleri ya varlığın maliyetine dahil edilir, ya da dönem gider olarak 

muhasebeleştirilir. Eğer Maddi duran varlık özellikli bir varlık ise, yatırım dönemimde 

bu giderler maliyet bedeline ilave edilmektedir. 

Örneğin, bir işletme inşaatı tamamlanan binasını teslim aldığında, bu bina TMS 23’e 

göre aktifleştirme tarihine kadar yapılan ve özellikli varlık ile doğrudan ilişkili olan 

borçlanma maliyetleri (kredi faiz, kur farkı vb), binanın maliyetine eklenecektir. 

Aktifleştirme tarihinden sonra oluşan borçlanma maliyetleri ise aynı dönemde olsa bile 

dönem giderine eklenecektir.  
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 Aslan, s.49. 
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Muhasebe kaydı ile beraber aşağıdaki örneği de inceleyebiliriz. 

Örnek:
58

 

Bir plastik firması nakliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere bina inşa etmiştir. İnşa 

faaliyeti 10 ay sürmüş ve bina inşaatına ilişkin kredi faizleri dışında yapılan 

harcamaların toplamı 250.000 TL’dir. Bu dönemde inşaatın finansmanı için temin 

edilen kredinin faizi 35.000 TL’ dir. Temel yönteme göre yapılması gereken muhasebe 

kaydında duran varlığın edinilmesine ilişkin katlanılan 35.000 TL finansman gideri 

dönemin finansal tablolarına yansıtılmak üzere giderleştirilir. 

----------------------------------------------../../….------------------------------------------- 

252 BİNALAR 250.000 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 35.000 

 320 SATICILAR 250.000 

 102 BANKALAR 35.000 

---------------------------------------------------/---------------------------------------------- 

Alternatif yönteme göre yapılması gereken muhasebe kaydında ise temel yöntemde 

dönem gideri olarak kabul edilen finansman gideri binaların maliyetine eklenebilecektir. 

Buna göre muhasebe kaydı şöyledir: 

------------------------------------------------../../….------------------------------------------- 

252 BİNALAR 285.000 

 320 SATICILAR 250.000 

 102 BANKALAR 35.000 

--------------------------------------------------/------------------------------------------------- 
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 M. A. İbrahim Sarıay, “Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların 

Değerlemesine İlişkin Uygulamalar”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı:114. (Mayıs 2012). 
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3.1.2.1.4. Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar 

Bazı durumlarda maddi duran varlık satın alındıktan sonra bile maddi duran varlığın 

maliyetine giren harcamalar yapılabilir. Bunlar: 

 Gelecek dönemlerde yaratacağı ekonomik faydaları artırıcı harcamalar, sabit 

kıymetin değerlerine ilave edilir (Geliştirme giderleri). 

 Bu kapsama girmeyen diğer tüm harcamalar gerçekleştikleri dönemlerde 

gider olarak kayıtlara yansıtılır (İşletme giderleri). 

Bir maddi varlığa ait parçanın yenilenmesi ya da ikamesi sırasında katlanılan 

maliyetler, söz konusu maddi varlığa ilişkin sonraki dönemlerde yapılan bir harcama 

olmayıp, ayrı bir varlığın elde edilmesi gibi muhasebeleştirirler ve yenilenen ya da 

ikame olunan parçalanın kayıtlı değeri mali tablolardan çıkarılır. Maddi varlıkların ana 

unsurları bazen düzenli aralıklarla değiştirilebilir. Bu unsurlar, faydalı ömürleri, ilgili 

oldukları maddi varlığın faydalı ömründen farklı olması nedeniyle ayrı varlıklar olarak 

muhasebeleştirilir. Bazı maddi varlıklar, parça yenilemesi yapılmaksızın hataların 

oluşmasını önleyici düzenli büyük kontroller sayesinde faaliyete devam edebilir. Bu 

durumda, kontrol maliyeti yenilenen parça gibi aktifleştirir ve yenilenen parçanın kalan 

tüm kayıtlı değeri mali tablolardan çıkarılır. 

İşletmenin maddi duran varlık kaleminin defter değerine, ilgili kalemin bir parçası 

için yenileme maliyetinin dâhil etmesi durumda; yenilenen parçanın ayrı olarak itfa 

edilip edilmediğine bakılmaksızın, yenilenen parçanın defter değeri bilanço dışı 

bırakılır. İşletme için yenilenen parçanın defter değerinin belirlenmesi 

mümkün/uygulanabilir değilse, yenileme maliyeti, yenilenen parçanın alındığında ya da 

inşa edildiğindeki maliyetinin bir göstergesi olarak kullanılabilir.
59
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 Ümit Gücenme Gençoğlu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, İstanbul: Türkmen 

Kitabevi, 2007, s.204. 
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3.1.2.2. Yeniden Değerleme Modeli 

Bu yöntemde, gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran 

varlık kalemi, ilk olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı 

üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe 

uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer 

düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, 

bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter 

değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

Bu yönteme göre, MDV’ lerin dönem sonundaki değerlemesi TMS 16 madde 39 ve 

40’a göre şöyle özetlenebilir: Duran varlığın değeri düşerse, varlığı cari değerle izleyen 

yöntemin gereği olarak değer düşüklüğü için karşılık ayrılmaz, doğrudan gider yazılarak 

varlığın değeri azaltılır. Sonraki dönemlerde değer düşüklüğü için de aynı uygulamaya 

devam edilir. Eğer sonraki dönemlerde değer artışı söz konusu olursa; artan değerin 

önceki dönem veya dönemlerde gider yazılan kısmı kadar bir tutarın gelir kaydedilmesi 

gerekir. Buradaki değer artışının zararları aşan kısmının ise standarda göre, gelir 

kaydedilmeyerek doğrudan özkaynaklardaki değer artışlarına alınması söz konusu olur. 

Bir maddi duran varlık kalemine ilişkin özkaynak hesap grubundaki yeniden değerleme 

değer artışı, ilgili varlık bilanço dışı bırakıldığında doğrudan geçmiş yıl kârlarına 

aktarılabilir.
60

 

Aynı işleyiş varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması durumunda da 

geçerli olabilir. Aynı zamanda, değer artışının bir kısmı, varlık işletme tarafından 

kullanıldıkça da aktarılabilir. Bu durumda, aktarılan değer artışı, varlığın yeniden 

değerlenmiş defter değeri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti 

üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki fark kadar olur. Yeniden değerleme değer 

artışından geçmiş yıl kârlarına aktarım kâr veya zarar üzerinden yapılamaz.  
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Gelir yaklaşımına göre tespit edilen gerçeğe uygun değer TMS 36 varlıklarda değer 

düşüklüğü standardında tanımlanan kullanım değerinden farklıdır. Gerçeğe uygun değer 

piyasa katılımcılarının bilgi ve tahminleri yanında piyasa katılımcılarına ilişkin 

faktörleri de yansıtmaktadır. Gerçeğe uygun değer işletme dışı faktörlerden de 

etkilenmektedir. Kullanım değeri ise işletmelerin bilgi ve tahminlerini ve genel olarak 

diğer işletmelere uygulanmayan işletmeye özgü faktörleri yansıtmaktadır.
61

 

Maddi duran varlığın defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark önemli 

ölçüde ise varlık yeniden değerlenmelidir. Gerçeğe uygun değerleri önemli ölçüde 

değişmeyen maddi duran varlık unsuları için üç ya da beş yılda bir yeniden değerleme 

yapılması gereklidir. Vergi mevzuatına göre maddi duran varlıklarda yeniden değerleme 

işlemi 5024 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
62

 

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendirildiğinde, yeniden değerleme 

tarihindeki birikmiş amortisman, aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi tutulur: 

a) Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net tutar yeniden değerleme 

sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullanılır. 

b) Varlığın brüt defter değerindeki değişiklikle orantılı olarak düzeltilir ve 

böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden 

değerlenmiş tutarına eşit olur. Bu yöntem genellikle bir varlığın, itfa edilen 

yenileme maliyetinin bir endeks uygulanarak yeniden değerlendiği 

durumlarda kullanılır.
63
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Örnek: 

Bir işletme 01.01.2014 tarihinde 40.000 TL maliyetle satın almış olduğu makinesinin 

31.12.2014 tarihi itibariyle yeniden değerlenmiş, (gerçeğe uygun) değerinin de 45.000 

TL olduğunu belirlemiştir. 

Bu örneğin çözümü için öncelikle 31.12.14 tarihi kayıtlı değerinin belirlenmesi 

gereklidir. Yani amortisman ayrıldıktan sonra değeri olan 32.000 TL’ nin gösterilmesi 

için şu kayıt yapılmalıdır. 

----------------------------------------------31/12/2014-------------------------------------------

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 8.000 

 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 8.000 

---------------------------------------------------/---------------------------------------------------

Sonrasında ise standardın belirlediği iki yönetime göre yeniden değerleme modeli 

uyumlanmalıdır. 

Bu iki yöntemden ilkine göre önce birikmiş amortismana hesabı kapatılarak varlığın 

değeri netleştirilir. Sonra varlığın değeri yeniden değerlenmiş değere uyarlanır. 

---------------------------------------------------/---------------------------------------------------

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 8.000 

 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 8.000 

------------------------------------------------/------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------31/12/2014-------------------------------------------

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 13.000 

 523 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 13.000 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 
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Bu yöntemlerden ikincisine göre ise birikmiş amortismanlar herhangi bir şekilde 

kapatılmaz, sadece varlığın değeri artış oranı kadar arttırılır. Bunun için basit bir oran 

orantı denkleminde kurulabilir şöyle ki; 

Brüt değer Ayrılan Amortisman Net Değer 

 40.000 8.000 32.000 

 X Y 45.000 

Y=(45.000*8.000)/32.000 = 11.250 

X= (11.250*40.000)/8.000 = 56.250 TL olarak hesaplanır. 

Bu durumda amortisman 3.250 ve makineler de 16.250 tutarında artırılacaktır. 

----------------------------------------------31/12/2012-------------------------------------------

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 16.250 

 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 3.250 

 522 MDV YENİDEN DEĞERLEME 13.000 

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------- 

3.1.2.2.1. Brüt Yönteme Göre Yeniden Değerleme : 

Varlığın brüt defter değerindeki değişiklikle orantılı olarak düzeltilir ve böylece 

yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutarına eşit 

olur. Bu yöntem genellikle bir varlığın, itfa edilen yenileme maliyetinin bir endeks 

uygulanarak yeniden değerlendiği durumlarda kullanılır.
64

 

Standardın 35/a maddesinde ve amortisman ayırma ile ilgili açıklamalarına göre 

maddi duran varlık ve amortismanlarının düzeltilmesi ve kaydedilmesi aşağıdaki 

aşamalara göre yapılır. 
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1) İlgili duran varlığın cari değerinin belirlenmesi ve düzeltme kaydının 

yapılması,  

2) Vergi mevzuatı ile uyumlama ve vergi etkisi kaydının yapılması, 

3) Birikmiş amortismanların düzeltilmesine ilişkin katsayının belirlenmesi, 

4) Birikmiş amortismanların düzeltilmesi ve kaydedilmesi, 

5) Düzeltilmiş değere göre dönem amortismanının hesaplanması ve 

kaydedilmesi,  

6) Amortisman düzeltmesine ilişkin vergi mevzuatı ile uyumlama ve ertelenmiş 

vergi etkisinin belirlenmesi ve kaydedilmesi, 

7) 1 ile 6’daki işlemlerin her yıl için tekrarı. 

Yukarıdaki açıklamalarımızda yer alan, ilgili maddi duran varlığın düzeltilmesi, 

düzeltme katsayısının belirlenmesi, birikmiş amortismanların düzeltilmesi ve ayrılacak 

amortisman tutarının hesaplanması şöyle yapılır:
65

 

Tablo 3.1. Brüt Yönteme Göre Yeniden Değerleme Tablosu 

a) Cari Değerin Hesaplanması 
= Düzeltilmemiş Brüt Değer ( +/ -) Değer 

Değişmesi 

b) Yeniden Değerleme (Düzeltme) 

Katsayısı 

= Varlığın Düzeltilmiş Brüt Değeri / 

Varlığın Düzeltilmemiş Brüt Değeri 

c) Birikmiş Amortismanın Düzeltilmesi 
= Birikmiş Amortisman x Yeniden 

Değerleme Katsayısı 

d) Ayrılacak Amortismanın 

Hesaplanması 

= Düzeltilmiş Brüt Değer x Amortisman 

Oranı 
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3.1.2.2.2. Net Yönteme Göre Yeniden Değerleme : 

Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net tutar yeniden değerleme 

sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullanılır.
66

 

Bu uygulamaya göre, birikmiş amortismanlar yeniden değerleme katsayısı ile 

düzeltilir. Yeni ayrılacak amortisman gerçeğe uygun değer (düzeltilmiş değer) 

üzerinden ayrılır. Böylece yeniden değerleme uygulamasına ve enflasyon muhasebesi 

düzeltmelerine uygun bir şekilde maddi duran varlıklar düzeltilmiş ve gerekli 

amortismanın ayrılması gerçekleştirilmiş olur. Buradaki uygulama ile madde 35/a’daki 

uygulama arasındaki en belirgin fark, yeniden değerleme farklarının net değerlere göre 

belirlenmesidir. Bu yöntemin uygulanması şöyle özetlenebilir:
67

 

Tablo 3.2. Net Yönteme Göre Yeniden Değerleme Tablosu 

a) Yeniden Değerleme (Düzeltme) 

Katsayısı  

= Varlığın Düzeltilmiş Brüt  Değeri / 

Varlığın Düzeltilmemiş Brüt Değeri 

b) Net Değerin Bulunması = Brüt Değer – Birikmiş Amortismanlar 

c) Değer Artış veya Azalışının 

Bulunması 

= Düzeltmeden Önceki Net Değer – 

Düzeltmeden Sonraki Net Değer 

d) Birikmiş Amortismanın Düzeltilmesi = Birikmiş Amortisman x Düzeltme 

Katsayısı 

e) Ayrılacak Amortisman = Düzeltilmiş Brüt Değer x Amortisman 

Oranı 
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3.1.2.3. MDV’ da Değerleme Artışlarının Kaydı 

Bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış doğrudan 

öz kaynak hesap grubunda “yeniden değerleme değer artışı” adı altında 

muhasebeleştirilir. Ancak bir yeniden değerleme değer artışı varlığın daha önce gelir 

tablosu ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme değer azalışını tersine çevirdiği 

ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir. 

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme 

tarihindeki birikmiş amortisman aşağıdaki yöntemlerinden biriyle ele alınır: 

a) Varlığın brüt defter değerindeki değişiklikle orantılı olarak artırılır ve böylece 

yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş 

tutarını eşit olur. Bu yöntem genellikle bir varlığın, itfa edilen yenileme 

maliyetinin bir endeksle çarpılarak yeniden değerlendiği durumlarda kullanır. 

b) Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net değer yeniden değerleme 

sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullanılır.
68

 

Maddi duran varlıkların değerlemesinde her ne kadar iki model (maliyet ve yeniden 

değerleme) öngörülse de, değer artışının tespitinde genellikle yeniden değerleme modeli 

kullanılır. Zira maliyet modeli, niteliği gereği, maddi duran varlığın sürekli değer 

kaybetmesi durumunda kullanılmaktadır. 

Öte yandan, ilk değerlemede maliyet modeline göre “değer düşüklüğü” tespit edilen 

duran varlığın, sonraki yıllarda tekrar değer kazanması durumunda, daha önce kayda 

alınan değer düşüklüğünü iptal etmek amacıyla maliyet modeli kullanılabilir. Nitekim 

maliyet modelinin kısıtlı uygulaması nedeniyle, mevcut yerli çalışmalarda ilk 

değerlemedeki değer artışında maliyet modelinin niçin kullanılamayacağına yönelik 

değerleme ve kayıt örneklerine yer verilmediği görülmektedir. Bu yüzden aşağıda 

verilen örnek TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının 117. ve 118. 

paragraflarına dayanarak geliştirilmiştir. 
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Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere ilk değerlemedeki değer artışları yeniden 

değerleme modelinin kullanılması halinde hesaba katılacak ve muhasebeleştirilecektir. 

Söz konusu artışın hangi hesaba yazılacağı ise TMS 16 numaralı Standardın 39. 

paragrafında belirtilmiştir. Buna göre tespit edilen değer artışının, doğrudan öz kaynak 

hesap grubunda “Yeniden Değerleme Değer Artışı” adı altında açılacak yeni bir hesapta 

izlenmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, söz konusu artış gelir tablosu ile 

ilişkilendirilmeyecektir. Ancak, bir yeninden değerleme artışının değer düşüklüğü 

kayda alındıktan sonra gerçekleşmesi halinde TMS 16 no’ lu standardın 39. paragrafı 

uyarınca, söz konusu değer artışı, daha önce kayda alınan değer düşüklüğü yok 

edilinceye kadar gelir tablosu ilişkilendirilir.
69

 

Örnek: 

2014 yılında 25.000 TL’ye satın alınmış olan bir nakliye aracının, faydalı ömrü 5 yıl, 

amortisman yöntemi normal yöntemdir. 31.12.2015 tarihinde yapılan inceleme 

sonucunda aracın gerçeğe uygun değeri 21.000 TL olarak tespit edilmiştir. Bu bilgilere 

göre, 2015 yılı sonunda yapılacak değerleme işlemleri ve muhasebe kayıtları her iki 

modele göre aşağıdaki gibi olacaktır: 

a.) Maliyet Modeline Göre: 

Yıl Kayıtlı 

Değer 

Amortisman Birikmiş 

Amortisman 

Değ. 

Artış 

Defter 

Değeri 

Kalan 

Ömür 

2014 25.000 5.000 5.000 - 20.000 4 yıl 

2015 25.000 5.000 10.000 6.000 15.000 3 yıl 
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Tabloya göre 2015 yılında değer artışı (21.000 - 15.000) 6.000 TL’dir. Ancak 

maliyet modeline göre, belirlenen gerçeğe uygun değer (21.000 TL), ilgili varlığın tarihi 

verilere göre hesaplanmış net defter değerinin (15.000 TL) üzerinde olamayacağı için 

6.000 TL’ lik değer artışı dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 2015 yılında sadece 

amortisman kaydı yapılacak, değer artışına yönelik hiçbir işlem yapılmayacaktır. 

----------------------------------------------31/12/2015-------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000 

Amortisman ve Tükenme Payları 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 5.000 

 (Nakliye Aracı Amortismanı 20.000/4 yıl = 5.000 TL) 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

Değer artışı için kayıt yapılmaz. 

b.) Yeniden Değerleme Modeline Göre: 

Yıl Kayıtlı 

Değer 

Amortisman Birikmiş 

Amortisman 

Değ. 

Artış 

Defter 

Değeri 

Kalan 

Ömür 

2014 25.000 5.000 5.000  20.000 4 yıl 

2015 a 25.000 5.000 10.000  15.000 3 yıl 

2015 b 35.000  14.000 3.000 15.000 3 yıl 

Maddi duran varlığın değer artış katsayısı: 21.000 /15.000 =1.40 

2015b’de yeni kayıtlı değer: 25.000 x 1,40 = 35.000.-TL 

2015b’de yeni birikmiş amortismanın değeri 10.000 x 1,25 = 14.000 TL 

2015’de değer artışı  = Kayıtlı değerdeki değer artışı – Birikmiş amortismandaki değer artışı 

6.000 = 10.000. – 4.000  
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2015a’ da yeniden değerleme öncesindeki son durumu gösterildiğinden sadece 

amortisman etkisi dikkate alınmıştır. 2015b’de ise yeniden değerleme sonrası durum 

gösterilmiştir. 

----------------------------------------------31/12/2015------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000 

Amortisman ve Tükenme Payları 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 5.000 

 (Nakliye Aracı Amortismanı 20.000/4 yıl = 5000 TL) 

----------------------------------------------31/12/2015-------------------------------------------

254 TAŞITLAR 10.000 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 4.000 

 Nakliye Aracı Amortismanı 

 522 YENİDEN DEĞ. DEĞER ARTIŞI 6.000 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

3.1.2.4. MDV’ da Değerleme Azalışlarının Kaydı 

Bir maddi duran varlığın gerçeğe uygun değerinin, defter değerinden düşük olması 

durumunda, varlığın defter değeri gerçeğe uygun değer tutarına indirgenir. Söz konusu 

indirgeme, bir değer düşüklüğü zararıdır. Maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün 

muhasebeleştirilmesinde daha önce de belirtildiği üzere maliyet ve yeniden değerleme 

modellerinden birisi kullanılabilir. Arsa ve arazilerin gerçeğe uygun değeri genellikle, 

mesleki yeterliliğe sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu 

saptanırken, diğer maddi duran varlıklar ise genellikle tahmini satış gideri düşülmüş 

piyasa değerleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilir.  
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Örnek:
70

 

2005 yılında 5.000 TL’ye satın alınmış olan makinenin 31.12.2006 tarihindeki 

gerçeğe uygun değeri 2.400 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman oranı, %20 olup, 

normal amortisman yöntemi kullanılmaktadır. 

a) Maliyet Modeline göre: 

2006a’daki Defter değeri  =  5.000–2.000 = 3.000 TL 

Gerçeğe uygun değer  =  2.400 TL 

3.000 – 2.400  =  600 TL Değer azalışı 

Yıl Kayıtlı 

Değer 

Amortisman Birikmiş 

Amortisman 

Bir.Değer 

Düşük. Zararı 

Defter 

Değeri 

2005 5.000 1.000 1.000  4.000 

2006 a 5.000 1.000 2.000  3.000 

2006 b 5.000  2.000 600 2.400 

Yukarıda hesaplanan değer düşüklüğü zararının kaydı, aşağıdaki gibi yapılabilir; 

----------------------------------------------31/12/2006-------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.000 

Amortisman ve Tükenme Payları 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 1.000 

 Makine Amortismanı 

---------------------------------------------------/----------------------------------------------- 
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----------------------------------------------31/12/2006-------------------------------------------

654 KARŞILIK GİDERLERİ 600 

Değer Düşüklüğü Zararı 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 600 

 Değer Düşüklüğü Karşılığı 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

Oluşan değer düşüklüğünün 25-Maddi Duran Varlıklar grubu içinde ayrı bir hesapta 

gösterilmesi “tam açıklama” kavramına daha uygundur. Ancak Tekdüzen Hesap 

Planı’nda söz konusu grupta herhangi bir boş hesap bulunmamaktadır. Bu yüzden, 

değer düşüklüğünün izlenebileceği en uygun hesabın “257 Birikmiş Amortismanlar 

Hesabı olacağı ve bu hesabında 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü 

Karşılığı Hesabı” şeklinde kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim konu ile ilgili 

yerli ve yabancı literatürde benzer görüşler ileri sürülmektedir. Bununla birlikte değer 

azalışının ayrı bir hesaba yazılması gerektiğini savunan görüşler de mevcuttur. Yapılan 

çalışmalarda değer azalışı için “Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı” gibi 

bir düzenleyici hesabının kullanılması gerektiğini savunulmuşsa da Türk Tekdüzen 

Hesap Planı’nın ilgili grubunda boş hesap bulunmadığından değer düşüklüğü için ayrı 

bir hesap açmak mümkün değildir. Bu sebeple, mevcut duruma göre değer düşüklüğünü 

257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Zararı Hesabı aracılığı ile izlemenin 

daha doğru olacağı görüşü ağır basmaktadır. 

Öte yandan, değer düşüklüğü zararının hangi gelir tablosu hesabına yazılacağı da 

ayrı bir tartışma konusudur. Nitekim mevcut yerli literatürde değer düşüklüğü zararı 

için “Karşılık Giderleri Hesabı”, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararı Hesabı”, “Diğer 

Olağan Gider ve Zararlar Hesabı” vb. önerildiği görülmektedir. Değer düşüklüğünde 

ortaya çıkan zararın kanımızca Karşılık Giderleri Hesabı’nda izlenmesi daha doğrudur.  
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b) Yeniden Değerleme Modeline göre; 

Yıl Kayıtlı 

Değer 

Amortisman Birikmiş 

Amortisman 

Değer Azalışı Defter 

Değeri 

2005 5.000 1.000 1.000  4.000 

2006 a 5.000 1.000 2.000  3.000 

2006 b 4.000  1.600 600 2.400 

2006 Yılı  

Makinenin yeniden değerleme öncesi defter değeri = 5.000 – 2.000 = 3.000 TL  

Makinenin yeniden değerlenmiş defter değeri (-) = 4.000 – 1.600 = 2.400 TL  

Değer azalışı 1.000 – 400 = 600TL  

Değer azalış oranı = Değer azalışı/Değerleme öncesi defter değ. = 600 /3.000= % 20 

----------------------------------------------31/12/2006-------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.000 

Amortisman ve Tükenme Payları 

 257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 1.000 

 Makine Amortismanı  

---------------------------------------------------/---------------------------------------------------  
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----------------------------------------------31/12/2006-------------------------------------- 

257 BİR. AMORT. VE DEĞ. DÜŞ. KARŞ. 400 

Makine Amortismanı 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 600 

Değer Düşüklüğü Zararı 

 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 1.000 

---------------------------------------------------/---------------------------------------------- 

Yeniden değerleme modelinde, belirlenen gerçeğe uygun değer, maddi duran varlığın 

yeniden değerlenmiş defter değeridir. Yeni belirlenmiş defter değeri ile eski defter 

değeri karşılaştırılarak değer düşüklüğü ya da değer artışına yönelik oran hesaplanır. Bu 

oran (%20), kayıtlı değer ve birikmiş amortismana uygulandığında, maddi duran 

varlığın yeniden değerlenmiş defter değeri hesaplanır. 

Mevcut yerli literatür incelendiğinde, değer azalışlarının yeniden değerleme 

modeline göre kaydedilmesinde birikmiş amortismanlardaki değer azalışı ile ilgili duran 

varlıklardaki değer azalışının “Varlıklar Değer Düşüklüğü Zararı Hesabı’na, borç 

kaydedildiği görülmektedir. TMS 36 numaralı Standardın değer düşüklüğüyle ilgili 

yukarıdaki hükümlerine karşılık, Vergi Usul Kanunu, maddi duran varlıkların 

değerlemesinde “maliyet bedeli” ölçeğini benimsediğinden söz konusu varlıklardaki 

değer düşüklüğü zararlarını kabul etmemektedir. Bir başka ifadeyle, Vergi Usul 

Kanunu’na göre maddi duran varlıkların hiçbir surette maliyetinin altında finansal 

tablolarda gösterilmesi mümkün değildir. Bu yüzden, uluslararası muhasebe 

standartlarına göre hesaplanan değer düşüklüğü zararının, vergi kanunları açısından 

kanunen kabul edilmeyen giderler olarak dikkate alınması gerekir.
71
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3.1.2.5. Değer Düşüklüğü Tazminatı 

Değer düşüklüğü olan, kayıp ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemleri için 

üçüncü kişilerden alınan tazminatlar, tazminat tahsil edilebilir olduğunda gelir tablosu 

ile ilişkilendirilir. 

Maddi duran varlık kalemlerinin değer düşüklüğü ya da kayıpları, 

ve bunlara ilişkin üçüncü kişilerden talep edilen veya tahsil edilen tazminatlar ve 

yenilenen varlıklar için sonradan yapılan satın alma veya inşa faaliyetleri farklı 

ekonomik olaylardır ve aşağıdaki şekilde farklı esaslarla muhasebeleştirilir: 

a) Maddi duran varlık kalemlerinin değer düşüklüğü TMS 36’ya göre 

muhasebeleştirilir. 

b) Kullanım dışı kalan ya da elden çıkarılan maddi duran varlık kalemlerinin 

finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılması bu Standart uyarınca 

belirlenir. 

c) Değer düşüklüğü olan, kayıp ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemi için 

üçüncü kişilerden alınan tazminatlar tahsil edilebilir olduğunda kâr veya 

zararın belirlenmesinde dikkate alınır. 

d) Yenilenen, satın alınan ya da yenileme amacıyla inşa edilen maddi duran 

varlık kalemlerinin maliyeti bu Standarda göre belirlenir.72  
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 TMS-16, Paragraf 10. 
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3.2. MDV’ IN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI 

Bir maddi duran varlık kalemin defter değeri, 

a) Elden çıkarıldığında 

b) Kullanımından ya da elden çıkarılmasında gelecekte ekonomik yarar 

beklenmediği durumlarda bilanço dışı bırakılır. 

Bir maddi duran varlık kaleminin finansal tablo durum tablosu dışı bırakmasından 

doğan kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dışı bırakılmadığında (TMS 17 farklı 

şekilde satış ve geri kirama işlemi gerektirmedikçe) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz.
73

 

Ancak başkalarına kiralamak amacıyla elinde bulundurmakta olduğu maddi duran 

varlıkların normal faaliyet akışı içerisinde düzenli olarak satmakta olan bir işletme, bu 

gibi varlıkların kiralanma amacı sonra erdiği ve ilgili varlıklar satış amaçlı elde tutulan 

varlık haline geldiğinde bu varlıkları defter değerleri üzerinden stoklara aktarır. Sözü 

edilen varlıkların satışında elde edilen tutar, TMS- 18 hasılat standardı uyarınca hasılat 

olarak muhasebeleştirilir. Normal faaliyet akışı içerisinde satılmak üzere elde 

bulundurulmakta olan varlıkların stoklara aktarıldığı durumlarda TFRS 5 uygulanmaz. 

Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması çeşitli yollarla gerçekleşebilir. 

Bir maddi duran varlığın elden çıkarma tarihinin belirlenmesinde TMS 18 de yer alan 

işletme mallarının satılında sağlanan hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin kriterler 

uygulanır. Satıp geri kirama işlemi yoluyla elinde çıkarmalarda TMS 17 uygulanır.  
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 Raif Parlakkaya, Uluslararası (Türkiye) Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Kapsamında 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Ankara: Nobel Yayın, 2010, s.42-43. 
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İşletmenin maddi duran varlık kalemin defter değerine ilgili kalemin bir parçası için 

yenilenen maliyeti dahil etmesi durumda yenilenen parçanın ayrı olacak itfa edilip 

edilmediğine bakılmaksızın yenilenen parçanın defter değeri finansal durum tablo dışı 

bırakılır. İşleme için yenilenen parçanın defter değerinin belirlenmesi 

mümkün/uygulanabilir değilse yenileme maliyeti yenilenen parçanın alındığında ya da 

inşa edildiğindeki maliyetin bir göstergesi olarak kullanılabilir.
74

 

Örnek: (Bilanço dışı bırakma) 

İşletmenin maddi duran varlık durumu aşağıdaki gibidir: 

 Borç Alacak 

Maddi Duran Varlık 5.000 TL 

Birikmiş Amortisman 3.600 TL 

Yeniden Değerleme Değer Artışı 800 TL 

Maddi Duran Varlık 400 TL + KDV’ye satılarak bilanço dışı bırakılmıştır. 

Kar veya zararın hesaplanması 

Maddi Duran Varlık 5.000.TL 

Birikmiş Amortisman 3.600.TL 

Yen. Değ. Değ. Artış Fonu 800 TL 

Maddi Duran Varlık Net Değeri 600.TL 

Satış Bedeli 400 TL 

Geçmiş Yıl Zararı 1.000 TL  
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 Bora Unutmaz, “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve VUK Değerleme Hükümlerinin 

Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:290, (Kasım 2012), s.44. 
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Yeniden değerleme değer artışının kapatılması: 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

YENİDEN DEĞ. DEĞER ARTIŞ FONU 800 

 GEÇMİŞ DÖNEM GELİRLERİ 800 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

Zarar kaydı: 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 3.600 

KASA 472 

GEÇMİŞ YIL GİDERLERİ 1.000 

 MADDİ DURAN VARLIKLAR 5.000 

 HESAPLANAN KDV 72 

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------- 

3.3. MDV’ DA TAKAS KAVRAMI 

İngilizce “barter” anlamına gelen takas kelimesi iktisat terimleri sözlüğünde; 

a) Malın mal ile değişimi, 

b) İki ülke arasında olmak üzere dış satım ve dış alımı yapılan mal, hizmet veya 

teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji 

aktarımıyla ödenmesi, 

c) Bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip 

olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal 

sözleşme şeklinde tanımlanmaktadır. 
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ na göre takas ile elde edilen bir maddi 

duran varlığın, elde etme maliyeti, aşağıdaki durumlar dışında gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülmektedir. 

 Takas işleminin ticari bir özünün bulunmaması, 

 Elde edilen varlığın ya da elde çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değerinin 

güvenilir bir şekilde ölçülememesi, 

 Elde edilen varlığın gerçeğe uygun değeri ile ölçülmemesi (bu durumda elde 

edilen varlığın maliyet bedeli elden çıkarılan varlığın net değeri ile ölçülür) 

İşletme, elden çıkarılan varlığı hemen bilanço dışı bırakamıyorsa dahi elde edilen 

kalem bu şekilde ölçülür. Elde edilen kaleminin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmemesi 

durumunda, maliyeti elden çıkarılan varlığın defter değeri ile ölçülür.
75

 

Standarda göre, bir veya birden fazla maddi duran varlık kalemi, parasal olmayan 

varlık veya varlıklar veya parasal ve parasal olmayan varlıkların birleşimi karşılığında 

elde edilebilir. Bu şekilde takas yoluyla edinilen maddi duran varlıklar gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülürler. Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

Takas işleminin ticari içerikten yoksun olması veya edilen varlığın veya elden 

çıkarına varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir şekilde ölçülmemesi durumundan 

edinilen maddi duran varlığın maliyeti elden çıkarılan maddi duran varlığın maliyet 

elden çıkarılan maddi duran varlığın defter değeri ile ölçülür. Defter değeri bir varlığın 

birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal 

tablolar yansıtıldığı tutarıdır. 

İşletmeler, takas işlemin ticari içeriğe sahip olup olmadığını işlem sonucunda 

gelecekteki nakit akışlarının ne kadar değişeceğini göz önünde bulundurarak belirlerler. 
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Elde edilen varlıktan kaynaklanacak nakit akışlarını transfer edilen varlıktan 

kaynaklanacak nakit akışlarından farklı olması veya işletmenin işlemden etkilenen 

faaliyetlerinin işletmeye özgü değerini takas işlemi sonucu değişmesi ve söz konusu 

farkların takas edilen varlıkların gerçeğe uygun değerine göre önemli olması durumda 

takas işleminin ticari öze sahip olduğu kabul edilir. 

Bir takas işleminin ticari içeriğe sahip olup olmadığının belirlenmesinde işletmenin 

işlemden etkilenen faaliyetinden işletmeye özgü değerine ilişkin olarak vergi sonrası 

nakit akışları dikkate alınır. İşletmeye özgü değer, işletmenin bir varlığın devamlı 

kullanımdan ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenen 

veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü 

değerini ifade eder. 

Takas işlemlerinde bir varlık için karşılaştırılabilir piyasa işlemleri bulunmasa da, 

ilgili varlık için gerçeğe uygun değer tahminlerindeki değişkenliğin makul bir aralıkta 

olması veya belirli aralıktaki çeşitli tahminlerin olasılıklarının güvenilir biçimde 

değerlendirilebilmesi ve gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde belirlenebildiği 

kabul edilir.
76
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4. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE MADDİ 

DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN 

4.1. AMORTİSMAN KAVRAMI 

Amortisman, Fransızca’ da “amortir” sözcüğünden türetilmiştir. Fransızcası 

“amortissement” dir. Amortismanın sözlük anlamı bir rantın, bir borcun, bir makinenin 

satın alma fiyatının bölümlere ayrılarak bitirilmesi, sona erdirilmesidir.
77

 

Türkçe’ de ise eskime payı veya aşınma payı şeklinde çevrilmekle birlikte, daha çok 

amortisman sözcüğü kullanılmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’ nun 313’ üncü maddesi uyarınca, işletmede bir yıldan fazla 

kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan 

gayrimenkullerle 269' uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi 

kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki 

esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi 

amortisman mevzuunu teşkil eder. 

Amortisman bir gider hesabı olduğu için yıl sonunda kar zarar hesabına devri 

gerekir. Bu devir yapılmazsa yani amortisman ayrılmazsa işletme gerçek kardan daha 

fazla bir kar elde eder. İşletme sahipleri bu kardan pay almaları veya karın hepsini 

almaları sonucu, amortismanların ayrılmadığı yani gerçek olmayan bir meblağ 

işletmeden çekilmiş olur ki bu da sermayenin azalmasına sebep olur.
78

 

Ancak, işletme amortisman ayırması durumunda gerçek karı ortaya çıkacak ve karı, 

amortisman ayrıldığı tutar kadar eksilmiş olacaktır. İşletme sahibi de gerçek kardan 

hareketle daha az tutar çekeceği için duran varlığın kıymeti olan bir tutar yine işletmede 

kalacaktır. Böylece işletme duran varlığı eskidiğinde yenisini alacak güce sahip 

olacaktır. 
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 Oktay Güvemli, Amortisman ve Uygulamaları, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1989, s.1. 
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 Mustafa Çanakçıoğlu, Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun Uygulamalı Dönem İçi ve Dönem Sonu 
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Kısaca amortisman; işletme aktifine kayıtlı duran varlıkların maliyetlerinin 

kazanıldıkları yılda doğrudan gider yazılması yerine, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen ve kullanabilecekleri 

süre içinde aşama aşama azaltılarak giderleştirilmesi olarak tanımlanabilir. 

4.2. AMORTİSMAN AYIRABİLMENİN KOŞULLARI 

Amortisman yoluyla itfa edebilmek için duran varlık özelliğini haiz olmak tek başına 

yeterli olmamaktadır. Bunun için Vergi Usul Kanunu’nun 313. Maddesinde satır 

aralarında vurgulanan ya da aynı Kanun’un başka bazı maddelerine serpiştirilmiş 

koşulların tamamının aynı anda gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Duran varlıkların 

amortismana tabi tutulabilmeleri için aranılan özellikler şunlardır.
79

 

4.2.1. İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılma Koşulu 

İktisadi kıymetin, işletmede bir yıldan fazla kullanılması şartı; fiilen bir yıldan fazla 

kullanma değil, bir yıldan fazla kullanılabilir nitelikte olmasıdır. Bu koşul sabit kıymeti 

niteleyen bir unsurdur. Yani, işletmede bir yıldan fazla kullanılan kıymet, sabit 

kıymettir. 

Bir iktisadi kıymetin amortismana tabi olması için işletmenin aktifine girdiği tarihten 

sonra bir yıl geçmiş olması ya da işletmede fiilen bir yıldan fazla kullanılmasının 

planlanıyor olması şartı yoktur. İşletmenin aktifine girdiği anda, ilgili iktisadi kıymetin 

kullanım ömrünün on iki aydan fazla olduğu düşünülüyor ve bu iktisadi kıymet diğer 

koşulları da sağlıyorsa amortismana tabi tutulacaktır. 

Amortisman mantığı, sabit kıymetlerin aşınma, yıpranma ve değerden düşme 

paylarının meydana geldikleri yılda gider yazılmasının sağlanması olduğundan 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için tek bir oran öngörülmemiş, farklı iktisadi ömrü 

olan kıymetler için farklı amortisman oranları belirlenmiştir.
80
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Mükelleflerin 31.12.2003 tarihinden sonra iktisap ettikleri amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerini 5024 sayılı Kanun ile değişen hükümlere göre, yani Maliye Bakanlığı’nın 

tespit ve ilan ettiği oranlar üzerinden itfa edeceği, bu oranların belirlenmesinde ise, 

iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 333, 339 ve 365 numaralı Vergi Usul 

Kanunu tebliğleri yayımlanmıştır.
81

 

Kullanım ömrünün bir yılın altında olup olmadığının belirlenmesi tartışmalara açık 

ve net olmayan bir konu olabilmektedir. İdare ile doğması olası uyuşmazlıkları önlemek 

amacıyla kullanım ömrünün kesin olmadığı hallerde amortisman ayırma yolunun tercih 

edilmesi önerilmektedir. 

Konuyla ilgili Danıştay kararı şu şekildedir; 

Vergi Mahkemesi’nce Dershane işletmeciliği yapan bir mükellefin, dershanede 

çalışan öğretmenlere, hazırladıkları soru kitapçıkları karşılığında ödediği telif 

ücretlerini, gayrimaddi hak olarak amortisman yoluyla itfa etmesi gerekirken, doğrudan 

gider yazması nedeniyle tesis edilen tarhiyat vergi mahkemesince “telif hakkı ödenen 

soru kitapçıklarının birden fazla yılda kullanıldığı yönünde herhangi bir tespit 

bulunmadığı, bu durumda 213 sayılı VUK’ un 313.maddesi hükmüne göre bir yıldan 

fazla kullanım söz konusu olmayan gayri maddi hakkın amortismana mevzu 

edilmesinin söz konusu olmayacağı” gerekçesi ile kaldırılmış ve Danıştay’ ca bu karar 

onanmıştır.
82
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4.2.2. Envantere Kayıtlı Olma Koşulu 

Vergi Usul Kanunu’ nun 320. maddesinde “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife 

girdiği yıldan başlar.” ibaresiyle, amortisman ayrılmasında ilk koşulun envantere kayıt 

edilme olduğu belirtilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’ nun 189. maddesinde ise amortismana tabi bir iktisadi kıymetin 

envantere kaydedilmesi usulüne ilişkin temel düzenleme aşağıda yazılı olan şekiller 

beraberinde düzenlenmiştir. 

 Envanter defterinin ayrı bir yerinde, 

 Özel bir amortisman defterinde, 

 Amortisman listelerinde. 

İşletme envanterine dahil olmayan iktisadi kıymetler fiilen işletmede kullanılıyor 

olsalar dahi amortismana konu edilmezler. Bu bakımdan kiralanmış iktisadi kıymet için 

amortisman ayrılmayacağı gibi işletmede kullanılan ancak aktife kaydedilmeyen 

herhangi bir iktisadi kıymet veya demirbaş da amortisman uygulamasına konu 

edilemeyecektir.
83

 

4.2.3. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Tabi 

Olma Koşulu 

İktisadi kıymetleri amortismana tabi tutabilmenin bir diğer şartı, söz konusu iktisadi 

kıymetin zaman içinde çeşitli nedenler ile yıpranma, aşınma veya değer kaybına 

uğramasıdır. 

Ancak kıymetten düşmeye maruz bulunma kavramı, yıpranmaya veya aşınmaya 

maruz kalma kavramından, çok daha geniş bir kavramdır. İşletmede hiç 

kullanılmayarak atıl bekleyen iktisadi kıymetler bile, herhangi bir yıpranmaya veya 

aşınmaya maruz kalmadan, salt ekonomik gelişmeler nedeniyle demode olarak değer 

kaybına uğrayabilir. 
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Yine işletmede bir yıldan fazla bir süre ile kullanılacak nitelikte olmakla beraber 

aşınmaya, yıpranmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunmayan kıymetler için 

amortisman ayrılması söz konusu değildir. Bu hususta örnek verilen ilgili kıymetler 

şunlardır; 

Boş arsa ve arazilerde amortisman; Vergi Usul Kanunu’ nun 314. maddesinde de 

belirlendiği üzere aşınma ve yıpranmaya maruz olmayan boş arsa ve arazilerin 

amortismana tabi tutulmayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu hususta, Kanunda 

belirtilen, 

Tablo, heykel Sanat Eserlerinde Amortisman; Bu eserlerin zamanla kıymetlerinin 

artması ve bununla birlikte faydalı ömürlerinin tespitinin mümkün olmaması, yıpranma 

veya aşınmaya tabi olmalarının önüne geçmektedir. Bu sebeple söz konusu eserlerin 

yürürlükteki vergi mevzuatı açısından amortisman mevzuuna konu olmayacağını ortaya 

koymaktadır. Ayrıca Genel Yönetim kapsamındaki idareler için geçerli olmak üzere, 

Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği’ nin 11 numaralı eki “Amortisman ve Tükenme 

Payı Süre ve Oranları Listesi” nde “Tarihi ve Sanat Değeri Olan Demirbaşlar” kısmında 

“amortismana tabi değil” açıklaması yer almaktadır. 

Konuyla ilgili özelge ve yargı kararlarına aşağıda yer verilmiştir. 

“…Müzayede yoluyla edinilen tablonun aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz 

kalması mümkün değildir. Bu nedenle amortismana tabi tutulmasına veya ticari 

kazancın tespit edilmesinde gider olarak dikkate alınmasına olanak 

bulunmamaktadır…”
84

 (Aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunma açısından 

değerlendirilmiş.) 

“…Şirkete alınan yağlıboya tablonun demirbaşlar arasına alınarak, amortisman yolu 

ile gider yazılması, yapılan harcamanın işletme faaliyeti ile ilgili bir harcama olmaması 

nedeniyle mümkün değildir…”
85

 (İşletme faaliyeti ile ilgili bir harcama olup olmadığı 

açısından değerlendirme yapılmış.) 
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“Olayda davacı bankanın amortismana tabi tutulduğu tabloların Kanunda sayılan 

koşulları taşıyan birer iktisadi kıymet olduğunda kuşku yoktur. Tablolar davacı 

bankanın envanterine dahil ve bankanın envanterine dahil bankanın çeşitli şube ve 

bürolarında tefriş ve düzenleme amacıyla işletmede bir yıldan fazla kullanılan diğer tüm 

iktisadi kıymetler kadar yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz 

bulunmaktadır. Tabloların ekonomik değerlerinin spekülatif olarak artmasının bu 

gerçeği değiştirdiği düşünülemeyeceği gibi, bunların salt işletmede mevcut birer menkul 

mal olarak kabulü de mümkün değildir. Bu nedenle, davacı bankanın tabloları 

amortismana tabi tutulmasında ve Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesinin 

tanıdığı olanak uyarınca yeniden değerleme kapsamında işlem yapmasında Kanun’a 

aykırılık görülmemiştir. Kaldı ki 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ekinde yer alan Genel Tablonun IX Demirbaşlar bölümünün (c) ayrımındaki (…….büst, 

portre, heykel ve benzerleri……) açıklamasından da tablo ve diğer sanat eserlerinin 

Kanun’un öngördüğü koşulları taşımak kaydıyla amortisman mevzuuna girdiği 

belirtilmiştir.”
86

 

4.2.4. Değerin Belirli Bir Meblağın Üzerinde Olması Koşulu 

VUK’ nun 313. maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve 

demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin 

had, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 880,00 TL. olarak uygulanacaktır.
87

 Bu 

İlgili kıymetlerin bu tutarı aşmaması halinde, bunların bedelinin doğrudan gider 

yazılması veya amortismana tabi tutulması konusu mükelleflerin tasarrufuna 

bırakılmıştır. 

Ancak, değeri 880,00 TL’ nı aşmayan alet, edevat, mefruşat, peştemallık ve 

demirbaşların doğrudan gider kaydedilmesinde, aşağıda belirtilen hususların dikkate 

alınması gerekir. 

a) Seçimlik Hakkı İktisadi Kıymetin Satın Alındığı Yıl Kullanılmalıdır: 

Mükellefler bir iktisadi kıymeti satın aldığı yılda (hesap döneminde) 

kullanmalıdırlar. Daha sonraki yıllarda ise, bu tercih hakkının kullanılması 
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 Danıştay 4. Dairesi’nin, 10.04.1995 tarih ve E. 1994/3132, K. 1995/1916 sayılı kararı. 
87

 442 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 29221, 30.12.2014. 
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söz konusu değildir. Çünkü; bu iktisadi kıymetlerin satın alındığı yılda 

doğrudan doğruya masraf kaydedilmemiş olması hali, bu kıymetler için 

amortisman ayırma usulünün kabul edildiğini gösterir.
88

 Bu sebeple ilk yıl hiç 

amortisman ayrılmamış olsa dahi, ikinci ve daha sonraki yıllarda amortisman 

ayrılmak suretiyle gider yazılabilir. Ancak, iktisadi kıymetin önceki yıldan 

kalan değerin ikinci yılsa masraf yazılması mümkün olmamaktadır. Ayrıca, 

ilk yıl amortisman ayrılmaması durumunda sonraki yıllara ait 

amortismanların gider yazılması ile yetinilir. 

b) Aralarında İktisadi ve Teknik Bakımdan Bir Bütünlük Olan İktisadi 

Kıymetlerde Amortisman: “İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük” ifadesi 

ile ilgili olarak Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’ nun 

26.01.1968 tarih ve 163 yayın sıra no’ lu kararında “iktisadi ve teknik 

bakımdan bütünlük kavramı; bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında 

birleşerek bir istihsalde bulunan veya üretimi, herhangi bir safhada bir değer 

kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak, yerinde 

getiren amortismana tabi değerler topluluğunun iktisadi ve teknik bakımdan 

bir bütün teşkil edeceği ve yine ticari örf ve teamüle göre, birlikte alınıp 

satılması mutat olan ve teknik niteliği bulunmayan belli bir hizmetin 

yapılmasına topluca katılan değerler bir bütünü teşkil edeceği” şeklinde bir 

tanımlama yapılmıştır. 

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük konusunda bu kıstasların esas alınması 

gerekmektedir. Buna göre, otellerde kullanılan çatal, kaşık, bıçak, sinema 

sandalyeleri; işletmede kullanılan çuvallar; okul sıraları gibi iktisadi 

kıymetlerin, iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün olarak değerlendirilmesi 

ve amortismana tabi tutulması gerekmektedir.
89
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4.3. AMORTİSMAN MATRAHININ TESPİTİ 

Vergi Usul Kanunu, sabit kıymetlerin amortisman uygulamasına esas olacak 

bedellerini, bunların aynı Kanun’ un değerleme hükümlerine göre bulunacak değerleri 

olarak belirlemiştir. Bu cümleden olmak üzere sabit kıymetlerin amortisman matrahları 

maliyet bedellerinden ibarettir. 

Zira Vergi Usul Kanunu’ nun; 

269. maddesine göre gayrimenkuller, gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve 

teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi haklar; 

273. maddesine göre, alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya; 

277. maddesine göre ise zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedelleriyle 

değerlenir. 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’ nun 298. maddesi uyarınca, amortisman konusu iktisadi 

kıymetler yeniden değerleme konusu yapılırsa amortisman, yeniden değerlenmiş bedel 

üzerinden ayrılır. 

Burada ilgili duran varlıkların maliyet bedelini oluşturan kalemlerin doğru bir şekilde 

belirlenmesi önem taşımaktadır. Çünkü maliyet bedeli, ayrılacak amortisman payının 

belirlenmesine doğrudan etki edecektir. Birinci bölümde duran varlıkların elde edilme 

maliyetlerine hangi kalemlerin gireceği açıklanmıştır. Açıklamalara göre, satın alma, 

imal-inşaa yolu ile elde edilen duran varlıkların maliyet bedellerine; “satın alma bedeli 

gümrük vergileri nakliye ve montaj giderleri mevcut binanın yıkılma giderleri arazinin 

tesviye giderleri finansman giderleri” girmektedir. Bu değerlerin ilavesi ile bulunan 

değer duran varlığın maliyet değerini ve aynı zamanda amortismana tabi değerini 

oluşturmaktadır.
90
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4.4. AMORTİSMAN SÜRESİNİN BAŞLANGICI 

Vergi Usul Kanunu’ nun 320. Maddesinde, amortismanın iktisadi kıymetlerin aktife 

girdiği yıldan başlayacağı hüküm altına alınmış, ancak aktife girme kavramının tanımı 

yapılmamıştır. 

Aktife girme Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonunun 18.04.1988 tarih ve 

276/2 sayılı kararında iktisadi kıymetlerin iktisap edilerek kayıtlarına geçirilmesi, 

değerleme gününde envantere dahil olması ve kullanılmaya hazır halde bulunması 

olarak tanımlanmış ve uygulama bu yönde sürdürülmüştür. 

Kullanılmaya hazır bulunma, alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde 

sözleşme şartlarının yerine getirilip, kıymetin teslim alınmasını veya gümrükten çekilip 

işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerde montajın 

tamamlanmasını, inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya imalat hesabından 

sabit kıymet hesabına alınmasını ifade eder. Amortismana tabi iktisadi kıymetin 

kullanılmaya hazır halde olması fiilen kullanılmaya başlama koşulunu içermez.
91

 

Konuyla ilgili Danıştay kararları aşağıdaki gibidir; 

“…Yurt dışından ithal edildiği yılın sonunda aktife alınan makineler, demonte yani 

monte edilmemiş olsa dahi, amortismana tabi tutulmasında sakınca yoktur…”
92

 

“…Aktife kayıtlı değerler için kullanılıp kullanılmama koşulu aranmaksızın 

amortisman ayrılabilir…”
93

 

İlgili kararlardan da anlaşılacağı üzere, kullanılmaya hazır halde bulunma koşulunun 

aranmadığı, amortismana tabi iktisadi kıymetin kayda alınmasını yani ilgili hesaba 

kaydedilmesinin aktife girme yönünden yeterli bulunduğu görülmektedir. 
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4.5. AMORTİSMAN ORANLARI 

Maddi Duran Varlıklar, işletme bünyesine girdikleri dönem itibariyle, bu 

varlıklardan yararlanıldığı kabul edilir ve bu süre; varlığın hizmet süresi olarak 

adlandırılır. 

Mükelleflerce 01.01.2004 tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tabi iktisadi 

kıymetler 339, 365 ve 389 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 

333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listede 

(Amortisman Oranları Listesi) belirtilen faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle 

amortismana tabi tutulmaktadır. 

Amortisman listesinde, herhangi bir sınıflandırmada yer almayan amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları, mükelleflerce yapılan 

başvurular üzerine, Vergi Usul Kanunu’ nun 5024 sayılı Kanunla değişik 315. 

maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca belirlenmekte olup, belirlenen 

süre ve oranlar dikkate alınarak amortisman ayırabilecekleri, başvuruda bulunan 

mükelleflere yazı ile duyurulmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak yayınlanmış 333, 339 ve 365 sıra numaralı VUK Genel 

Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait faydalı ömür süresi ile 

amortisman oranlarının geçerlilik tarihi ve uygulamaya ilişkin esaslar hakkında yapılan 

açıklamalar, bu tebliğ ekinde yer alan iktisadi kıymetler hakkında da geçerli 

bulunmaktadır.  
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4.6. AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Vergi Usul Kanunu’nda amortisman uygulaması açısından esas itibariyle normal ve 

azalan bakiyeler olmak üzere iki usul kabul edilmiş olmakla beraber, madenler için özel 

bir amortisman şekli öngörülmekte, belli nedenlerle olağan dışı yıpranma, aşınma veya 

değer kaybına uğrayan kıymetlerde, fevkalade amortisman uygulaması esası 

benimsenmektedir. 

Vergi Usul Kanunu her bir varlık için, farklı amortisman yöntemi uygulamakta 

işletmeleri serbest bırakmıştır. Yani bir işletme, üretimde kullandığı makineleri için 

azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayırmayı tercih edebilirken, demirbaşlar için 

normal amortisman yöntemini kullanarak amortisman ayırabilir. 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’ nun 320. Maddesinin mükerrer maddesine göre (Ek 

madde: 19.02.1963 – 205/20 md.) hesaplama yöntemlerinin uygulanma süreci ile ilgili 

bazı durumlar belirtilmiştir; 

 “İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler üzerinden normal 

veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi 

uygulanabilir. 

 Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

 Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman 

ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu 

suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eki bilançolarda 

belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı 

beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde 

henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine 

bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.” 
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4.6.1. Normal Amortisman Yöntemi 

Vergi Usul Kanunu’nun 315’ inci maddesinde; “Mükellefler amortismana tabi 

iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa 

ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate 

alınır.” şeklinde belirtilmiştir. 

Normal amortisman yöntemi; ilgili duran varlığın faydalı ömrü veya hizmet süresinin 

dikkate alınarak bulunan sabit amortisman oranına göre amortisman tutarnın 

hesaplanması esasına dayanır. Uygulanması basit olduğundan yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Her yıl ayrılan amortisman tutarı eşit olduğundan “Eşit Tutarlı 

Amortisman Yöntem” olarak da ifade edilmektedir. 
94

 

Normal yöntemde hesaplanacak yıllık amortisman tutarı; amortismana konu varlığın 

maliyet bedelinin, söz konusu duran varlığın tahmin edilen kullanım ömrüne 

bölünmesiyle hesaplanır. 

Duran varlık maliyeti / Kullanım süresi = Yıllık amortisman tutarı 

Amortisman Oranı = 1 / Kullanım süresi (yıl) 

İlk değere değişmez oran uygulanması yöntemi ya da doğrusal amortisman olarak da 

adlandırılan bu yöntem, iktisadi kıymetin bedelinin, tahmin edilen faydalı ömrü 

boyunca, her bir muhasebe döneminde eşit miktarda itfa edilmesi ilkesine dayanır. 

Dünyadaki çeşitli ülkelerde muhasebe raporlama konusundaki uygulamaları araştıran 

geniş kapsamlı bir çalışma, en yaygın uygulama alanı bulan amortisman yönteminin bu 

yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma kapsamındaki 64 ülkenin 56’ sında bu 

yöntem yaygın biçimde kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye yer almıyorsa 

da, genel gözlemlerimiz ülkemizde de normal amortisman yönteminin en çok kullanılan 

yöntem olduğu yönündedir.
95
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Normal amortisman yöntemine göre ayrılacak amortisman tutarlarını yıllar itibariyle 

inceleyebileceğimiz bir çizelge ile örnekleyebiliriz. 

İktisap tarihi : 2011 

İktisap bedeli : 10.000 TL 

Amortisman süresi : 5 yıl  

Normal amortisman oranı : ( 1/5 = %20 ) 

Yıllar Amortismana Tabi 

Değer 

Oran Ayrılan 

Amortisman 

Birikmiş 

Amortisman 

2011 10.000 % 20 2.000 2.000 

2012 10.000 % 20 2.000 4.000 

2013 10.000 % 20 2.000 6.000 

2014 10.000 % 20 2.000 8.000 

2015 10.000 % 20 2.000 10.000 

4.6.2. Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman 

Vergi Usul Kanunu’nun 315’ inci mükerrer maddesine (205 sayılı Kanunun 19' uncu 

maddesiyle eklenen Madde ) göre; “Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden 

dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman 

usulü ile yok edebilirler. 

Bu usulün tatbikinde; 

1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. (5024 sayılı kanunun 4. 

maddesiyle eklenen hüküm Yürürlük 01.01.2004)  
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Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak 

değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel 

ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle 

tespit edilir. 

2. (5024 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 

1.1.2004) Bu usulde uygulanacak (5228 Sayılı Kanunun 59/1-d maddesiyle 

değişen ibare, Yürürlük: 31.07.2004) amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere 

normal amortisman oranının iki katıdır. 

3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre 

hesaplanır. 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.” 

şeklinde belirtilmiştir. 

Azalan bakiyeler usulüne göre amortisman uygulaması ile ilgili olarak ayrıca; “5024 

sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinde yapılan 

değişiklikle; her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunacak ve enflasyon düzeltmesi 

yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi 

kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının 

taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilecektir. Bu usulde amortisman süresi 

normal amortisman nispetlerine göre hesaplanacak ve de bu sürenin son yılına devreden 

bakiye değerin, o yıl içinde tamamen yok edilmesi gerekecektir. Bu usulde uygulanacak 

amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.”
96

 şeklinde ilgili tebliğde 

bildirilmiştir. 

Azalan bakiyeler üzerinden amortisman ayrılması, ilgili maddede ve tebliğde 

ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Azalan bakiyeler yönteminde hesaplanacak yıllık 

amortisman tutarı; amortismana konu varlığın dönem başındaki defter değeri ile normal 

amortisman oranının iki katı ile çarpımı ile bulunur. 
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Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal amortisman 

oranı x 2) 

Azalan bakiyeler usulüyle ayrılacak amortisman tutarlarını yıllar itibariyle 

inceleyebileceğimiz bir çizelge ile örnekleyebiliriz. (Yukarıda normal amortisman için 

belirtilen veriler ile yapılmıştır.) 

İktisap tarihi : 2011 

İktisap bedeli : 10.000 TL 

Amortisman süresi : 5 yıl  

Azalan bakiyeler usulü oranı : %40 ( 1/5 = %20 x 2 ) 

Yıllar Amortismana Tabi 

Değer 

Oran Ayrılan 

Amortisman 

Birikmiş 

Amortisman 

2011 10.000 % 40 4.000 4.000 

2012 6.000 % 40 2.400 6.400 

2013 3.600 % 40 1.440 7.840 

2014 2.160 % 40 864 8.704 

2015 1.296 % 40 1.296 10.000 

4.6.3. Fevkalade Amortisman 

Vergi Usul Kanunu’nun 317’ inci maddesinde; “Amortismana tabi olup:  

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya 

kısmen kaybeden; 

2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya 

kısmen kullanılmaz bir hale gelen; 

3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve 

yıpranmaya maruz kalan; 



89 
 

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili 

bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin 

mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman 

nispetleri" uygulanır.” şeklinde belirtilmiştir. 

İlgili madde de fevkalade amortisman uygulamasında amortisman uygulaması, Vergi 

Usul Kanunu’ nun 318’ inci maddesi gereği tespitin yapıldığı değil, ilgililerin Maliye 

Bakanlığı’ na müracatta bulunduğu hesap döneminden itibaren geçerlidir. Bu müracaat 

doğrudan olabileceği gibi, defterdarlıklar aracılığı ile de olabilir. Bu müracaata göre de 

Maliye Bakanlığı tarafından fevkalade amortisman oranı belirlenir. 

Müracaatın ilke olarak fevkalade amortisman uygulamasını gerektiren durumun 

meydana geldiği yılda yapılması gerekir. Bakanlık bu başvuruyu sonraki yılda 

değerlendirerek cevaplandırmış olsa bile, fevkalade amortisman uygulaması başvurunun 

yapıldığı yıl için geçerli olacak yani geçmişe yönelik olarak uygulanacaktır.
97

 

Fevkalade amortisman uygulaması yapılacak halleri biraz daha ayrıntılı belirtmemiz 

gerekirse;  

Sabit kıymetin afet yüzünden değer kaybına uğraması: Afete bağlı değer 

kaybının fevkalade amortisman yolu ile zarar kaydı için öncelikle sabit kıymetteki değer 

kaybının afet yüzünden doğduğunun tespit ettirilmesi gerekir. Doğal afetler dışındaki 

nedenlerle zayi olma durumunda fevkalade amortisman uygulaması yapılamaz. 

Örneğin, eskime, haddinden fazla yükleme veya dışarıdan farklı bir etkenle çöken 

kullanılamaz hale gelen bina için fevkalade amortisman ayrılamaz. 

Ayrıca müracaatın prensip olarak fevkalade amortisman uygulamasını gerektiren 

durumun meydana geldiği yılda yapılması gerekir. Bakanlık tarafına yapılan başvuruyu 

sonraki yılda değerlendirerek yanıtlamış olsa bile, fevkalade amortisman uygulaması 

başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olacaktır. Ancak uygulamada Vergi İdaresi bu 

konuda tolerans göstermekte, müracaat hasarın meydana geldiği dönemden sonra da 
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yapılmış olsa, müracaat yılında zarar kaydedilmek üzere, fevkalade amortisman 

oranının kullanılmasına müsaade etmektedir. 

Teknolojik gelişmeler dolayısıyla uygulanan fevkalade amortisman: 

Teknolojinin çok hızlı gelişmesi karşısında, zaman zaman eski iktisadi kıymetlerin 

işlevini kaybetmesi mümkündür. Bu tür gelişmeler daha ziyade bilgisayar ve yazılım 

alanlarında görülmektedir. 

Ancak, burada üzerinde durulması gereken önemli husus; teknolojik gelişmeler 

nedeniyle verim ve değerini kaybeden makinelerin, üretimde kullanılan makineler 

olduğudur. Fevkalade amortisman, sadece üretime doğrudan doğruya katkısı olan ve 

değerini teknolojik gelişmeler nedeniyle kısmen veya tamamen kaybeden makinelerdir. 

Yani büro makineleri vs. diğer demirbaşlar için teknik olarak yetersiz kaldığı gibi 

gerekçelerle müracaat edilemez. 

Cebri çalışma dolayısıyla fevkalade amortisman: Cebri çalışma nedeniyle, 

fevkalade amortisman ayrılabilmesi için işletmenin faaliyete geçmiş ve sabit 

kıymetlerini normalden fazla çalışmaya tabi tutmuş olması gerekir. Yoksa, henüz 

faaliyete geçmeden, geleceğe ait olarak bu usule göre amortisman nispetinin tayin 

edilmesi talep edilemez.
98

 

Müracaat, beraberinde fevkalade amortisman ayrılacak makinelerin bir listesi ile 

birlikte dilekçe ile yapılır. Maliye Bakanlığına yapılan bu başvuru sonucunda gerekli 

inceleme ve tespitler yapılarak fevkalade amortisman nispeti belirlenir. Ancak yapılan 

incelemeler sırasında, makinelerin cebri çalışmaya tabi tutulduğunun teşvik ve ispat 

edilmesi gerekir. 

4.6.4. Madenlerde Amortisman 

Vergi Usul Kanunu’nun 316’ ıncı maddesinde; “İşletme sebebiyle içindeki cevherin 

azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz 

veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri 

göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve 
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Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.” şeklinde 

belirtilmiştir. 

Madenlerde amortisman mevzuu ile ilgili yayınlanmış “Taşocağı sahası için 

amortisman uygulaması” başlıklı özelge aşağıda yer almaktadır. 

“…Vergi Usul Kanunu’ nun Madenlerde amortisman başlıklı 316. maddesine göre, 

madenlerde uygulanacak amortisman nispetinin aşağıda gösterilen formülle 

hesaplanması hususunda daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız 

arasında anlaşma bulunmaktadır. 

İMTİYAZ VEYA MALİYET BEDELİ         =Amortisman Oranı 

GÖRÜNÜR VEYA MUHTEMEL REZERV 

Maddede değinilen  "imtiyaz bedeli" tabiri, imtiyazın alınabilmesi için tanzimi icap 

eden topografik haritaların yapılması, maden sahasına gönderilen maden mühendisi 

veya fen memurlarının yol masrafları ve yevmiyeleri gibi masraflarla imtiyaz harcı ve 

damga resmi gibi harç ve resimleri, "maliyet bedeli" tabiri ise, maden imtiyazının, 

imtiyaz sahibi tarafından iktisap edilmesi için yapılan bütün giderlerin toplamını ifade 

etmektedir. Maden istihsali için satın alınan arsa ve arazilerin satın alma bedelinin, 

maliyet bedeli içinde mütalaa edilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Bu itibarla, rezerv miktarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tespit ettirilerek 

belgelendirilmesi halinde, yukarıda belirtilen formülü uygulamak suretiyle amortisman 

ayrılması mümkün bulunmaktadır. Görünür ve muhtemel rezervin bilinmemesi halinde 

ise amortisman ayrılması mümkün değildir. 

Bu nedenle, adı geçen şirketin yukarıda yer alan formülü uygulamak suretiyle maden 

amortismanı uygulaması mümkün bulunmaktadır…”
99

 

Amortisman nispetinin tespit edilmesi sırasında, madenin imtiyaz bedeli, maliyet 

bedeli, madenin görünür ve muhtemel rezervi dikkate alınır ve amortisman nispeti 
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edilir. Madenin görülür ve muhtemel rezervleri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca hesaplanır.
100

 

4.7. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİNDE GEÇİŞ 

KURALLARI 

Bir işletmede bulunan iktisadi kıymetler için normal veya azalan bakiyeler 

yöntemlerinden herhangi biri ile amortisman ayırma hususu mükellefin kendi 

tasarrufuna bırakılmıştır. 

Ancak, amortisman usulü seçiminde iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük oluşturan 

iktisadi kıymetler için aynı usulün uygulanması gerekmektedir. Bir başka deyişle, her 

iktisadi kıymet için amortisman usullerinden herhangi biri seçilebilir, ancak bu serbesti 

iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük oluşturan iktisadi kıymetler için geçerli değildir. 

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük oluşturan iktisadi kıymetlerden biri için hangi usul 

seçilirse diğerleri de aynı usulde amortismana tabi tutulurlar.
101

 

“İktisadi ve teknik bütünlük” Vergi Usul Kanunu’ nun herhangi bir maddesinde 

tanımlanmış değildir. Ancak, 313’ üncü madde ile ilgili bölümde, iktisadi ve teknik 

bütünlüğün, “bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek bir üretimde bulunan 

veya üretime, herhangi bir safhada bir değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu 

birbirini tamamlayarak yerine getiren amortismana tabi değerler topluluğu” olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu’nun 26.01.1968 tarih ve 

163 Sıra No.lu Kararı’nda, ticari örf ve teamüle göre, birlikte alınıp birlikte satılması 

mutat olan ve teknik niteliği bulunmayan ve belli bir hizmetin yapılmasına topluca 

katılan değerlerinde iktisadi bütün olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük kavramını örneklerle açıklamamız gerekirse: 

Örnek: Bir binadaki kalorifer tesisatında; kazan, boru, su pompası ve brülör bulunur. 

Bunlardan birinin eksik olması durumunda gerekli ısınma sağlanmayacaktır. İşte bu 

tesisat, iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil etmektedir ve bu kıymetlerin 
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tamamı için ya normal amortisman usulü ya da azalan bakiyeler usulü uygulanacaktır. 

Yani kazan için normal amortisman usulü, brülör için de azalan bakiyeler usulü 

uygulanarak amortisman ayrılamaz. 

Örnek: Bir tekstil fabrikasında; kesim için kullanılan ve ayrı olarak çalışan iki ayrı 

ünite bulunmaktadır. Her iki ünite de aynı amaçla yani kesim için kullanılmaktadır. Bu 

durumda sözü geçen ünitelerden birisine normal amortisman usulü, diğerine de azalan 

bakiyeler usulü seçilere amortisman ayrılabilir. 

Amortisman ayırma yöntemlerinde geçiş kurallarını iki usül için de ayrı ayrı 

incelememiz gerekirse; 

Normal amortisman usulünden azalan bakiyeler usulüne geçilmesi: Bir iktisadi 

kıymet üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan 

sonra bu usulden dönülemez. Bir iktisadi kıymet için aktife girdiği yılda normal 

amortisman usulünün seçilmesi durumunda o iktisadi kıymetin itfası tamamlanıncaya 

kadar normal usulde amortisman ayrılması gerekir. İlk yıl normal amortisman usulünün 

seçilmesinden sonra, azalan bakiyeler usulüne geçmek mümkün değildir.
102

 

Azalan bakiyeler usulünden normal amortisman usulüne geçilmesi: Normal 

amortismandan azalan bakiyeler usulüne geçilememesinin aksine, azalan bakiyeler 

usulünden normal amortisman usulüne geçilebilir. 

Azalan bakiyeler yöntemi, bilanço esasına göre defter tutanlar tarafından 

kullanılabilecek seçimlik bir haktır.
103

 Azalan bakiyeler usulünden, normal amortisman 

ayırma usulüne geçilmesi halinde, bu değişikliğin beyanname ve bilanço üzerinde 

belirtilmesi gerekir. Yani seçilen yeni amortisman yönteminin bildirilmesi zorunludur. 

Değişiklik beyannamenin ilgili bulunduğu hesap döneminden itibaren geçerli olur. 

                                                           
102

 Yılmaz, s.382. 
103

 Türedi, s.219. 



94 
 

Normal amortisman usulüne geçildiği yıl, azalan bakiyeler usulüne göre henüz yok 

edilmemiş olan değer kısmını bakiye amortisman süresine bölmek suretiyle eşit 

miktarlarda yok edecektir.
104

 

Azalan bakiyeler usulü yönteminden normal amortisman yöntemine geçişi 

durumunda ayrılması gereken amortisman tutarını bir çizelge ile örnekleyebiliriz. 

(Yukarıda normal amortisman ve azalan bakiyeler usulüne göre verilen örneklerdeki 

veriler kullanılmıştır.) 

İktisap tarihi :  2011 

Amortisman yön. geçiş tarihi: 2012 

Makine değeri :  10.000 TL 

Amortisman süresi :  5 yıl 

Normal amortisman oranı :  %20 

Azalan bakiyeler usulü oranı:  %40 

Yıllar Sabit Kıymet 

Değeri 

Amortismana 

Esas Değer 

Amortisman 

Oranı 

Gider Yazılacak 

Amortisman 

Birikmiş 

amortisman 

2011 10.000 10.000 %40 4.000 4.000 

2012 10.000 6.000 1/4 1.500 5.500 

2013 10.000 4.500 1/4 1.500 7.000 

2014 10.000 3.000 1/4 1.500 8.500 

2015 10.000 1.500 1/4 1.500 10.000 

   TOPLAM 10.000  
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4.8. AMORTİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ 

DURUMLAR 

4.8.1. İktisadi Kıymetin Değerini ve Ömrünü Arttıran 

Giderler Açısından Amortisman 

Bir iktisadi kıymetin edinilmesinden sonra değerini arttıran veya ömrünü uzatan 

giderlerin Vergi Usul Kanunu’ nun 272. maddesinde de hükmedildiği üzere ilgili 

kıymetin maliyetine ekleneceği hususu önceki bölümlerde belirtilmiştir. Ancak, bu 

kıymetler için yapılan harcamalar için amortisman ayrılması konusu olduğunda iki ayrı 

yaklaşım ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi; dönemsellik ilkesi gereği önerilen, ikincisi ise; “Değer artıran 

giderler bağlı olduğu iktisadi kıymetin kalan amortisman süresi boyunca amortismana 

tabi tutulurlar. Bu durumda son yıl amortismana tabi tutulamayan kısım defaten gider 

yazılmalıdır.” şeklinde belirtilen görüşün öngördüğü yöntemdir. Bu yöntemleri sırasıyla 

örneklerle gösterelim. 

Birinci Görüş,  

Uygulama 1: 

01.01.2010 tarihinde 50.000 TL’ye alınan bir ticari aracın 01.10.2011 tarihinde 

20.000 TL’ lik harcama ile döşemeleri değiştirilmiş, klima tertibatı eklenmiş vb. 

iyileştirme ve yenileştirme işlemleri yapılmıştır (Aktifteki tek araç olduğunu ve normal 

amortisman yöntemini seçildiğini varsayıyoruz.) 

İlgili araç için 2010 yılında ayrılan amortisman: 100.000 * %20 = 20.000 TL  
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01.10.2011 yılındaki değer/ömür arttırıcı harcamanın muhasebe kaydı: 

----------------------------------------------01/10/2011---------------------------------------------- 

254 Taşıtlar Hesabı 20.000 

(01. Yenileme Harcamaları) 

191 İnd. KDV 3.600 

 320 Satıcılar 23.600 

---------------------------------------------------/------------------------------------------------------- 

Bu kayıt neticesinde 254 Taşıtlar Hesabının bakiyesi 120.000 TL olacaktır. Bundan 

sonra ayrılacak amortisman da aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

100.000 x % 20 = 20.000 TL 

20.000 x % 25 = 5.000 TL 

Toplam = 25.000 TL 

Amortisman gideri için yapılacak muhasebe kaydı: 

----------------------------------------------31/12/2011---------------------------------------------- 

770 Genel Yönetim Giderleri 25.000 

 257 B. Amortismanlar 25.000 

---------------------------------------------------/------------------------------------------------------- 

Bu hesaplama şekli 5. yılın sonuna kadar bu şekilde olacaktır. Aracın faydalı ömrü 

sonunda 254 hesabın borcu ile 257 hesabın alacağı aynı olacaktır.  
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İkinci Görüş,  

Uygulama 2: 

Eğer ikinci görüş benimsenirse hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır. 

100.000 x %20 = 20.000 TL (2010 yılında ayrılan) 

120.000 x %20 = 24.000 TL (2011 Yılı) 

120.000 x %20 = 24.000 TL (2012 Yılı) 

120.000 x %20 = 24.000 TL (2013Yılı) 

120.000 x %20 = 24.000 TL (2014 Yılı) 

                        = 4.000 TL (Taşıtın maliyet bedeli ile birikmiş amortisman 

tutarlarının aynı olması için girilmesi gereken tutar.) 

2011-2012-2013 yılında girilecek amortisman gider kaydı: 

----------------------------------------------31/12/201X---------------------------------------------- 

770 Genel Yönetim Giderleri 24.000 

 257 Birikmiş Amortismanlar 24.000 

---------------------------------------------------/------------------------------------------------------- 

2014 yılında girilecek kayıt: 

----------------------------------------------31/12/2014---------------------------------------------- 

770 Genel Yönetim Giderleri 28.000 

 257 Birikmiş Amortismanlar 28.000 

---------------------------------------------------/------------------------------------------------------- 
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Görüldüğü üzere, faydalı ömrün son yılında aracın maliyet bedeliyle amortisman 

oranı çarpıldığında bulunan tutar kayıtlara alındığında maliyet bedeli ile birikmiş 

amortisman tutarı arasında 4.000 TL fark oluşmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması 

içinse son yıl fark tutarı kadar fazla amortisman gideri kayıtlara alınmaktadır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği ilk hesaplama 

yöntemi daha doğru olabileceğini belirtilebilir. Böylece kalan faydalı ömür süresi içinde 

ayrılacak amortisman tutarı değişmemekte, taşıtın faydalı ömrünün son yılında da 

maliyet bedeli ile birikmiş amortisman tutarı arasında kapatılması gereken bir fark 

doğmamaktadır. 

4.8.2. Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya Ayrılan 

İktisadi Kıymetlerin Durumu 

Amortisman ayırma süresi dolmadan hurdaya ayrılan iktisadi kıymetlerden 

amortisman ayrılamaz. Bunun sebebi söz konusu varlıkların işletmede kullanılıyor 

olmaktan çıkmasıdır. İşletmede kullanılmayan bu iktisadi kıymetlerin hurda olarak 

satılması sonucunda ayrılan amortismanlar dikkate alınmalı ve satıştan elde edilen kar 

ya da zarar buna göre belirlenmelidir. 

Hurdaya ayrılan iktisadi kıymetler satılmamış ise, bu değerler iktisadi kıymetler 

arasından çıkarılmalıdır. İktisadi kıymet olmaktan çıkan bu varlıkların değerleri takdir 

komisyonu tarafından tespit edilmeli, tespit edilen değer aktifte yer almalı, tamamen 

değersiz duruma gelmiş ise aktifler arasından çıkarılmalıdır. Bu varlıkların kalan net 

değerleri ile ayrılmış amortismanları ve takdir komisyonunca belirlenen değerleri 

karşılaştırılarak, kar ya da zarar belirlenmelidir. Belirlenen kar ya da zarar ticari 

faaliyetin bir sonucu sayılmalıdır.
105
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4.8.3. Binek Otomobillerin Aktife Girdiği Dönemde Kıst 

Amortisman Uygulaması 

Vergi Usul Kanunu’ nun 320. maddesinin (4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle 

değişen fıkra)’ sında; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek 

otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap 

dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. 

Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında 

tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara 

alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten 

düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.” şeklinde 

belirtilmiştir. 

İlgili kanunundan da anlaşılacağı üzere iki koşulun aynı anda sağlanması durumunda 

kıst dönem amortisman uygulamasının geçerli olmayacağını, amortismanın yıllık 

ayrılacağını kabul etmektedir. Bu iki koşul; 

a) İşletme faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması 

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olması, 

b) Binek otomobilinin işletmenin bu faaliyetinde kullanılıyor olmasıdır. 

Dolayısıyla faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması 

veya sair şekillerde işletilmesi olanların bu ana faaliyet dışındaki amaçlarla 

kullandıkları, örneğin işletme sahibinin veya idarecisinin emrine verdikleri binek 

otomobilleri için otomobilin hesap döneminin ilk ayı içerisinde alınmış olması hali 

dışında yıllık amortisman ayırmayacaklarını, kıst dönem amortisman uygulamaları 

gerektiği muhakkaktır.
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Ayrıca konu ile ilgili olarak yayımlanan 234 sıra no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde ise, “binek otomobilinin aktife alındığı yıla isabet eden ancak kıst 

amortisman uygulaması nedeniyle o yıl ayrılamayan amortisman tutarının son yılda 

ayrılacak amortisman tutarına ilave edilerek itfa edileceği”
107

 belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere VUK’ un 315 ve mükerrer 315. maddelerinde sırasıyla normal 

amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler usulü ile amortisman yöntemi düzenlenmiştir. 

Kıst amortisman uygulamasının her iki yöntem itibariyle uygulanabilirliği mümkün 

bulunmaktadır. Ancak kıst amortisman uygulamasının binek otomobillere mahsus 

olduğunu ve diğer taşıtları ya da sabit kıymetleri kapsamadığını belirterek konuyu 

örnekleyelim: 

Örnek: Faaliyeti binek otomobillerin kiralanması veya işletilmesi olmayan bir 

işletme 20.08.2010 tarihinde bir binek otomobili 30.000  TL ile maliyet bedeli ile 

aktifine almıştır. İşletme bu binek otosu için normal amortisman yöntemiyle %20 oranı 

üzerinden amortisman ayırmaya karar vermiştir.(Yeniden değerleme olmaksızın): 

Yıllar Amortisman 

Matrahı 

Amortisman 

Oranı 

Amortisman 

Tutarı 

Hesaplama 

2010 30.000 % 20 2.500 30.000x0,20x5/12 

2011 30.000 % 20 6.000 30.000x0.20 

2012 30.000 % 20 6.000 30.000x0.20 

2013 30.000 % 20 6.000 30.000x0.20 

2014 30.000 % 20 9.500 30.000x0.20+3.500 

Tablodan görüleceği üzere Kanun hükmünün vaaz ettiği hesaplamaya uygun olarak, 

ilk yıl 5 aylık süre için hesaplanan 2.500 TL amortisman tutarının yıllık amortisman 

tutarı olan 6.000 TL’den mahsup edilmesiyle bakiye 3.500 TL son yıl amortisman 

tutarına dahil edilmiştir.  
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5. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’ NA 

GÖRE AMORTİSMAN 

Ticari işletmelerin varlıkları arasında büyük payı oluşturan maddi duran varlıklar, 

kendileri için büyük önem taşımakla beraber işletmenin dönem faaliyetine etkisi 

oldukça fazladır. 

Bu bağlamda işletmeler maddi duran varlıklarının maliyetini sistemli olarak 

kullandıkları süreye göre dağıtmak ve bu dağıtılan süre zarfında sistemsel olarak 

giderleştirmek konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hesaplanan 

amortisman giderleri kar ve zararın belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. 

5.1. GENEL AÇIKLAMA 

Amortisman, bir varlığın bedelinin ekonomik ömrü üzerinden yıllara yaygın ve 

sistematik olarak dağılımını ifade etmektedir. Duran varlık kavramı ise işletmelerin 

faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullandıkları, aşınmaya, 

yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi kıymetlerdir. Genellikle, işletmelerin 

varlıklarının büyük kısmını oluşturan ve işletmelerin faaliyetlerine önemli katkılar 

sağlayan duran varlıklara ilişkin harcamalar işletmeler açısından büyük öneme sahiptir. 

Özellikle de, söz konusu varlıklara ilişkin yatırım harcamalarının dönem faaliyet 

sonuçlarına etkisi oldukça önemlidir. Duran varlıklara ilişkin yatırım harcamaları, 

amortismanlar sayesinde dönem faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Böylece 

duran varlıklar için hesaplanan amortisman tutarları dönem sonucunu etkilemekte, karın 

veya zararın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Amortisman ayırmanın amacı 

ise; duran varlıkların maliyetlerini, sistemli olarak kullanıldıkları süreye dağıtmak ve 

her yıl payını gider kaydetmek suretiyle, kullanım süresi sonunda kullanılmaz hale 

geldiği varsayılan duran kıymetin yenilenmesi için fon yaratmaktır.
108
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5.2. MDV’ IN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardının 7. maddesine göre maddi duran 

varlıkların aktifleştirilebilmesi için, bu varlıklardan gelecekte işletmenin yararlar 

sağlanması gerekmektedir. Bunun için de ekonomik yararların elde edileceği konusunda 

güvenilir tahminlerin yapılması gerekmektedir. Bu tahminlerin güvenilir bir biçimde 

yapıldığı ve gelecekte ekonomik yararların sağlanacağı belirlendiği durumlarda 

varlıkların aktifleştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Elde edilen bu varlıklardan gelecekte ekonomik yarar sağlanmayacağı tahmin 

edilmişse yani varlıkların faydası kısa bir süre içinse, dönem gideri olarak 

muhasebeleştirilmelidir. Bu tür tahminlerin güvenilir olması çok önemlidir. Bir varlığın 

aktifleştirilmesindeki ikinci kıstas ise, o varlığın maliyetinin güvenilir olarak 

hesaplanabilmesidir. Çoğunlukla bu maliyet; satın alma maliyeti, inşa maliyeti ve 

üretim maliyeti niteliğinde olabilmektedir.
109

 

Varlıkların aktifleştirilmesi için bazı kriterlerin karşılanması gerekmektedir. 

1. Bu nedenle bu tür varlıkların aktifleştirilmesi için gelecekte ekonomik 

yararlar sağlaması birinci kriterin gereğidir. Bu nedenle, ekonomik yararların 

elde edileceği konusunda güvenilir bir biçimde yapıldığı ve gelecekte 

ekonomik yararların sağlanacağı belirlendiği durumlarda bu varlıkların 

aktifleştirilmesi yoluna gidilir. Elde edilen bu tür varlıklarda gelecekte 

ekonomik yararalar sağlanamamağı tahmin edilmişse dönem giderlerine 

atılır. Bu tür tahminlerin güvenilir olması varlıklara ilişkin her türlü gelirlerin 

ve risklerin işletmenin kontrol altında olmasına bağlıdır. 

2. Bir varlığın aktifleştirilmesinde ikinci kriter maliyetinin güvenilir olarak 

hesaplanmasıdır. Genellikle bu maliyet; satın alma maliyeti, inşa maliyeti ve 

üretim maliyeti niteliğinde olabilir.
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Muhasebeleştirmede Standart, maddi duran varlık kalemine ilişkin müşahhas bir 

sınırlama yapmamıştır. Bu nedenle muhasebeleştirme ilkeleri, kendi koşulları dikkate 

alınarak işletmeler tarafından muhasebe edilecektir. Değerlendirme, kalıplar, araç ve 

gereçler gibi tek başına önemsiz kalemler toplu olarak dikkate alınabilir.
111

 

5.3. MDV’ IN MALİYETİ 

Maliyet; bir varlığın edinilmesi veya inşa edilmesi sırasında ödenen nakit ya da nakit 

benzeri tutarlar veya bu tutarlar dışındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya 

da uygulanmasının mümkün olması durumunda diğer TMS’ de yer alan hükümlere göre 

finansal durum tablosuna ilk yansıtılması sırasında bir varlığa yüklenilen değerdir. 

Amortismana tabi kıymetlerin maliyetlerinin tespitinde, iktisadi kıymet bedelinin 

dışında, kullanıma hazır hale getirilmesine kadar yapılan harcamalardan, maliyet unsuru 

olanların dikkate alınıp, ilgili iktisadi kıymetin satın alma bedeline ilavesi 

gerekmektedir. Burada maliyete ilave edilen unsurların da asıl kıymetin ekonomik 

süresi ve amortisman yüzdesi çerçevesinde amortisman tabi tutulması söz konusudur.
112

 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir: 

(a) İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade 

edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma fiyatı. 

(b) Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet. 

(c) Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın 

restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde 

edilmesi ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı 

sonucunda katlandığı yükümlülük.
113
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Doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler aşağıda belirtilmiştir: 

(a) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili 

çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler (“TMS 19 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardında belirtildiği şekilde) 

(b) Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler; 

(c) İlk teslimata ilişkin maliyetler; 

(d) Kurulum ve montaj maliyetleri; 

(e) Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetlerinden, 

varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından elde 

edilen net hasılat düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi 

sırasında üretilen örnekler gibi) 

(f) Mesleki ücretler.
114

 

5.4. ÖLÇÜMLEME 

Muhasebenin dönemsellik kavramı gereği, işletmenin geçmiş faaliyetlerini 

değerleme ve geleceği planlama ekonomik alanda yaşamının devamını sağlamak için 

şarttır. 

Ayrıca potansiyel yatırımcılara karar verme, devlete olan vergi borcunun miktarını 

tespit etme gibi sebeplerle de işletme faaliyetlerinin belirli devreler için ölçülmesi 

gerekir. 

UMS’ da finansal raporlamanın amacını hangi ölçüm esasının en iyi karşıladığının 

belirlenmesinde, finansal tablo unsurların tanınması ve muhasebe bilgisinin niteliksel 

özellikleri üzerinde durulur.
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5.4.1. Muhasebeleştirmede Ölçüm 

Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık kalemi, 

maliyet bedeli ile ölçülmektedir. TMS 16’da maliyet unsurları; varlığın elde edilmesi 

durumunda elde etme maliyetleri, inşa edilmesi şeklinde gerçekleşmişse inşa 

maliyetleridir. Duran varlığın hazırlanma maliyetleri, teslimattaki maliyetler, kurulum 

ve montaj maliyetleri, test üretim maliyetleri, danışmanlık ücretleri ve varlığın özellikli 

varlık olması durumunda finansman giderleri varlığın maliyetine eklenmektedir.
116

 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, sadece aşağıdaki koşulların oluşması 

durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır: 

 Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının 

muhtemel olması, 

 İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.
117

 

5.4.2. Maliyetin Ölçümü 

Satın alınan maddi duran varlıkların aktifte hangi değerle yer alacağına ilişkin 

düzenleme bu başlık altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre genel yaklaşım, alım 

tarihindeki peşin bedelin esas alınmasıdır. Bunun dışındaki yapay maliyet artırıcı (vade 

farkı, kredi faiz vb.) kalemlerin maddi duran varlığın bedeline eklenmesi sorunudur. 

Standart da konuya ilişkin şu açıklamalara yer verilmiştir. 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin 

fiyatın eşdeğeri tutardır. Eğer ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, 

peşin fiyat eşdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark, TMS 23 (Borçlanma 

Maliyetleri)’de izin verilen alternatif yöntem çerçevesinde defter değerinde taşınmadığı 

sürece, kredi dönemi boyunca faiz olarak finansal tablolara yansıtılır. 
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Örneğin, Pres makinesinin peşin değeri 10.000 TL’dir. Üç yıl vadeli olarak alınan 

makine için 13.000 TL ödenecektir. Bu örnekte 10.000 TL makine maliyeti, 3.000 TL 

ise finansman gideri olarak dikkate alınmalıdır.
118

 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin 

fiyatın eşdeğeri tutardır. Ödemenin normal kredi vadelerinin ötesine ertelenmesi 

halinde, toplam ödeme tutarının peşin fiyatı aşan kısmı, kredi dönemi boyunca faiz 

olarak finansal tablolara yansıtılır. 

5.4.3. Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

Maddi duran varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi sonrası ölçümü için Standardın 29. 

maddesine göre bir muhasebe politikası olarak, maliyet modeli veya yeniden değerleme 

modellerinden birinin seçilerek, ilgili maddi duran varlık sınıfına uygulamalıdır. 

Muhasebe politikası olarak seçilen modelin ise, ilgili maddi duran varlığın sınıfında yer 

alan tüm varlıklara uygulanması gerekmektedir. 

Bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal 

tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü 

zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. Maddi duran varlık kalemlerinin 

gerçeğe uygun değerleri genellikle değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir. 

Eğer maddi duran varlık kaleminin özellikli niteliğinden kaynaklanan nedenlerle veya 

(devam etmekte olan bir işin parçası olması haricinde) satışının az olması nedeniyle 

piyasa koşullarındaki gerçeğe uygun değerine ilişkin yeterli bilgi mevcut değilse, 

işletmenin bir gelir veya itfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı kullanarak gerçeğe 

uygun değeri tahmin etmesi gerekebilir.
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5.5. AMORTİSMAN KAVRAMI 

TMS 16’ ya göre “amortisman, bir varlığın amortismana tabi tutarının, faydalı ömür 

süresince sistematik olarak dağıtılması” şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımda yer alan 

amortismana tabi tutar ifadesi, “bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen 

diğer tutarından kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutardır” şeklinde açıklanmıştır. 

Kalıntı değer ise “bir varlığın tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki durum ve 

yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden 

çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülünce ulaşılan tahmini tutardır” şeklinde 

tanımlanmıştır.
120

 

Maddi duran varlıklarda amortisman konusu TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

standardında düzenlenmiştir. Ancak amortisman ve maddi olmayan duran varlıklar için 

itfa konusunda TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller ve TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkuller standartlarında 

da düzenlemeler mevcuttur. Tüm standartlardaki ortak amaç finansal tablo 

kullanıcılarının duran varlık yatırımlarını ve bu yatırımlardaki değişmeleri 

belirleyebilmelerini sağlayan duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini 

düzenlemektir. 

TMS çerçevesinde amortisman uygulamalarında öne çıkan hususlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Bir varlığın amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtılır. 

 Bu yararlı ömür süresi, işletme tarafından tayin edilir. Bir varlığın yararlı 

ömrünün tayini, işletmenin benzer varlıklara ilişkin tecrübelerine dayanan bir 

takdir meselesidir. Bir varlığın kalıntı değeri ve yararlı ömrü en azından her 

hesap dönemi sonunda gözden geçirilerek, beklentilerin önceki tahminlerden 

farklı olması durumunda, değişiklikler “TMS 8 Muhasebe Politikaları, 
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Muhasebe Tahminlerindeki Değişikler ve Hatalar” standardı uyarınca 

muhasebe tahmininde değişiklik olarak muhasebeleştirilir. 

 Bir varlığın amortismana tabi tutarı, kalıntı değeri düşülerek belirlenir. 

Uygulamada ise bir varlığın kalıntı değeri genellikle değersiz olarak kabul 

edilir ve dolayısıyla amortismana tabi tutarın hesaplanmasında dikkate 

alınmaz. Bir varlığın kalıntı değeri, varlığın defter değerine eşit ya da daha 

fazla bir tutara yükselebilir. Bu durumda, varlığın amortisman gideri 

olmayacaktır. Yani 0 (sıfır) olacaktır. Kalıntı değeri sonradan varlığın defter 

değerinin altında bir değere düşmesi halinde amortisman hesaplanmasına 

yeniden başlanacaktır. 

 Kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarına 

ilişkin olarak işletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini 

yansıtır. Bir varlığa uygulanan amortisman yöntemi en azından, her hesap 

döneminin sonunda gözden geçirilir. Bir varlığın amortismana tabi tutarının 

yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtmak için çeşitli amortisman 

yöntemleri kullanılabilir. 

 TMS 16’da yer alan yöntemler; Doğrusal Amortisman, Azalan Bakiyeler ve  

Üretim Miktarını esas alan yöntemlerdir. 

 Amortisman yönteminin seçimi ve amortismana tabi varlıkların yararlı 

ömürlerinin belirlenmesi işletmelerin takdirine bırakılmıştır. Buna bağlı 

olarak, benimsenen yöntemler ve tahmin edilen yararlı ömürler veya 

amortisman oranlarının kamuya açıklanması finansal tablo kullanıcılarınca 

işletme yönetimi tarafından belirlenmiş politikaların gözden geçirilmesine ve 

diğer işletmelerle kıyaslamalar yapılabilmesine olanak tanıyan bilgiler sağlar. 

 TMS’ de değer düşüklüğü için karşılık ayrılması zorunludur. Bu nedenle 

işletmeler değeri düşen mal için emsal bedeline göre değerleme yapmak ve 

karşılık ayırmak zorundadır. TMS değer düşüklüğü karşılığı ayırmak için 

herhangi bir minimum oran tanımlanmamıştır. 
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 Varlığı elde ederken ortaya çıkan vade farkları ve finansman giderleri 

(özellikli varlıklar hariç) varlığın maliyetine dahil edilmediği için vade 

farksız ve finansman gideri eklenmemiş tutar üzerinden amortisman 

ayrılmaktadır. 

 Yararlı ömür “yıl” veya “üretim birimi” bazında belirlenebilmektedir. Duran 

varlık için aktife girdiği tarihten itibaren amortisman ayrılabilmektedir. 

 Satış amaçlı duran varlıklar ve gelecekte ekonomik yarar beklenmeyen duran 

varlıklarda amortisman ayırma işlemi durdurulur. Kullanıma göre 

amortisman metodu uygulanırken, amortisman gideri üretim olmadığı 

zamanlarda sıfır olabilir. 

 TMS’ da bir maddi duran varlık kaleminin toplam maliyetine göre önemli 

olan her bir parçası ayrı ayrı amortismana tabi tutulur. Örneğin, bir uçağın 

gövdesi ve motoru ister mülkiyete, ister finansal kiralamaya konu olsun, her 

ikisine de ayrı ayrı amortisman ayırmak mümkündür. 

 Bir maddi duran varlık kaleminin önemli bir parçasının sahip olduğu yararlı 

ömür ve amortisman yöntemi ile aynı kalemin bir başka önemli parçasının 

sahip olduğu yararlı ömür ve amortisman yöntemi aynı olabilir. Böyle 

parçalar amortisman giderinin belirlenmesinde gruplanabilir. 

 Arsa ve binalar birlikte alındıklarında dahi ayırılabilir maddi duran 

varlıklardır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Arsaların sınırsız yararlı 

ömrü vardır ve bu nedenle amortismana tabi değildirler. Binaların sınırlı 

yararlı ömrü vardır ve bu nedenle amortismana tabidirler. Bir binanın 

üzerinde bulunduğu arsanın değerindeki artış binanın amortismana tabi 

tutarını etkilemez.
121
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 Hakan Taştan, Murat Azaltun, Hüseyin Mert, “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman 

Uygulamalarının VUK Ve TMS Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi”, 

http://www.okan.edu.tr/media/9e/515be6fbaa6927613800099e/vukvetmfs-acisindan-

degerlendirilmesi.doc (05.12.2015). 



110 
 

Standartta amortismanların hesaplanması ve kaydı ile ilgili açıklamalar 

düzenlenmektedir. Amortisman, bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür 

süresine sistematik olarak dağıtılmasıdır. Yararlı ömür, amortismana tabi bir varlığın 

işletmede kullanılması beklenen süre, ya da işletme tarafından ilgili varlıktan elde 

edilmesi beklenen üretim miktarını ifade eder. Amortismana tabi tutar, bir varlığın 

maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan, artık değerin düşülmesiyle 

bulunan tutardır. Artık değer ise, ilgili varlığın tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki 

durum ve yaşına ulaştığı dikkate alınarak, şu anda elden çıkarması sonucunda elde 

edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetlerini düşüldükten sonra 

kalan tutarı ifade eder.
122

 

5.6. AMORTİSMANA TABİ TUTAR ve AMORTİSMAN 

DÖNEMİ 

Amortisman, maddi ve maddi olmayan bir duran varlığın amortismana tabi tutarının 

yararlı ömrü boyunca sistemli olarak dağıtılmasını ifade eder. Amortismana tabi tutar 

ise, ilgili varlığın maliyeti veya finansal tablolarda maliyet yerine gösterilen başka bir 

tutardan kalıntı değerinin düşürülmesi ile elde edilen tutardır. Yani TMS’ ye göre bir 

varlığın amortismana tabi tutarı kalıntı değeri düşülerek belirlenir. 

TMS 16 paragraf 53’e göre bir varlığın amortismana tabi tutarı, “maliyetinden kalıntı 

değeri düşülerek belirlenir” uygulamada, bir varlığın kalıntı değeri genellikle değersiz 

veya dolayısıyla amortismana tabi tutarın hesaplanmasında önemsizdir. 

Standarda göre, kalıntı değer ve faydalı ömrün her hesap döneminde yeniden gözden 

geçirilmesi önerilmektedir. Eğer daha önce hesaplanan faydalı ömür ve kalıntı değerde 

önemli ölçüde sapmalar belirlenmiş ise bu durum “TMS 8 Muhasebe Politikaları, 

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” Standardı uyarınca muhasebe 

tahmininde değişiklik olarak muhasebeleştirilmelidir.
123
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Bir varlığın kalıntı değeri varlığın defter değerine eşit ya da daha fazla bir tutara 

yükselebilir. Bu durumda, varlığın amortisman gideri, kalıntı değeri sonradan varlığın 

defter değerinin altında bir değere düşene kadar sıfıra eşit olur.
124

 

5.7. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ 

Bir varlığın aşınma payı tabi olduğu tutarın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtmak için çeşitli yıpranma payı yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler: 

Doğrusal amortisman yöntemi: Bu yöntemde duran varlığın kalıntı değeri aynı 

kaldığı takdirde, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca eşit tutarlıdır. Yıllık 

amortisman tutarı aşağıda yer aldığı gibi hesaplanmaktadır. 

Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet bedeli – Kalıntı değer) / Tahmini yararlı ömür 

Kalıntı değeri bir varlığın tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına 

ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın 

tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. Kalıntı değer hesaplamada 

paranın zaman itibariyle değerinin de dikkate alınması ve düzenli olarak gözden 

geçirilmesi gerekir. Bir varlığın kalıntı değeri ve yararlı ömrü en azından her hesap 

dönemi sonunda gözden geçirilerek, beklentilerin önceki tahminlerden farklı olması 

durumunda, değişiklikler “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki 

Değişikler ve Hatalar” standardı uyarınca muhasebe tahmininde değişiklik olarak 

muhasebeleştirilir.
125
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Azalan bakiyeler yöntemi: Bu yöntemde amortisman gideri, duran varlığın yararlı 

ömrü boyunca azalan tutarlarla hesaplanır ve aşağıdaki formül kullanılarak yıllık 

amortisman tutarı hesaplanır. 

Yıllık Amortisman Tutarı=Dönem başındaki defter değeri x (Normal amortisman 

oranı x 2) 

Ancak TMS 16’ya göre kalıntı değerin dikkate alınması durumunda azalan bakiyeler 

yönteminde, amortismana tabi değer, maliyet değerinden kalıntı değer indirilir ve 

normal amortisman oranının iki katı ile çarpılmak suretiyle hesaplanır. Kıst amortisman 

uygulamasında kalan aylar faydalı ömrün bittiği yılı takip eden yılda gider olarak 

dikkate alınır. 

Yıllık Amortisman Tutarı =(Maliyet değeri-Kalıntı değer)  x (Normal amortisman 

oranı x 2)
126

 

Azalan kalanlar yönteminin kıst uygulamasında; ilk yıl hesaplanmayan amortismanın 

devam eden yılda hesaplanmış olarak kabulü ile amortisman hesabı ve ilk yıl 

hesaplanan amortismanın birikmiş amortisman kabulü ile ikinci yıl amortisman 

matrahının oluşturulması gerektiği görüşüne göre olmak üzere iki yaklaşım söz 

konusudur. 

Üretim Miktarı yöntemi: Üretim miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da 

üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. 

Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini yararlı ömrü 

boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman 

Oranı x Yıllık Üretim Miktarı  

                                                           
126

 Osman Tuğay, “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı 

Açısından İncelenmesi”, http://www.plastik-ambalaj.com/tr/119-plastik-ambalaja-makale/1593-
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Örnek Uygulama 

SOA Anonim Şirketi yeni tasarladığı ürünü üretmek için sadece bu ürü- nün 

üretiminde kullanılabilen bir makineyi 28.03.2011 tarihinde 280.000 TL bedelle satın 

almış, ayrıca makinenin işletmeye taşınması ve montajı için 20.000 TL gidere 

katlanmıştır. Makinenin montajı 13.04.2011 tarihinde tamamlanarak makine 

kullanılmaya başlanmıştır. 

İşletme tasarladığı ürünü piyasada 3 yıl boyunca satabileceğini öngörmektedir, 3 yıl 

sonra ürünün üretimine son verilecektir. Bu nedenle işletme açısından makinenin yararlı 

ömrü 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde makineden toplam 400.000 Birim 

çıktı almayı hedeflemektedir. Bunun 200.000 biriminin ilk yıl gerçekleşeceği var 

sayılmaktadır. İkinci ve Üçüncü yıllarda ise 100.000’er birim üretilecektir. 

Makinenin 3 yıl sonraki hurda değeri 30.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 

Maliye bakanlığının yayınladığı Amortisman Cetvelinde ise makinenin faydalı ömrü 

3 yıl, yıllık amortisman oranı ise %33,33 olarak belirtilmektedir. 

Uygulama örneğimizdeki veriler ışığında TMS-16 Normal, Azalan Bakiyeler ve 

Üretim Miktarları Yönetimine göre amortisman hesaplamaları ve hesaplamaların Vergi 

Usul Kanununu ile karşılaştırması şu şekilde olacaktır. 

Örnek Uygulama Çözüm: 

a) Normal Amortisman Yöntemi TMS-16’ya göre çözüm 

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

Maliyet Değeri = (280.000 + 20.000)  

Yıllık Amortisman Tutarı = ((300.000 – 30.000) / 3) = 90.000 TL  

Aylık Amortisman Tutarı = (90.000 / 12) = 7.500 TL Makinenin Kullanıma Başlama 

Tarihi: 13.04.2011 (Buna göre 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 

11’inci ve 12’inci aylarda makine kullanılmış kabul edilir.) 
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Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 9 ay 2011 Yılı Amortisman Tutarı = 

7.500 x 9 = 67.500 TL 

Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan = 7.500 x 3 = 

22.500 TL 

Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (TMS-16) 

Yıllar Amort. 

Esas Tutar 

Amort. 

Süresi 

(yıl) 

Amort. 

Oranı 

Amort. 

Tutarı 

Kıst 

Dön.Amort. 

Birikmiş 

Amort. 

2011 270.000 3 %33,333 90.000 67.500* 67.500 

2012 270.000 3 %33,333 90.000 90.000 157.500 

2013 270.000 3 %33,333 90.000 90.000 247.500 

2014 - - - - 22.500* 270.000 

*2011 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 9 ay (7.500 x 9 ay = 67.500 TL) 

**2014 yılı amortisman tutarı = 2011 kalan dönem 3 ay (7.500 x 3 ay = 22.500 TL) 

b) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi 

Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal amortisman 

oranı x 2) 

Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi Normal 

Amortisman Oranı = 1 / 3 yıl = % 33,333 Azalan Bakiyeler 

Amortisman Oranı = % 33,333 x 2 = % 66,666 Yıllık Amortisman = ((300.000 – 

30.000) x % 66,666) = 180.000 TL 

Aylık Amortisman = 180.000 / 12 = 15.000 TL 
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Makinenin Kullanıma Başlama Tarihi: 13.04.2011 

Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 9 ay 

2011 Yılı Amortisman Tutarı = 15.000 x 9 = 135.000 TL Makinenin yararlı ömrünün 

bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan = 15.000 x 3 = 45.000 TL 

Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16) 

Yıllar Amort. Tabi 

Değer - Birikmiş 

Amort. 

Oran Yıllık 

Amort. 

Aylık 

Amort. 

Kıst 

Dön. 

Amort. 

Tutarı 

Birikmiş 

Amort. 

2011 270.000 %66,66 180.000 15.000 9 Ay 135.000 135.000 

2012 270.000 - 180.000 

= 90.000 

%66,66 60.000 - - 60.000 195.000 

2013 270.000 – 240.000 

= 30.000 

%66,66 Tamamı - - 30.000 225.000 

2014    15.000 3 Ay 45.000 270.000 

Toplam     270.000  

c) Üretim Miktarları Yöntemi  

Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini yararlı ömrü 

boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı 

Amortisman Oranı = ((300.000 – 30.000) / 400.000 Br) = 0,675 TL/Br 

Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı  
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Üretim Miktarı Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16) 

Yıllar Amort. Tabi 

Değer - Birikmiş 

Amort. 

Oran Yıllık 

Amort. 

Aylık 

Amort. 

Kıst 

Dön. 

Amort. 

Tutarı 

Birikmiş 

Amort. 

2011 200.000 0,675 135.000 11.250 9 Ay 101.250* 101.250 

2012 100.000 0,675 67.500 - - 67.500 168.750 

2013 270.000 – 240.000 

= 30.000 

0,675 67.500 - - 67.500 236.250 

2014    15.000 3 Ay 33.750** 270.000 

Toplam     270.000  

d) Türkiye Muhasebe Standardı 16’nın Öngördüğü Yöntemlerin 

Karşılaştırılması 

Normal ile Azalan Bakiyeler Yönteminin Karşılaştırma Tablosu 

Yıllar Normal 

Amortisman 

Yöntemi 

Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Fark 

2011 67.500 135.000 -67.500 

2012 90.000 60.000 30.000 

2013 90.000 30.000 60.000 

2014 22.500 45.000 -22.500 

Toplam 270.000 270.000 0 
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Normal ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma Tablosu 

Yıllar Normal 

Amortisman 

Yöntemi 

Üretim Miktarı 

Yöntemi 

Fark 

2011 67.500 101.250 -33.750 

2012 90.000 67.500 22.500 

2013 90.000 67.500 22.500 

2014 22.500 33.750 -11.250 

Toplam 270.000 270.000 0 

Azalan Bakiyeler ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma Tablosu 

Yıllar Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Üretim Miktarı 

Yöntemi 

Fark 

2011 135.000 101.250 -33.750 

2012 60.000 67.500 -7.500 

2013 30.000 67.500 37.500 

2014 45.000 33.750 -11.250 

Toplam 270.000 270.000 0 
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Açıklama: Yukarıdaki tablolarda standardın öngördüğü amortisman yöntemlerine 

göre yapılan hesaplamaların karşılaştırması verilmiştir. Görüleceği üzere her yöntemde 

dönemler itibariyle ayrılan amortisman tutarları farklılıklar sergilemektedir. Bu 

farklılıklar amortisman yöntemlerinden birinin diğerlerine tercih edilmesi durumunda 

işletme açısından, dönemin amortisman giderini artırabilir/azaltabilir; üretilen mamulün 

birim fiyatını artırabilir/azaltabilir; bunların bir sonucu olarak da ödenecek vergiyi 

artırabilir/azaltabilir ve ödenecek vergiyi öteleyebilir. İşletme yönetimi bu 

hesaplamaları yaparak işletme açısından en uygun yöntemi belirleyip uygulamak 

zorundadır.
127

 

5.8. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ve BİLANÇO DIŞI BIRAKMA 

Ülkemizde, muhasebenin temel kavramlarından “ihtiyatlılık kavramı” gereği giderler 

gerçekleşmeme ihtimaline karşılık yine de kayda alınmaktadır. Ancak mevcut tek düzen 

hesap planı ve vergi mevzuatı çerçevesinde değer düşüklüğü sınırlı sayıda ve özellikle 

dönen varlıklara uygulanmaktadır. İşlemelerin bilançolarında aktiflerinin önemli bir 

tutarına ulaşan maddi duran varlıklar için ise vergi mevzuatına göre değer düşüklüğü 

kaydı yapılmamaktadır. 

TMS’ de değer düşüklüğü için karşılık ayrılması zorunludur. Bu nedenle işletmeler 

değeri düşen mal için emsal bedeline göre değerleme yapmak ve karşılık ayırmak 

zorundadır. TMS değer düşüklüğü karşılığı ayırmak için herhangi bir minimum oran 

tanımlanmamıştır.
128
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Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığı KOBİ Standartları Bölüm 

17 Paragraf 24’ e göre her raporlama döneminde belirlenir. Değer düşüklüğünün olması 

durumunda değer düşüklüğü zararı olarak muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğüne ilişkin 

ilkelerin belirlenmesinde KOBİ standardı Bölüm 27 “Finansal Olmayan Varlıklarda 

Değer Düşüklüğü” uygulanır.
129

 

Değer düşüklüğü standardında varlıkların deri kazanılabilir tutarında daha fazla bir 

değer ile izlenmemelerini sağlamak üzere, işletmelerin uygulayacakları ilkeleri 

düzenlemektedir. İşletme varlığın değerin düşmüş olup olmadığını her bilanço tarihinde 

gözden geçirmelidir. MDV’ deki değer düşüklüğü varlığın cari değerle izleyen 

yöntemin gereği olarak değer düşük karşılık ayrılmaz, doğrudan gider olarak 

kaydedilerek varlığın değeri azaltır. Sonraki dönemlerde değer artışı olursa artan 

değerin önceki dönemlerde gider yazılan kısmı kadar bir tutarın gelir olarak 

muhasebeleştirilmesi gerekir. Ancak değer arışı olduğunda değer düşüklüğü zararını 

aşan kısmı gelir tablosunda muhasebeleştirmez. Değer artışın zararı aşan kısmı öz 

kaynaklar içerisinde “mdv yeniden değerleme artış” olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekir.
130

 

Değer düşüklüğü zararının ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesinde sadece ve sadece, 

bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olması durumunda, söz 

konusu varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarına indirgenir. Anılan indirgeme, bir 

değer düşüklüğü zararıdır. Varlık başka bir standarda göre (TMS 16 Maddi duran 

varlıklar standardındaki yeniden değerleme yöntemine göre) yeniden değerlenmiş tutar 

üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararı derhal kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zarar, anılan 

diğer standarda göre yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır. Yeniden 

değerlenmemiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararı kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Ancak yeniden değerlenmiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü 

zararı, aynı varlığın yeniden değerleme fazlası tutarını aşmadığı sürece doğrudan 
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yeniden değerleme fazlasından düşülerek muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğü zararına 

ilişkin olarak tahmin edilen tutarın, ilişkili olduğu varlığın defter değerini aşması 

durumunda, işletme, sadece ve sadece, başka bir standardın bunu gerektirmesi 

durumunda, bir borç muhasebeleştirir. Değer düşüklüğü zararının 

muhasebeleştirilmesinin ardından, ilgili varlığın kalıntı değeri (eğer varsa) düşülmüş 

yeni defter değerinin kalan yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmasını 

sağlayacak bir şekilde, varlığa ilişkin amortisman tutarı gelecek dönemlerde düzeltilir. 

Bir değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi durumunda, ilgili ertelenmiş vergi 

varlık veya borçları, TMS 12 Gelir Vergileri Standardına göre varlığın yeni defter 

değerinin vergiye esas değeri ile karşılaştırılması suretiyle belirlenir. Bir varlığın değer 

düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir belirtinin bulunması durumunda, 

söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Anılan varlığın geri 

kazanılabilir tutarının tahmini edilmesinin mümkün olmaması durumunda, işletme, 

varlığın ait olduğu nakit yaratan birimin (ilgili varlığın nakit yaratan birimi) geri 

kazanılabilir tutarını tespit eder. Nakit yaratan bir birime ilişkin geri kazanılabilir tutar, 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek 

olanıdır.”
131
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Şekil 5.1. Değer Düşüklüğü Olması Durumunda  

Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi 

Varlık Gerçeğe Uygun Değerle mi 

Değerlenmiş? 

 

Evet Hayır 

Yeniden Değerleme 

Yöntemi 
Maliyet Yöntemi 

Yeniden Değerleme Artış 

Hesabı Var mı? 

Değer Düşüklüğü Zararı 

Gelir Tablosunda 

Raporlanır 

Evet Hayır 

Değer düşüklüğü 

zararı, yeniden 

değerleme değer 

artışı hesabından 

karşılanır, hesabı 

aşan tutar varsa gelir 

tablosunda rapor 

edilir. 

Değer Düşüklüğü 

Zararı Gelir 

Tablosunda Rapor 

Edilir. 
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6. V.U.K. ve TMS YÖNÜNDEN MADDİ DURAN 

VARLIKLARDA AMORTİSMANIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

6.1. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLAR 

Vergi Usul Kanunu’ nda “maddi duran varlık” kavramı ile ilgili olarak bir tanım 

mevcut değilse de işletmelerin aktiflerine kayıtlı iktisadi kıymetlerin hangilerinin ne 

şekilde amortismana tabi olacağı hususu ile ilgili genel belirleme, Vergi Usul Kanunu’ 

nun 313. maddesinde yapılmıştır. Buna göre işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve 

yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerden; gayrimenkullerin, Vergi Usul Kanunu’ nun 269. maddesi 

gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin ve alet, edevat, mefruşat, 

demirbaş ve sinema filmlerinin Kanun’da yer alan değerleme usullerine göre tespit 

edilen değerlerinin yok edilmesinin amortismanın konusunu oluşturduğu belirlenmiştir. 

VUK’ un bu tanımlamalarına bağlı olarak tekdüzen hesap planın da yer alan maddi 

duran varlıklar grubu içerisinde; Arazi ve Arsalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 

Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar, Demirbaşlar, Diğer Maddi Duran Varlıklar, 

Birikmiş Amortismanlar, Yapılmakta Olan Yatırımlar, Verilen Avanslar Hesapları yer 

almaktadır. 

Amortisman ayırmayı gerekli kılan nedenler; yıpranma ve aşınma, bozulma ve 

eskime, beklenmedik olaylar neticesinde duran varlığın yararlanılamaz duruma 

düşmesi, bakım, onarım ve parça değişiminin zamanında ve gerektiği biçimde 

yapılamaması yer almaktadır. İktisadi nedenlerin içinde duran varlığın yetersiz durumda 

kalması, teknolojik gelişmeler ile eskilerin yerine yenilerin geçmesi, moda ve benzeri 

etkenlerde mamule olan talebin değişmesi, duran varlıkların üretim akışı içindeki 

etkinlikleri artırmanın gerekliliği, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeler yer almaktadır.  
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Standartta amortismana konu olan varlıklar; mal ve hizmet üretimi veya arzında 

kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek ya da idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak 

üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen varlıklar olarak 

ifade edilmektedir.
132

 

Birincisi, bir maddi duran varlığın amortismana konu olabilmesi için işletme 

faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir. Ancak bir maddi duran varlık satılmak üzere 

üretimden çekilmiş ise amortisman ayrılmaz. Yararlı ömrü henüz tükenmemiş, bu 

nedenle de tamamen amorti edilmemiş olan bir duran varlık kullanımdan kaldırılmış 

olsa da amortisman ayrılmaya devam edilir. 

İkincisi ise, ilgili varlığın bir dönemden fazla kullanımının öngörülüyor olmasıdır. 

Bu da yararlı ömür ile ölçülmektedir. Bu nedenle de, standart, bir maddi duran varlık 

kalemi içerisinde, toplam maliyetine göre önemli bir payı olan her bir parçasının ayrı 

amortismana tabi tutulmasını öngörmektedir. 

6.2. AMORTİSMAN SÜRESİ ve YÖNTEMLERİ 

Vergi Usul Kanunu 320. maddesine göre, amortisman dönemi maddi duran varlığın 

aktife girdiği yıldan başlamaktadır. Amortisman süresinin belirlenmesinde, çoğunlukla 

uygulamada maddi duran varlığın elde edilme tarihine bakılmakta ve yıllık uygulama 

esası kullanılmaktadır. 

Ancak, binek otomobillerde amortisman ayrılma hususuna bir düzenleme 

getirilmiştir Yine VUK md. 320’de belirtildiği üzere, işletmelere ait binek 

otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle 

kalan ay süresi kadar amortisman ayrılmaktadır. Buna da kıst amortisman ismi 

verilmektedir.  
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VUK’ da ayrıca amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa 

süresinin son yılında tamamen yok edileceği ve her yılın amortismanının ancak o yıla 

ait değerlemede dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu kanunda 

amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir 

oranla yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı da belirlenmiştir.
133

 

Türkiye Muhasebe Standartları’ nda ise bir maddi duran varlığın amortismana tabi 

tutulması, varlık kullanıma hazır hale geldiğinde, başka bir deyişle işletme yönetimi 

tarafından faaliyetleri yerine getirebilmek için gerekli olan yer ve duruma getirildiği 

zaman başlamakta ve amortismana tabi maddi duran varlığın amorti edilecek tutarı 

varlığın yararlı ömrü boyunca her muhasebe dönemine sistemli olarak dağıtılmaktadır. 

Bir varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıdaki unsurların tamamı dikkate 

alınır: 

 Varlığın beklenen kullanımı: Kullanım, varlığın beklenen kapasitesine ya da 

fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir. 

 Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma: Beklenen fiziksel aşınma ve 

yıpranma, varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve 

varlığın atıl kaldığı zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel 

faktörlere bağlıdır. 

 Üretimdeki değişiklikler veya gelişmeler veya varlığın ürettiği ürün veya 

hizmetin pazar talebindeki değişiklikler nedeniyle teknik ya da ticari değer 

yitirme. 

 İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın 

kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar.
134
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Tablo 6.1. Amortisman Süre ve Oranları Bakımından Karşılaştırma 

VUK  Vergi Usul Kanunu’nda “yararlı ömür” Maliye Bakanlığı tarafından 

yayınlanan ekonomik ömürlerin belirlendiği listeden hareketle uygulamaya geçilir. 

TMS-16  İktisadi kıymetin yararlı ömrü işletme yönetimi tarafından tahmin 

edilir. Amortisman süresi yararlı ömür veya üretim miktarına göre tespit edilir ve 

uygulanır. 

VUK  Yararlı ömür sadece “yıl” bazında belirlenmektedir. 

TMS-16  Yararlı ömür “yıl” veya “üretim birimi” bazında belirlenebilmektedir. 

VUK  Yararlı ömür sabittir. Olağanüstü durumlar istisnaidir. 

TMS-16  Yararlı ömür ve kalıntı değer her yıl gözden geçirilerek, olası 

değişiklikler yansıtılır. 

VUK  Azalan Bakiyeler Yönteminde amortisman oranı %50’yi aşmamak kaydı 

ile Normal Amortisman oranının iki (2) katıdır. 

TMS-16  Azalan Bakiyeler Yönteminde amortisman oranı üst bir oran 

olmaksızın, Normal Amortisman oranının iki (2) katıdır. 

Amortisman hesaplamalarındaki bir diğer önemli husus da amortisman yöntemidir. 

Kullanılacak olan yöntemin varlıktan elde edilecek faydaya paralel, amortismana tabi 

tutarı sistematik olarak yansıtacak şekilde seçilmesi gerekmektedir.
135

 

Vergi Usul Kanunu’ nda üç amortisman yönteminin kullanılmasına izin verilmiştir. 

Bu yöntemler aşağıda belirtilmektedir.  
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Normal Amortisman Yöntemi :  

 Normal amortisman; amortismana tabi iktisadi kıymetler için her yıl eşit oran 

ve tutarda amortisman ayırmaktır. Normal amortisman yöntemine göre 

amortisman tutarı, duran varlığın maliyeti ile amortisman oranın çarpımı ya 

da duran varlığın maliyetinin faydalı ömre bölünmesi ile elde edilmektedir. 

Amortismana tabi varlığın hurda değerinin olması durumunda amortisman 

tutarı, maliyet değerinden hurda değeri düşülerek kalan değer üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

 Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemeyeceği açıkça ifade 

edilmiştir (VUK mükerrer 320.md.). Ancak azalan bakiyeler yönteminden 

normal amortisman yöntemine geçiş yapılabilir. 

 Sabit kıymetin aktife girdiği tarih ne olursa olsun yılın başında aktife girmiş 

gibi kabul edilir ve işlem tarihine ait ayın son günü yılın başından bu yana 

ayrılması gereken amortisman tutarı ayrılır. 

 Kıst amortisman; özel hesap dönemlerine geçiş veya özel hesap 

dönemlerinden normal hesap dönemlerine geçişte ve oto kiralama işiyle 

uğraşanlar dışındaki mükelleflerin binek otomobilleri için uyguladıkları 

amortisman yöntemidir. 

 Binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için (ilk yıl) ay kesri tam 

ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman 

ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında 

tamamen yok edilir. (VUK 320.md)  
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Azalan Bakiyeler Yöntemi : 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler amortismana tabi iktisadi 

değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulüyle yok edilebilirler. 

Bu usulün tatbikinde; 

 Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortisman toplamının tenzil suretiyle tespit olunur. 

 Bu usulde uygulanacak amortisman  nispeti % 50'yi geçmemek üzere 

normal amortisman nispetinin iki katıdır. 

 Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre 

hesaplanır. 

 Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir " 

biçiminde ifade edilmiştir.
136

 

Fevkalade Amortisman Yöntemi : 

VUK 317 md. göre amortismana tabi olup; 

 Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya 

kısmen kaybeden, 

 Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya 

kısmen kullanılmaz bir hale gelen, 

 Cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya 

maruz kalan; 
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 Menkul ve gayrimenkullerle, haklara, mükelleflerin başvurusu üzerine, 

Maliye Bakanlığı gerekirse ilgili Bakanlıklarında görüşünü alarak her işletme 

için işin mahiyetine göre ayrı ayrı “Fevkalade amortisman” nispeti tespit eder 

ve mükellefler bu oranı kullanarak amortisman ayırabilirler. 

 Doğal afetlerden zarar gören iktisadi kıymetler dolayısıyla sigorta şirketinden 

tazminat alınması halinde, fevkalade amortisman yöntemini uygulamadan, 

sigortadan alınan tazminat ile iktisadi kıymetin net değerinin kıyaslaması 

sonucunda bulunan tutarın kar-zarar hesabında gösterilmesi gerekmektedir.
137

 

TMS 16 kullanabilecek üç farklı amortisman yöntemi saymaktadır. 

Doğrusal (Normal) Amortisman :  

Bu yöntemde amortismana tabi tutar, varlığın faydalı ömrüne eşit olarak dağıtılır. 

Varlığın Faydalı ömrü ya da kalıntı değeri değişmediği sürece her döneme yansıyacak 

amortisman tutarı aynı olacaktır. 

İşletme maddi duran varlığı tamamen hurdaya çıkmadan elden çıkaracaksa “kalıntı 

değeri” belirlenecektir. Aksi takdirde hurda değeri belirlenmemiş olursa, hurda değer 0.- 

TL olarak alınacaktır. Kısacası MDV değerini faydalı ömre bölerek yıllık amortisman 

tutarı elde edilecektir.
138

 

Azalan Bakiyeler (Hızlandırılmış Amortisman) : 

Her dönem amortisman tutarı varlığın net defter değeri üzerinden hesaplanır. 

Kullanılan amortisman oranı normal amortisman oranı normal amortisman yönteminde 

kullanılan oranın iki katıdır. Hesaplama net defter değeri üzerinden yapıldığı için her 

dönem ayrılan amortisman bir öncekine göre azalır. (Son yıl hariç – son yıl kalan tutar 

amortisman gideri olarak kabul edildiği için bir önceki yıldan daha yüksek olabilir).
139
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Üretim Miktarına göre Amortisman : 

Beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. Bu 

amortisman yönteminde, faydalı ömür yerini üretim miktarına bırakmıştır. Maddi duran 

varlıkların üretim kapasitesi göz önüne alınarak her yıl için üretilen miktar kadar 

amortisman ayrılmaktadır. Maddi duran varlığın değerinden varsa hurda değeri 

çıkartılır. Söz konusu yılda üretilen miktarın toplam üretim kapasitesine oranı ile 

çarpılır ve üretim miktarı yöntemine göre amortisman hesaplanmış olur. Taşıma 

araçlarında ise kat edilen yola göre hesaplama yapılır. Aracın değerinden kalıntı değeri 

düşüldükten sonra kalan tutar tespit edilen gidilebilecek yol uzunluğuna bölünerek her 

bir km için amortisman tutarı hesaplanır ve her ay sonunda kat edilen uzunluk ile birim 

tutarı çarpılarak aylık amortisman tutarı bu yönteme göre belirlenir.
140

 

Yukarıda verilen düzenlemeler ışığında TMS 16’ya göre kullanılabilecek yöntemler 

Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiyeler Yöntemi ve Üretim Miktarı 

Yöntemidir. Vergi Usul Kanunu’na göre kullanılabilecek yöntemler arasında Üretim 

Miktarı Yöntemi yer almamaktadır. 

Diğer taraftan, Standartlara göre gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim 

biçiminde bir değişiklik olmadıkça seçilen amortisman yöntemi değiştirilmez. Ancak 

beklenen tüketim biçimi değişirse amortisman yöntemi de değişebilir.
141
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Tablo 6.2. Amortisman Ayırma Koşulları ve Yöntemleri Bakımından Karşılaştırma 

VUK  İlgili varlık işletmede bir yıldan fazla kullanılmalıdır. 

TMS-16  İlgili varlık işletmede bir yıldan veya bir faaliyet döneminden fazla 

kullanılmalıdır. 

VUK  İlgili varlık yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmek suretiyle değerinden 

düşmeye tabi olmalıdır. 

TMS-16  İlgili varlık yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmek suretiyle 

değerinden düşmeye tabi olmalıdır. 

VUK  İlgili varlık, aktife kayıtlı olmalı ve kullanıma hazır olmalı. 

TMS-16  İlgili varlık, aktife kayıtlı olmalı ve kullanıma hazır olmalı. 

VUK  İlgili varlığın değerinin belli bir tutarı (2015 yılı için 880,00 TL) aşması. 

TMS-16  İlgili varlığın maddi duran varlık olarak sınıflandırılması için herhangi 

bir tutar sınırlaması yoktur. 

VUK  İlgili varlığın, işletme bünyesinde satış amaçlı tutulması veya, gelecekte 

ekonomik yarar beklenmemesi gibi durumlarda amortisman ayrılmaya devam 

edilebilir. 

TMS-16  İlgili varlığın, işletme bünyesinde satış amaçlı tutulması veya, gelecekte 

ekonomik yarar beklenmemesi gibi durumlarda amortisman ayrılma durdurulur.  

VUK  İlgili varlığı parçalara ayırarak veya gruplandırmak suretiyle amortisman 

ayrılması ile ilgili düzenleme öngörülmemiştir ancak birlikte değerleme 

yapılabilmektedir. 

TMS-16  İlgili varlığı parçalara ayırarak ya da gruplandırmak suretiyle 

amortisman ayırmak uygulama dahilindedir. 
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VUK  Amortisman ayırmak tercihidir. Ancak ayrılmayan amortismanın sonraki 

dönemlerde ayrılması mümkün değildir. 

TMS-16  Standartların amacı işletmelerin gerçek durumunu tüm yönleriyle 

ortaya koymak olduğu için amortisman ayrılmaması gibi bir durum söz konusu 

değildir. 

VUK  Amortisman ayırma yöntemleri; Normal Amortisman Yöntemi, Azalan 

Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi (Hızlandırılmış) ve olağandışı durumlarda 

uygulamak üzere, Fevkalade Amortisman Yöntemidir. 

TMS-16  Amortisman ayırma yöntemleri; Normal (doğrusal) Amortisman 

Yöntemi, Azalan Bakiyeler Yöntemi ve Üretim Miktarı Yöntemidir. 

VUK  Normal Amortisman Yöntemi’ ne göre amortisman ayrılmaya başlanması 

durumunda, sonrasında Azalan Bakiyeler Yöntemi’ ne geçiş yapılamaz. Ancak Azalan 

Bakiyeler Yöntemi kullanılırken Normal Amortisman yöntemine geçilebilir. 

TMS-16  Beklenen tüketim biçimi değişmesi durumunda amortisman yöntemi de 

değiştirilebilir. Aksi takdirde seçilen amortisman yöntemi değiştirilmemeli ve tutarlı 

olarak uygulanmaya devam edilmelidir. 

VUK  Azalan Bakiyeler Yöntemi’ ni Bilanço Usulüne göre defter tutan 

mükellefler uygulayabilirler. 

TMS-16  Tüm işletmeler defterlerini TMS/TFRS’ ye göre tutmaları durumunda 

standartların ön gördüğü hükümleri uygulayacaklardır. 
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6.3. AMORTİSMANA TABİ TUTAR 

TMS 16’nın 6. maddesinde; “Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde 

tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemler” maddi duran 

varlık olarak tanımlanmıştır. 

İlgili varlığın amortismana tabi tutarı, kalıntı değeri düşülerek belirlenir. 

Uygulamada, bir varlığın kalıntı değeri genellikle değersiz ve dolayısıyla amortismana 

tabi tutarın hesaplanmasında önemsizdir. 

Maddi duran varlıklar, yararlı ömrü boyunca sistematik amortismana tabi tutulur. 

Amortisman, varlığın kalıntı değeri defter değerini aşmadığı sürece, (gerçeğe uygun 

değerinin defter değerini aştığı durumlarda dahil) finansal tablolara yansıtılır.
142

 

Maddi duran varlığın alışında satın alma bedeline ek olarak katlanılan giderlerinin 

muhasebeleştirilmesi konusunda iki düzenleme arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin standardın 16 ve devam eden maddelerinde duran varlık edinimiyle ilgili ilk 

teslimata ait maliyetler ile mesleki ücretlerin (noter, komisyon vb.) duran varlığın 

maliyetine ilave edilmesi gerektiği vurgulanırken, 

Vergi Usul Kanunu’ nun 270. maddesinde, duran varlık ediniminde katlanılan “noter, 

mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel 

Tüketim Vergileri” gibi harcamaların maliyete ilave edileceği gibi gider olarak da 

kaydedebileceği belirtilmektedir.
143

  

                                                           
142

 Mehmet Emin Akyol, “Değerleme İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar”, E-Yaklaşım, Sayı:264, 

(Aralık 2014). 
143

 Uğur Kaya, “Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlarındaki 

Düzenlemelerinin Karşılaştırılması”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:83, (Eyl-Ekm. 2007), s.69. 
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Esasında maddi duran varlıkları ilk muhasebeleştirmesin de iki uygulama tarafında 

bir tenakuz bulunmamaktadır. Vergi Usul Kanunu’ndaki maliyet tanımı ile standartta 

geçen maliyet tanımı birbiri ile benzerlik göstermektedir. Fakat Vergi Usul Kanunu ile 

Türkiye Muhasebe Standartları arasında borçlanma maliyetlerinin (varlığın edinimi ile 

ilgili faiz, komisyon, kur farkı vb.) muhasebeleştirilmesi ve izleyen dönemlerde 

değerleme hususlarında farklar ortaya çıkmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’ na göre, maddi duran varlıkların edinimi esnasında alınan bir 

kredinin, o varlığın yatırım dönemine düşen kısmının duran varlığın maliyetine 

eklenmesi zorunludur. Aktife girdikten sonra ise finansman giderlerinin varlığın maliyet 

bedeline ilave edilmesi veya dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi konusu 

mükelleflerin isteğine bırakılmıştır. 

Ancak TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, maddi duran varlığın 

edinimi esnasında alınan kredilerin faiz, komisyon, kur farkı gibi borçlanma 

maliyetlerinin, dönem gideri olarak finansman giderlerinde muhasebeleştirilmesi 

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

varlığın “özellikli varlık” niteliği taşıması durumudur. Özellikli varlık, amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi 

getiren varlıklardır. Maddi duran varlık “özellikli varlık” niteliği taşıyorsa bu durumda, 

yatırım döneminde bu giderler maliyet bedeline ilave edilmektedir.  
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Tablo 6.3. Amortismana Tabi Tutar ve Hesaplamaları Bakımından Karşılaştırma 

VUK  Amortismana tabi değer, varlığın maliyet bedelidir. 

TMS-16  Amortismana tabi değer, varlığın maliyet bedelinden kalıntı değer 

düşüldükten sonraki tutardır. 

VUK  Varlığın edinim sürecinde ortaya çıkan vade farkları, varlığın maliyetine 

dahil tutulur ve vade farkının eklendiği toplam tutar üzerinden amortisman ayrılır. 

TMS-16  Varlığın edinim sürecinde ortaya çıkan vade farkları, varlığın 

maliyetine dahil edilmez ve amortisman vade farksız tutar üzerinden hesaplanır. 

VUK  Maddi Duran Varlıklar’ ın elde edildiği döneme (sonraki dönemlerde 

isteğe bağlı) ait finansman giderlerinin maliyete eklenmesi gerektiği için amortismana 

konu değer her koşulda finansman giderlerini içermektedir. 

TMS-16  Varlığı elde etme ile ilgili finansman giderlerinin maliyete verilmemesi 

gerektiği için (özellikli varlıklar hariç) finansman giderlerini içermeyen maliyet bedeli 

üzerinden amortisman ayrılmaktadır. 

VUK  Kıst amortisman uygulaması yalnızca Binek Otomobiller için 

geçerlidir. 

TMS-16  Tüm Maddi Duran Varlıklar için kıst amortisman geçerlidir.  
  

VUK  Amortisman ayrılmaya Binek Otomobilin alındığı aydan başlanılır ve 

alındığı ay kesri tam sayılır. 

TMS-16  Amortisman ayrılmaya maddi duran varlık kullanılabilir hale geldiğin-

de başlanılır ve ay kesri tam sayılır.  
 

VUK  İlk dönem ayrılmayan amortisman tutarı son yılın amortisman tutarına 

ilave edilir. 

TMS-16  İlk dönem ayrılmayan amortisman tutarı varlığın ömrünün bittiği 

dönemi takip eden ilgili aylar dikkate alınarak yansıtılır. 
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6.4. AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRECİ 

Yukarıdaki bölümlerde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 

amortismana tabi varlıkların neler olduğunu, amortismana tabi tutarın nasıl 

belirlendiğini ve ilgili maddi duran varlık için uygulanacak amortisman süre ve 

yöntemleri belirtilmiştir. 

Ancak Amortisman uygulama sürecini en anlaşılır şekilde, VUK ve TMS’ da 

belirlenen usulleri karşılaştırabileceğimiz bir örnekle gösterebiliriz. 

Örnek Uygulama : 

Seay A.Ş. Avrupa’da Cep Telefonu üretimi yapan bir şirketin ortağıdır ve yeni bir 

modelin üretimi için 2011 yılında Türkiye’de bir fabrika daha açmıştır. Yeni model için 

özel olarak tasarlanan makineler, Avrupa’da ve Türkiye’de ki fabrikalarda kullanmak 

üzere iki adet sipariş edilmiştir. Bu makinelere ait amortisman hususu ülkeler ve 

uygulama yöntemleri açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Satın alınan makineye ilişkin 

bilgiler aşağıdaki gibidir. 

SATIN ALMA VERİLERİ  AMORTİSMAN İÇİN GEREKLİ 

BİLGİLER 

Sipariş Tarihi 10.02.2011 Amortisman Süresi 

(VUK) 

5 Yıl 

Teslim Tarihi 01.05.2011 Amortisman Oranı 

(VUK) 

% 20 

Makine Bedeli 600.000 TL İŞLETME YÖNETİMİ TAHMİNLERİ 

Nakliye Bedeli 40.000 TL Amortisman Süresi 5 Yıl 

Sigorta Bedeli 60.000 TL Amortisman Oranları % 20 

Kuruluş ve 

Montaj Giderleri 

50.000 TL  Kalıntı Hurda Değeri 30.000 TL 
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İlgili makineye ait verilerden hareketle VUK ve TMS-16’da düzenlenen amortisman 

ayırma yöntemlerine göre sırasıyla aşağıda incelenmiştir. Makine ait tüm tutarlar 

örneklerin anlaşılırlığı ve karşılaştırma kolaylığı açısından “TL” üzerinden dikkate 

alınmıştır. 

VUK’ na göre çözüm: Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi 

Yıllık Amortisman Tutarı  = Maliyet Değeri / Faydalı Ömür Süresi 

Maliyet Bedeli  = (Alış Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta Bedeli 

+ Kuruluş Montaj Giderleri) 

Maliyet Bedeli  = (600.000 + 40.000 + 60.000 + 50.000) 

Yıllık Amortisman Tutarı = 750.000 / 5 = 150.000 TL 

VUK’ na göre Normal Amortisman Yöntemi Tutarları Tablosu (Yıllık) 

Yıllar Amort. 

Esas Tutar 

Amort. 

Süresi (yıl) 

Amortisman 

Oranı 

Amortisman 

Tutarı 

Birikmiş 

Amortisman 

2011 750.000 5 % 20 150.000 150.000 

2012 750.000 5 % 20 150.000 300.000 

2013 750.000 5 % 20 150.000 450.000 

2014 750.000 5 % 20 150.000 600.000 

2015 750.000 5 % 20 150.000 750.000 
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TMS-16’ ya göre çözüm: Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi  

Yıllık Amortisman Tutarı  = (Maliyet Değeri – Kalıntı Değer) / Tahmini Yararlı 

Ömür 

Maliyet Bedeli  = (Alış Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta Bedeli 

+ Kuruluş Montaj Giderleri) 

Maliyet Bedeli  = (600.000 + 40.000 + 60.000 + 50.000) 

Yıllık Amortisman Tutarı = (750.000-30.000 TL) / 5 = 144.000 TL 

TMS-16 Standardı tüm maddi duran varlıklar için “Kıst Amortisman” uygulamasını 

öngörmesi sebebiyle amortisman hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

Yıllık Amortisman  = 144.000 TL  

Aylık Amortisman = 144.000 / 12 = 12.000 

Makinenin Kullanım Başlangıç Tarihi : 15.05.2011 

2011 Yılında Makinenin Kullandığı Süre : 8 ay 

2011 Yılı Amort. Tutarı = 12.000 x 8 = 96.000 TL* 

Makinen yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan amortisman 

 = 12.000 x 4 = 48.000 TL** 

TMS-16’ ya göre Normal Amortisman Yöntemi Tutarları Tablosu (Yıllık) 

Yıllar Amort. 

Esas 

Tutar 

Amort. 

Süresi 

(yıl) 

Amort. 

Oranı 

Amortisman 

Tutarı 

Kıst 

Dönem 

Amort. 

Birikmiş 

Amort. 

2011 720.000 5 % 20 144.000 96.000* 96.000 

2012 720.000 5 % 20 144.000  240.000 

2013 720.000 5 % 20 144.000  384.000 

2014 720.000 5 % 20 144.000  528.000 

2015 720.000 5 % 20 144.000  672.000 

2016 720.000 5 % 20 144.000 48.000** 720.000 

  



138 
 

VUK ve TMS-16 Normal Amortisman Yöntemi Karşılaştırma Tablosu 

Yıllar VUK Ayrılan 

Amortisman Tutarı 

TMS-16 Ayrılan 

Amortisman Tutarı 

FARK 

2011 150.000 96.000 54.000 

2012 150.000 144.000 6.000 

2013 150.000 144.000 6.000 

2014 150.000 144.000 6.000 

2015 150.000 144.000 6.000 

2016  48.000 -48.000 

Toplam 750.000 720.000 30.000 

Karşılaştırma tablosunda da belirtildiği üzere toplam farkın hurda değeri olan 30.000 

TL olduğu görülmektedir. Bunu VUK ve TMS-16 arasındaki temel fark olarak 

nitelendirebiliriz. 

VUK’ na göre çözüm: Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi  

Yıllık Amortisman Tutarı  = Dönem Başındaki Defter Değeri x (Normal 

Amortisman Oranı x 2) 

Normal Amortisman Oranı  = 1/ 5 yıl = 0,20 

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = 0,20 x 2 = 0,40  
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VUK’ na göre Azalan Bakiyeler Yöntemi Tutarları Tablosu (Yıllık) 

Yıllar Amort. Tabi Değer – Birikmiş 

Amortisman 

Oran Amort. 

Tutarı 

Birikmiş 

Amortisman 

2011 750.000 x (0,20x2) x 0,40 % 40 300.000 300.000 

2012 (750.000-300.000) x 0,40 % 40 180.000 480.000 

2013 (750.000-480.000) x 0,40 % 40 108.000 588.000 

2014 (750.000-588.000) x 0,40 % 40 64.800 652.800 

2015 (750.000-652.800) x 0,40 Kalan 

Tamamı 

97.200 750.000 

TMS-16’ ya göre çözüm: Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi  

Yıllık Amortisman Tutarı  = Dönem Başındaki Defter Değeri x (Normal 

Amortisman Oranı x 2) 

Normal Amortisman Oranı = 1/ 5 yıl = 0,20 

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = 0,20 x 2 = 0,40 

Yıllık Amortisman  = ((750.000-30.000) / 5) x 2 = 288.000 TL 

Aylık Amortisman = 288.000 / 12 = 24.000 TL 

Makinenin Kullanım Başlangıç Tarihi : 15.05.2011 

2011 Yılında Makinenin Kullandığı Süre : 8 ay 

2011 Yılı Amort. Tutarı = 24.000 x 8 = 192.000 TL* 

Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan amortisman 

 = 24.000 x 4 = 96.000 TL** 

Azalan kalanlar yönteminin kıst uygulamasında; ilk yıl hesaplanmayan amortismanın 

devam eden yılda hesaplanmış olarak kabulü ile amortisman hesabı ve ilk yıl 

hesaplanan amortismanın birikmiş amortisman kabulü ile ikinci yıl amortisman 

matrahının oluşturulması gerektiği görüşüne göre olmak üzere iki yaklaşım söz 

konusudur.  
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TMS-16’ya Göre Azalan Bakiyeler Yöntemi Tutarları Tablosu (Yıllık) 

Yıllar Amort. Tabi Değer – 

Birikmiş Amortisman 

Ora

n 

Yıllık 

Amort. 

Aylık 

Amort. 

Kıst 

Dön. 

Amort.

Tutarı 

Bir. 

Amort. 

2011 720.000 % 40 288.000 24.000 8 ay 192.000 192.000 

2012 (720.000-192.000) x 0,40 % 40 211.200 17.600  211.200 403.200 

2013 (720.000-403.200) x 0,40 % 40 126.720 10.560  126.720 529.920 

2014 (720.000-529.920) x 0,40 % 40 76.032 6.336  76.032 605.952 

2015 (720.000-605.952) x 0,40 % 40 45.619 3.802  45.619 651.571 

2016 (720.000-651.571) x 0,40 Tama

mı 
68.429 23.143 4 ay 68.429 720.000 

VUK ve TMS-16 Azalan Bakiyeler Yöntemi Karşılaştırma Tablosu 

YILLAR Ayrılan Amortisman Tutarı FARK 

VUK TMS-16 

2011 300.000 192.000 108.000 

2012 180.000 211.200 -31.200 

2013 108.000 126.720 -18.720 

2014 64.800 76.032 -11.232 

2015 97.200 45.619 51.581 

2016  68.429 -68.429 

Toplam 750.000 720.000 30.000 
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6.5. DEĞERLEME 

Değerleme kavramı Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu’nun yayınladığı 

kavramsal çerçevede ölçüm olarak ifade edilmiştir. Kavramsal çerçevede bu işlem 

“finansal tablolarda yer alan unsurların bilânçoda ve gelir tablosunda tahakkuk 

ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi” olarak 

tanımlanmıştır.
144

 

Vergi Usul Kanunu’ nun 258. ve 259. maddelerinde değerleme; “vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve 

zamanlardaki değerlerin tespiti” şeklinde tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’ a göre 

değerlemede amaç vergi matrahının saptanması olduğu için bütün değerleme 

düzenlemelerinde, objektif usul ve ölçüler getirme esası ile hareket edilmiştir. 

Değerleme ölçüleri V.U.K.’nun 261’inci maddesinde tespit edilmiş olup bu 

değerleme ölçüleri, 

• Maliyet bedeli, 

• Borsa rayici, 

• Tasarruf değeri, 

• Mukayyet değer, 

• İtibari değer, 

• Rayiç bedel, 

• Emsal bedel ve emsal ücret, 

• Vergi değeri, 

şeklinde yer almaktadır.  

                                                           
144

 Sinan Şimşek, “Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından 

İşletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Menkul Kıymetlerin Değerlemesi”, E-Yaklaşım, Sayı:242, (Şubat 

2013). 



142 
 

Türkiye Muhasebe Standartlarında ise değerleme esasları, 

• Tarihi Maliyet, 

• Cari Maliyet, 

• Gerçekleşebilir Değer, 

• Bugünkü Değer olarak tespit edilmiştir. 

Yukarıda Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standartları’ nda belirtilen 

değerleme ölçüleri terimlerinde farklılıklar vardır. Ancak bu farklılıklar sadece terim 

bazında değil, içerik olarak da oldukça fazladır. Bir anlamda; Vergi Usul Kanunu ve 

Türkiye Muhasebe Standartları’ na göre maliyet bedeli ile tarihi maliyet, tasarruf değeri 

ile bugünkü değer, rayiç bedel ile net gerçekleşebilir değer şeklinde bazı değerleme 

ölçülerinin içerik olarak birbirine benzediği söylenebilir. Ancak, özellikle, standartlarda 

giderek önem kazanan “makul değer - gerçeğe uygun değer” ölçüsünün vergi 

mevzuatında tam karşılığı yoktur. Ayrıca, bu değerleme ölçüsünün, mantığı ve içeriği 

gereği, Vergi Usul Kanunu’ da uygulanması da oldukça zor görünmektedir. 

Vergi mevzuatında yapılan, değerleme ölçüleri ile ilgili düzenlemelerden de 

anlaşılacağı üzere, vergi mevzuatı, daha belirleyici çizgilerle ayrılmış, yoruma kapalı ve 

işletme sahibi ve yöneticilerine, belirleme hakkı bırakmayan ölçüler dahilinde 

belirlemiş olup, genelde varlığın, işletmeye maliyeti üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Muhasebe standartları ise, daha kişisel, yoruma açık ve işletme sahibi ve 

yetkililerince piyasa koşullarına göre belirlenip değiştirilebilecek, varlığın geçmiş 

maliyetinden çok, gelecekte elde edilebilecek tutarını dikkate alan ve özellikle de 

“makul değer - gerçeğe uygun değer” ölçüsünde içerik bulan değerleme ölçülerini kabul 

etmektedir. 

Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standartları arasında değer düşüklüğü 

hesaplaması farklılık nedenidir. Standarda göre maddi duran varlıklar için değer 

düşüklüğü karşılığının hesaplanması ve kayıtlara alınması halinde, varlığın net defter 

değeri değişmekte, dolayısıyla izleyen dönemlerde ayrılacak amortisman tutarında da 

değişiklik olmaktadır.  
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7. SONUÇ 

İşletmeler kar amacıyla kurulan ve bu amaçlarını genelde uzun bir süreye yayılarak 

sağlanmasını hedefleyen kuruluşlardır. İşletmenin, kuruluş sürecinin en başından 

itibaren bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunların başında; bina, araç veya 

üretim için gerekli tesisin kurulumunun sağlanması veya inşası gerekecektir. Bu 

bağlamda baktığımızda maddi duran varlıkların geçmişinin işletme kadar eski olduğunu 

görebiliriz. 

Ancak ilerleyen süreçle birlikte, işletmenin devamlılığını sağlayan ya da katkıda 

bulunan bu kıymetlerin eskimesi veya değerden düşmesi muhakkaktır. İşte bu varlıklar 

için amortisman ayırmak, ilgili kıymetlerin yenilenmesini ve işletmelerin bu kıymetleri 

ekonomik ömürleri doğrultusunda giderleştirmelerini sağlamaktadır. 

Vergi Usul Kanunu ve TMS 16 bakımından amortisman konusunun karşılaştırılması 

ele alınmadan önce, ilgili maddi duran varlıklarda matrah tespiti konusuna ayrıntılı 

olarak değinilmiştir. Vergi Hukuku bakımından değerlemenin en doğru şekilde 

yapılması vergi matrahı beyanını etkilemesi yönünden oldukça önemlidir. Bu sebeple 

tüm değerleme yöntemleri kanunda maddeler halinde ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak 

maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlendiği için bu bölüme ayrıca detaylı yer 

verilmiştir. 

Çalışmanın asıl amacı olan amortisman konusu, Vergi Usul Kanunu ve TMS-16 

Standardı açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmiş ve iki uygulama arasında, 

amortismana tabi değer başta olmak üzere, süre, yöntem ve yöntemlerin uygulanışı 

açısından farklılıklar belirlenmiştir. 

Bu farklılıkların en başında, TMS-16’ da amortismana tabi değerin, ilgili varlığın 

maliyetinden veya maliyeti yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerinin düşürülmesi 

suretiyle dikkate alınmasıdır.  
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Yararlı ömrün tespiti hususu, mevcut uygulamamızda Maliye Bakanlığı’nın 

belirlediği ekonomik ömür listesinden hareketle uygulanırken, Standart uyarınca yararlı 

ömür tespiti işletme yönetimine bırakılmaktadır. 

Bir diğeri amortisman ayırma yöntemleri içerisinde Doğrusal Amortisman Yöntemi 

ve Azalan Bakiyeler Yönteminin yanı sıra Üretim Miktarı Yönteminin uygulanmasının 

yer almasıdır. Üretim miktarı yöntemi, ilgili varlığın kullanım süresi veya beklenen 

üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılmasını sağlamaktadır. 

Son olarakta, Vergi Usul Kanunu’nda sadece binek otomobiller için zorunlu kılınan 

kıst amortisman uygulamasının, TMS-16’da tüm amortismana tabi varlıklar için zorunlu 

tutulmasıdır. Ayrıca kıst amortisman uygulamasında ilk yılda ayrılmayan aylara ait 

amortisman tutarı ilgili varlığın son yıl ayrılan amortisman tutarına eklenirken, Standart 

bu tutarı bir ertesi yılda giderleştirerek amortisman ayırma sürecini tamamlar. 

Özetle amortisman, işletmeler için önemli bir yere sahiptir ve en doğru yöntemin 

seçilmesi işletmenin gider yazacağı tutarı etkileyecektir. Bu da üretim yapılması 

durumunda mamül maliyetini ve devamında ödenecek vergi tutarını etkileyecektir. Bu 

sebeple amortisman muhasebesi yapan uygulayıcıların, bu konuda yeterli bilgiye ve 

donanıma sahip olması, işletme için gerçeğe en yakın finansal tablolar oluşturulması 

açısından çok önemlidir. 

Sonuç olarak, TMS ve TFRS’ ye uymak ve uygulamak 2013 hesap dönemi itibariyle 

zorunlu hale gelmesi sebebiyle, Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Standartları 

arasındaki farklılıkların ortaya çıkaracağı zorluklar açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu 

nedenle mevzuatın TMS ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların arttırılması 

finansal tablo kullanıcılarına ve muhasebe uygulayıcılarına yapacakları çalışmalarda yol 

gösterecektir.  
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EKLER 

EK 1 

Tablo 4.1. Amortisman Oranları Tablosu 

    

Amortismana Tabi İktisadi 

Kıymetler 

Faydalı 

Ömür 

(Yıl) 

Normal 

Amortisman 

Oranı 

1. 
   

Binalar 
  

 

1.1. 
  

Ticari, sınai, zirai ve mesleki 

işletmelerin idare binaları ile 

bunların sağlık ve sosyal 

hizmetlerinde kullandıkları 

binalar, ticarethane, 

muayenehane, yazıhane, banka, 

sigorta, pansiyon, otel, okul, 

hamam, banyo binaları, tiyatro ve 

benzeri eğlence yerleri, depo, 

ardiye, kapalı spor sahaları 

binaları, spor sahalarındaki 

tribünler ve benzeri hizmetlere 

tahsis olunan sair binalar, ikamete 

mahsus ev, apartman ve emsali 

binalar 
  

  

1.1.1. 
 

Beton, kargir, demir, çelik 50 %2,00 

  

1.1.2. 
 

Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap 

yapılar üzerine beton ve emsali 

püskürtmek suretiyle yapılmış 

binalar dahil) 33 %3,03 

  

1.1.3. 
 

Ahşap, kerpiç 20 %5,00 

  

1.1.4. 
 

Galip malzemesi saç, çinko, 

teneke olan mevsimlik faaliyette 

bulunan sinema, gazino ve emsali 

yerlerdeki cam veya ahşap 

tesisler ile benzeri binalar 15 %6,66 

  

1.1.5. 
 

Galip malzemesi teneke 

muvakkat barakalar, inşaat 

şantiye binaları ve prefabrik 

yapılar 

 
10 %10,00 

  

1.1.6. 
 

Galip malzemesi cam olan binalar 

(Sera, depo ve tesisler) ve 

benzerleri 15 %6,66 
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1.1.7. 
 

Sarnıç ve benzerleri 50 %2,00 

  

1.1.8. 
 

Tanklar 
  

   

1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6,66 

   

1.1.8.2. 

Asit tankları, yakıt depolama 

tankları, reçine tankları 10 %10,00 

   

1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6,66 

 

1.2. 
  

Fabrika, atölye, istasyon, 

terminal, garaj, hangar, kantar 

dairesi, kazan dairesi, pompa 

dairesi, elektrik santral binaları ile 

emsali hizmetlere mahsus binalar 
  

  

1.2.1. 
 

Beton, kargir, demir, çelik 40 %2,50 

  

1.2.2. 
 

Yarı kargir 25 %4,00 

  

1.2.3. 
 

Ahşap 15 %6,66 

  

1.2.4. 
 

Kerpiç 10 %10,00 

  

1.2.5. 
 

Galip malzemesi saç, çinko, 

teneke 10 %10,00 

 

1.3. 
  

Belirli bir kısmı işyeri olarak 

kullanılan meskenler 50 %2,00 

 

1.4. 
  

İkamet olarak kullanımdan kiralık 

hale getirilen evler 50 %2,00 

2. 
   

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: 

Yaya kaldırımları, otoparklar, 

kanallar, su yolları, arklar, setler, 

boşaltma sistemleri, lağımlar 

(Belediyelere ait lağımlar hariç), 

rıhtım ve doklar, mendirek ve 

dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve 

yüzer), kuyular, regülatörler, 

bentler, ihata duvarları, havai 

hatları ve direkleri, hudut ihata 

direkleri ve telleri, soğuk hava 

tesisleri, bahçe ve parklar, spor 

sahaları (Tribünler hariç), 

köprüler, çitler, araziye 

yerleştirilen vericiler ve bunlara 

benzer olanlar 15 %6,66 

 

2.1. 
  

Yollar (Beton ve asfalt yol, parke 

yol, adi şose ve adi kaldırım ve 

bunlara benzeyen yollar) 8 %12,50 

3. 
   

Demirbaşlar 
  

 

3.1. 
  

İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, 

Ekipmanlar ve Diğer 5 %20,00 
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Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, 

mobilya, sandalye, dolap ve ofiste 

kullanılan iletişim araçları gibi 

kıymetleri içerir. (Başka bir 

sınıflamada yer alan iletişim 

araçları hariç) 

 

3.2. 
  

Televizyonlar 5 %20,00 

 

3.3. 
  

Cep telefonları 3 %33,33 

 

3.4. 
  

Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez 

torba, naylon torba, küfe, su 

hortumu 2 %50,00 

 

3.5. 
  

Kasalar 
  

  

3.5.1. 
 

Plastik kasalar 5 %20,00 

  

3.5.2. 
 

Tahta kasalar 2 %50,00 

 

3.6. 
  

Paletler 
  

  

3.6.1. 
 

Tahta palet 2 %50,00 

  

3.6.2. 
 

Plastik palet 5 %20,00 

 

3.7. 
  

Liman stoklama ve yükletme 

tesislerinin inşaatında kullanılan 

kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33,33 

 

3.8. 
  

Isıtma malzemeleri 
  

  

3.8.1. 
 

Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, 

buhar kazanları) 15 %6,66 

  

3.8.2. 
 

Isıtma boruları 15 %6,66 

  

3.8.3. 
 

Pompalar 15 %6,66 

  

3.8.4. 
 

Vanalar, pislik tutucular, çek 

valflar 20 %5,00 

  

3.8.5. 
 

Sıcak hava apareyleri 20 %5,00 

  

3.8.6. 
 

Isıtıcılar (Radyatör, konvektör 

v.b.) 25 %4,00 

  

3.8.7. 
 

Sıcak su üreteçleri (Boyler, 

eşanjör v.b.) 15 %6,66 

  

3.8.8. 
 

Şofbenler ve kombiler 10 %10,00 

  

3.8.9. 
 

Hidroforlar 10 %10,00 

  

3.8.10. 
 

Su yumuşatma cihazları 10 %10,00 

  

3.8.11. 
 

Genleşme depoları 10 %10,00 

  

3.8.12. 
 

Brülörler 15 %6,66 

 

3.9. 
  

Konfor ve klima tesisat 

malzemeleri 
  

  

3.9.1. 
 

Klima santralleri (Vantilatör, 15 %6,66 
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aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 

  

3.9.2. 
 

Fan-coil cihazları 15 %6,66 

  

3.9.3. 
 

Komple borulu ve kapalı tip 

soğutma ve ısıtma malzemeleri 

(VRF sistemleri) 10 %10,00 

  

3.9.4. 
 

Su soğutma grupları 15 %6,66 

  

3.9.5. 
 

Pencere, duvar ve salon tipi klima 

cihazları 15 %6,66 

 

3.10. 
  

Merkezi mutfak cihazları 

(Yiyecek ve içecek sektöründe 

teşhir amacıyla kullanılanlar 

dahil) 
  

  

3.10.1. 
 

Sebze soyma ve doğrama 

makineleri 10 %10,00 

  

3.10.2. 
 

Et kıyma makineleri 10 %10,00 

  

3.10.3. 
 

Mikserler 10 %10,00 

  

3.10.4. 
 

Buzdolabı, derin dondurucu ve 

bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10,00 

   

3.10.4.1. Teşhir amacıyla kullanılanlar 5 %20,00 

  

3.10.5. 
 

Yemek pişirme tencereleri 10 %10,00 

  

3.10.6. 
 

Fırınlar 10 %10,00 

  

3.10.7. 
 

Kuzine ve yer ocakları 15 %6,66 

  

3.10.8. 
 

Bulaşık yıkama makineleri 10 %10,00 

  

3.10.9. 
 

Komple soğuk odalar 10 %10,00 

  

3.10.10. 
 

Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %6,66 

 

3.11. 
  

Merkezi çamaşırhane cihazları 
  

  

3.11.1. 
 

Çamaşır yıkama ve sıkma 

makineleri 10 %10,00 

  

3.11.2. 
 

Ütü makineleri(Kolalama 

makineleri dahil) 15 %6,66 

  

3.11.3. 
 

Çamaşır kaynatma ve kurutma 

makineleri 10 %10,00 

 

3.12. 
  

Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10,00 

 

3.13. 
  

Medikal malzemeler 
  

  

3.13.1. 
 

Otoklav cihazları 10 %10,00 

  

3.13.2. 
 

Buhar Jeneratörleri 10 %10,00 

  

3.13.3. 
 

Sterilizatörler 10 %10,00 

  

3.13.4. 
 

Oksijen ve azot tüpleri 20 %5,00 

  

3.13.5. 
 

Basınç düşürücüler (Oksijen, azot 10 %10,00 
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vb.) 

  

3.13.6. 
 

Basınçlı hava kompresörleri 15 %6,66 

  

3.13.7. 
 

Oksijen, vakum, azot, basınçlı 

hava priz ve abone fişleri 10 %10,00 

  

3.13.8. 
 

Laboratuvar cihazları 
  

   

3.13.8.1. 

Analizorlar (Biyokimya, hormon, 

idrar v.b.) 5 %20,00 

   

3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20,00 

   

3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %16,66 

   

3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %16,66 

   

3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20,00 

  

3.13.9. 
 

Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, 

EMG, MRI, CT, Endoskopi 

cihazı v.b.) 5 %20,00 

  

3.13.10. 
 

Medikal mobilya (Hasta yatağı ve 

taşıma arabası v.b.) 10 %10,00 

  

3.13.11. 
 

Ameliyathane ve sterilizasyon 
  

   

3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %12,50 

   

3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 %12,50 

   

3.13.11.3. Ameliyat masası 8 %12,50 

   

3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 %12,50 

   

3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 %16,66 

   

3.13.11.6. Elektro koter 6 %16,66 

   

3.13.11.7. 

Video endoskopi ve görüntüleme 

ekipmanları 6 %16,66 

   

3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 %14,28 

  

3.13.12. 
 

Radyo terapi cihazı (Linac) 8 %12,50 

  

3.13.13. 
 

Pet (Pozitron emisyon tomogrofi 

cihazı) 6 %16,66 

 

3.14. 
  

Elektrik Malzemeleri 
  

  

3.14.1. 
 

Jeneratörler 10 %10,00 

  

3.14.2. 
 

Kesintisiz güç kaynakları (Statik 

ve dinamik UPS) 10 %10,00 

  

3.14.3. 
 

Paratonerler 10 %10,00 

 

3.15. 
  

Perde, güneşlik, store ve 

teferruatı ve benzerleri ile 

yatakhane ve yemekhane eşyası 5 %20,00 

 

3.16. 
  

Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %6,66 

 

3.17. 
  

Kaynak makinesi 5 %20,00 
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3.18. 
  

Zincir, halat 3 %33,33 

 

3.19. 
  

Ponton 5 %20,00 

 

3.20. 
  

Kondansatör 5 %20,00 

 

3.21. 
  

Oksijen takımı, oksijen saati 6 %16,66 

 

3.22. 
  

Güneş kollektörü 6 %16,66 

 

3.23. 
  

Depolama raf sistemleri 10 %10,00 

 

3.24. 
  

Çim biçme makinesi 4 %25,00 

 

3.25. 
  

Çöp konteynerleri 4 %25,00 

 

3.26. 
  

Elektronik güvenlik sistemleri 5 %20,00 

 

3.27. 
  

POS cihazları 5 %20,00 

 

3.28. 
  

Yangın söndürme cihazları 5 %20,00 

 

3.29. 
  

Radyasyon aleti 5 %20,00 

 

3.30. 
  

Nem alma cihazları 5 %20,00 

 

3.31. 
  

Kart basma makinesi 10 %10,00 

 

3.32. 
  

Kart kesme makinesi 10 %10,00 

 

3.33. 
  

Zarflama makinesi 10 %10,00 

 

3.34. 
  

Projeksiyon cihazı 5 %20,00 

 

3.35. 
  

Fotoğraf makineleri ve kamera 5 %20,00 

 

3.36. 
  

Ölçüm cihazları 5 %20,00 

 

3.37. 
  

Elektronik test cihazları 5 %20,00 

 

3.38. 
  

Mekanik test cihazları 7 %14,28 

 

3.39. 
  

El ölçü aletleri 4 %25,00 

 

3.40. 
  

Hızlı protip makineleri 5 %20,00 

 

3.41. 
  

Diğer sınıflarda sayılmayan 

demirbaşlar 5 %20,00 

4. 
   

Bilgi sistemleri 
  

 

4.1. 
  

Kişisel bilgisayarlar, el 

bilgisayarları (PDA), sunucu 

bilgisayarlar (Server) 4 %25,00 

 

4.2. 
  

Bilgisayar Donanımları: Kart 

okuyucular, kart deliciler, kart 

seçiciler, manyetik teyp üniteleri, 

yüksek hızlı yazıcılar, optik 

karakter okuyucular, yüksek 

saklama kapasitesine sahip 

üniteler, kağıt bant donanımı, 

kağıt ve bantlara bilgi kaydeden 

klavyeli makineler, yazıcılar, 

terminaller, teyp sürücüleri, disk 4 %25,00 
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sürücüleri, görsel imaj koruyucu 

tüpleri ve benzeri araçlar 

(Eğlence amaçlı kullanılan 

ekipmanlar bu sınıfa girmez) 

 

4.3. 
  

Bilgisayar yazılımları 3 %33,33 

5. 
   

Elle Veri İşlenen Araçlar: 

Daktilo, hesap makinesi, para 

sayma makineleri, fotokopi 

makineleri, faks cihazları, 

kopyalayıcı ekipmanlar ve 

benzerleri 5 %20,00 

 

5.1. 
  

Ödeme kaydedici cihazlar 5 %20,00 

6. 
   

Taşıma araçları 
  

 

6.1. 
  

Otomobiller ve taksiler (Jipler ve 

arazi taşıtları dahil) 5 %20,00 

 

6.2. 
  

Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 %20,00 

 

6.3. 
  

Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 

6 tona kadar olanlar) ve 

kamyonetler 4 %25,00 

 

6.4. 
  

Ağır yük kamyonları (Yüksüz 

ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20,00 

 

6.5. 
  

Motosikletler (Mopedler ve 

Triportörler dahil) 4 %25,00 

 

6.6. 
  

Bisikletler ve at arabaları 4 %25,00 

 

6.7. 
  

Kendinden hareketli yük arabaları 

(Kaldırma tertibatı ile donatılmış 

olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. 

dahil) 4 %25,00 

 

6.8. 
  

Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 %20,00 

 

6.9. 
  

Demiryolları araçları ve 

lokomotifler 15 %6,66 

 

6.10. 
  

Deniz araçları 
  

  

6.10.1. 
 

Yük ve yolcu gemileri 18 %5,55 

  

6.10.2. 
 

Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12,50 

  

6.10.3. 
 

Kayık ve mavnalar 5 %20,00 

  

6.10.4. 
 

Ağaç tekne 8 %12,50 

  

6.10.5. 
 

Deniz motorları 8 %12,50 

  

6.10.6. 
 

Şişme bot 5 %20,00 

 

6.11. 
  

Ray ve tel üzerinde çalışan 

makineli ve makinesiz araçlar 15 %6,66 

 

6.12. 
  

Uçak ve helikopterler 6 %16,66 
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6.13. 
  

Treyler ve treylere bağlı 

konteynerler 6 %16,66 

 

6.14. 
  

Sabit ve gezer vinçler 10 %10,00 

 

6.15. 
  

Ambulans (İç tertibat ve 

teçhizatları hariç) ve itfaiye 

araçları 7 %14,28 

7. 
   

Tarım 
  

 

7.1. 
  

Sadece tarım ve bahçecilik 

işlerinde kullanılmak amacıyla 

edinilen yapılar 25 %4,00 

 

7.2. 
  

Sadece hayvancılık işlerinde 

kullanılmak amacıyla tesis edilen 

yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, 

padoks, manej v.b.) 20 %5,00 

 

7.3. 
  

Tarımda kullanılan hububat 

ambarları, depolama yerleri ve 

bunlara benzer yerler 10 %10,00 

 

7.4. 
  

Traktör, biçerdöver, tohum 

temizleme ve sınıflandırma 

makineleri ve bunlar gibi tarımda 

kullanılan makine, teçhizat ve 

tertibat 5 %20,00 

  

7.4.1. 
 

Traktör, biçerdöver, triyör (İki 

tekerlekli, arkasına pulluk ve 

benzeri ekipman takılan hareketli 

araç v.b.) gibi araçların yardımcı 

ekipmanları 5 %20,00 

 

7.5. 
  

Mandıralar 7 %14,28 

 

7.6. 
  

Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt 

ineği, damızlık danalar vb. bu 

sınıfa dahildir.) 5 %20,00 

 

7.7. 
  

Atlar (Aktife alındığı dönemde 2 

yaşından büyük yarış atları, 12 

yaşından büyük damızlık atlar 

v.b.) 10 %10,00 

 

7.8. 
  

Sütlük koyun ve keçiler 

(Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20,00 

 

7.9. 
  

Arılar 5 %20,00 

 

7.10. 
  

Yumurtalık tavuklar (Civciv ve 

besilik tavuklar hariç) 2 %50,00 

 

7.11. 
  

Kümes hayvanları üretme tesisleri 

ve binalar 10 %10,00 

  

7.11.1. 
 

Üretimde kullanılan iktisadi 5 %20,00 
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kıymetler (Teçhizat v.b.) 

 

7.12. 
  

Deniz ve tatlı su balıkları 5 %20,00 

 

7.13. 
  

Diğer hayvanlar (Köpek, iş 

hayvanları v.b.) 5 %20,00 

 

7.14. 
  

Ekili ve dikili araziler, tesisler 
  

  

7.14.1. 
 

Zeytinlikler 50 %2,00 

  

7.14.2. 
 

Dutluklar 40 %2,50 

  

7.14.3. 
 

Fındıklıklar 25 %4,00 

  

7.14.4. 
 

Süs ağaçları, güllükler 20 %5,00 

  

7.14.5. 
 

Bağlar 20 %5,00 

  

7.14.6. 
 

Narenciye ağaçları 25 %4,00 

  

7.14.7. 
 

Şeftali ağaçları 10 %10,00 

  

7.14.8. 
 

Kayısı, erik, badem ağaçları 25 %4,00 

  

7.14.9. 
 

Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 %4,00 

  

7.14.10. 
 

Vişne, kiraz ağaçları 20 %5,00 

  

7.14.11. 
 

Ceviz, kestane, antep fıstığı 

ağaçları 40 %2,50 

  

7.14.12. 
 

Sair meyveli ağaçlar 10 %10,00 

  

7.14.13. 
 

Seralar 20 %5,00 

   

7.14.13.1. 

Seralarda kullanılan makine ve 

aletler ve çimlendirme odası 

(Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, 

tohum ekme makineleri ve 

bunların benzerleri) 5 %20,00 

  

7.14.14. 
 

Tarımsal sulama tesisleri 

(Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10,00 

  

7.14.15. 
 

Kanal ve kanaletler 10 %10,00 

  

7.14.16. 
 

Derin kuyular 15 %6,66 

  

7.14.17. 
 

Sağım tesis ve makineleri 5 %20,00 

  

7.14.18. 
 

Mahsul kurutma ve yem kırma 

tesis ve makineleri 5 %20,00 

  

7.14.19. 
 

Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 %20,00 

  

7.14.20. 
 

Yoncalık tesisi 3 %33,33 

  

7.14.21. 
 

Korunganlık tesisi 2 %50,00 

  

7.14.22. 
 

Suni çayır mera tesisi 3 %33,33 

8. 
   

Madencilik: Metalik ve metalik 

olmayan minerallerin maden 

olarak çıkarılmasında, 

öğütülmesinde, kullanılmasında 10 %10,00 
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ve bu tip materyallerin diğer 

şekillerde özel olarak 

hazırlanmasında kullanılan 

iktisadi kıymetler 

 

8.1. 
  

İzabe potaları 2 %50,00 

 

8.2. 
  

Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 %33,33 

 

8.3. 
  

Linyit ve maden ocaklarının yer altı 

imalatında kullanılan, ihraç 

havalandırma, su ihraç tesisleri ve 

elektrik nakliye, ocak emniyet ve 

tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, 

delme, yükleme, yıkama ve 

zenginleştirme tesisatı ile ocak 

aydınlatmasında kullanılan iktisadi 

kıymetler ve malzemeler 10 %10,00 

9. 
   

Petrol ve gaz sanayi 
  

 

9.1. 
  

Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: 

Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve 

petrol ve gaz hizmetlerinin 

verilmesinde kullanılan kimyasal 

işlemler, kuyuların kapatılması beton 

ile kaplanması, kuyu ve boru 

yataklarının delinmesi gibi işlemlerde 

kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16,66 

  

9.1.1. 
 

Pompaj çubuklarından emiciler 3 %33,33 

 

9.2. 
  

Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin 

Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: 

Petrol ve doğal gaz rezervlerinin 

araştırılması ve bunların üretimi, petrol 

ve doğal gazın boru hatlarına 

toplanması ve benzer saklama 

faaliyetlerini de içeren kuyuların 

kazılması, petrol ve doğal gazın 

üretimi için üreticilerce kullanılan 

iktisadi kıymetler. 14 %7,14 

  

9.2.1. 
 

Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde 

kullanılan) 2 %50,00 

 

9.3. 
  

Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara 

ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer 

unsurlar için kataliz olarak 

ayrılmasında kullanılan iktisadi 

kıymetler 15 %6,66 

  

9.3.1. 
 

Buhar kazanlarından acı su 

kullanılanlar 2 %50,00 
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9.4. 
  

Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması 

ve satılmasında kullanılan iktisadi 

kıymetler 9 %11,11 

10. 
   

İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel 

ticaret binaları, limanlar, işletme ve 

yönetim binaları, gayrimenkuller ve 

eklentileri, karayolları ve demir 

yollarının yapımında kullanılan 

iktisadi kıymetler (İş makineleri ve 

benzerleri) 6 %16,66 

11. 
   

Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: 

Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu 

mamullerin üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 15 %6,66 

12. 
   

Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham 

şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker 

pancarından yapılan şekerin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler 15 %6,66 

13. 
   

Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66 

14. 
   

Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru 

meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt 

ve süt mamulleri imalatında kullanılan 

iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler 

* 8 %12,50 

15. 
   

Çay sanayiinde kullanılan iktisadi 

kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6,66 

16. 
   

Alkollü ve alkolsüz içecekler ile 

bunlara benzer içecekler sanayiinde 

kullanılan iktisadi kıymetler ve özel 

araç gereçler * 15 %6,66 

17. 
   

Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin 

İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı 

sınıflarda yer almayan yiyecek ve 

içeceklerin üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 12 %8,33 

 

17.1. 
  

Bisküvi, çikolata ve şekerleme 

fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33,33 

18. 
   

Özel İşleme Araçları ile Üretilen 

Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri 

dönüşümlü foluklar, paketli 

konteynerler gibi aletleri kontrole 

yarayan ve özel materyaller olarak ( 4 %25,00 
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11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı 

sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde 

kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara 

tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. 

iktisadi kıymetler 

 

18.1. 
  

Alkollü veya alkolsüz içeceklerin 

pazarlanması ve satılmasında 

kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20,00 

 

18.2. 
  

Cam şişeler 3 %33,33 

 

18.3. 
  

Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %12,50 

19. 
   

Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: 

Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo 

tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66 

20. 
   

Mensucat Ürünleri ve Benzeri 

Ürünlerin İmalatı 
  

 

20.1. 
  

Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ 

dokuma, dantel ve benzerlerinin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler 8 %12,50 

 

20.2. 
  

Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye 

yarayan iktisadi kıymetler 10 %10,00 

 

20.3. 
  

Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma 

Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin 

hazırlanması, karıştırılması, 

bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, 

ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek 

iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, 

lastik doku, örgü dokumalar, 

ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, 

yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, 

fiberle kaplanmış fabrika atıklarının 

işlenmesi, yumaklar ve kumaş 

tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan 

iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 %10,00 

 

20.4. 
  

Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu 

Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil 

Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, 

paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, 

saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve 

dokuma veya iplik halıların arka ve ön 

yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan 

iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı 

ile fabrikasyon halıların örneklerinin 

hazırlanması veya çorap veya külotlu 8 %12,50 
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çorapların katlanması, dikilmesi ve 

yün olmayan ürünleri üretmek için 

fabrikasyon ürünlerin katlanması, 

kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, 

düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok 

katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, 

dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin 

paketlenmesi ve üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 

 

20.5. 
  

Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin 

İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer 

tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların 

kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve 

tekstil ürünlerinin üretiminde 

kullanılan iktisadi kıymetler ve 

tamamlayıcı malzemelerinin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 

hariç) 8 %12,50 

 

20.6. 
  

Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: 

Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi 

nihai deri ürünlerinin imalatında, ham 

kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri 

ve postların tabakalanmasında, 

işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi 

tutulmasında kullanılan iktisadi 

kıymetler 8 %12,50 

 

20.7. 
  

Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme 

yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve 

bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan 

iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta 

kullanılan ana makineler şunlardır: 

Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş 

dolapları, yüksek hızlı burgu sargı 

makineleri ve benzeri makineler) 8 %12,50 

 

20.8. 
  

Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: 

Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, 

tampon, üstüpü v.b. üretiminde 

kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10,00 

 

20.9. 
  

Endüstriyel iplik ve kordbezi 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33 

21. 
   

Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi 

İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar 

ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların 

üretiminde kullanılan iktisadi 8 %12,50 
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kıymetler 

 

21.1. 
  

Çift cidarlı buhar kazanları, komprime 

makineleri, doldurma makineleri, 

cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, 

merhem sıvağı hazırlama kapları, 

merhem karıştırma cihazı (Melanjör), 

merhem ezme makinesi (Melaksör), 

odistile ve obidistile cihazları, 

biyolojik ve müstahzarları yapan 

laboratuvarlarda kullanılan cihaz, 

makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar 3 %33,33 

 

21.2. 
  

Vakum cihazı veya buna muadil 

tertibat, tüp veya kavanozlara merhem 

doldurma ve kapama makineleri, 

ajitatörlü ve termostatlı suppozituar 

makinesi, harici tesirattan muhafaza 

için hususi empermeabilize ambalaj 

makinesi, ampul kapatma-doldurma 

makinesi 3 %33,33 

 

21.3. 
  

Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı 

ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif 

cins filtre cihazları), alkol distilasyon 

inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif 

filtre cihazları, bakteriyolojik ve 

immünolojik-serolojik müstahzar 

yapan laboratuvarlarda kullanılan 

cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, 

kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer 

müstahzarlar için hususi suretle 

hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi 

müstahzarlara ait ambalaj 

maddelerinin baskısında kullanılan 

klişe, kalıp ve hususi bıçaklar 2 %50,00 

22. 
   

Optik alet sanayiinde kullanılan 

iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler 

* 10 %10,00 

23. 
   

Ağaç ürünleri imalatı 
  

 

23.1. 
  

Kereste Kesimi: Kereste kesim makine 

ve ekipmanları ile benzerleri 6 %16,66 

 

23.2. 
  

Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: 

Kereste ve direklerin işleme tabi 

tutulması da dahil kontrplak, 

sıkıştırılmış kereste, döşemelik 

malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya 

ve diğer ahşap ürünleri ve bunların 10 %10,00 
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benzerlerinin üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 

 

23.3. 
  

Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: 

Hamur materyalleri işleme ve 

depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt 

ve tabaka imalatı ve otomatik 

tamamlama işlemleri için kullanılan 

iktisadi kıymetler ve imalatta 

yararlanılan kimyevi maddelerin 

yeniden kullanılması veya 

arındırılması için kullanılan belirli bir 

kapasitedeki buhar ve kimyevi 

maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt 

yapımında kullanılan kereste yada yapı 

sektöründe kullanılan kontralit 

imalatında kullanılanlar hariç) 13 %7,69 

 

23.4. 
  

Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka 

Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri 

İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, 

kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf 

gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne 

dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı 

veya değiştirilmesinde kullanılan 

iktisadi kıymetler v.b. 10 %10,00 

24. 
   

Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: 

Baskı, taş basması, gravür veya yaprak 

gibi bir veya birden fazla süreç 

aracılığı ile yapılan basımda 

kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, 

oymacılık, resim oymacılığı ve 

elektronik araçlarla yazım gibi basım 

ticareti ile ilgili hizmetlerin 

görülmesinde; kitap, gazete ve süreli 

yayınların yayımlanmasında kullanılan 

iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 %10,00 

25. 
   

Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı 

Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış 

kimyevi ürünler, sentetik fiber ve 

plastik materyaller gibi ileri 

aşamalarda kullanılan kimyevi 

ürünlerin ve temel organik ve 

inorganik kimyasalların imalatında 

kullanılan iktisadi kıymetler ve film, 

fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, 

gelişmiş kimyasallar gibi 

fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal 10 %10,00 
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etmekte kullanılan iktisadi kıymetler 

ve atık su havuz ve kanalları gibi 

fabrika arazisi ve üretim süreciyle 

doğrudan bağlantılı bütün arazi 

düzenlemeleri (Binalar ve yapısal 

eklentiler bu kapsamda değildir.) 

 

25.1. 
  

Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol 

ekipmanları (Deniz suyunda çalışan 

eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi 

ekipmanlar) 5 %20,00 

  

25.1.1. 
 

Motorlar 10 %10,00 

  

25.1.2. 
 

Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif 

ortamda çalışan motorlar 8 %12,50 

  

25.1.3. 
 

Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli 

ortamda çalışan motorlar 5 %20,00 

  

25.1.4. 
 

Seyyar dalgıç pompa motorları 5 %20,00 

  

25.1.5. 
 

Paneller ve panel cihazları 10 %10,00 

  

25.1.6. 
 

Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, 

start-stop butonları ve benzerlerinden 

oluşan hatlar 10 %10,00 

  

25.1.7. 
 

Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif 

ortamda çalışan saha cihazları 5 %20,00 

 

25.2. 
  

Enstrümanlar ve saha cihazları 

(Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda 

kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, 

boru ve vana gibi ekipman) 10 %10,00 

 

25.3. 
  

Proses gereği korozyon ve erozyona 

uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20,00 

 

25.4. 
  

Mamul ve yarı mamul ürün 

taşımasında kullanılan ve devamlı 

sirkülasyonda olan veya proses gereği 

periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan 

kutu, sepet, konteyner gibi taşıma 

ekipmanları 3 %33,33 

 

25.5. 
  

Petro kimya sanayiinde kullanılan 

iktisadi kıymetler ve bu sektörde 

kullanılan tesisler 10 %10,00 

 

25.6. 
  

Polyester elyaf imalatında kullanılan 

iktisadi kıymetler 10 %10,00 

 

25.7. 
  

Sentetik iplik imalatında kullanılan 

iktisadi kıymetler 15 %6,66 

 

25.8. 
  

Azot sanayiinde kullanılan iktisadi 

kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10,00 
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25.9. 
  

Suni gübre sanayinde kullanılan 

iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler 

* 10 %10,00 

 

25.10. 
  

Soda sanayinde kullanılan kalsiyum 

oksit (Kireç) fırınları 5 %20,00 

26. 
   

Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, 

boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, 

mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe 

ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve 

taban geçirilen lastik kaplama ve 

tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik 

veya işlemden geçirilen kauçuk veya 

bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan 

maddelerden yapılan ürünlerin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler ve benzerleri 10 %10,00 

 

26.1. 
  

Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan 

Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, 

damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura 

kalıbı, şablon, özel variller, fırça, 

madeni levhalar ve benzerlerinden 

oluşan özel alet ve cihazlar * 4 %25,00 

27. 
   

Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari 

amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba 

dökümünde ve plastik ürünlerin 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10,00 

 

27.1. 
  

Nihai Plastik Ürün İmalatında 

Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, 

damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri 

ve benzerlerinden oluşan özel alet ve 

cihazlar * 4 %25,00 

28. 
   

Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, 

işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye 

ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam 

ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş 

cam üretimi (Lens imalatında 

kullanılanlar hariç) 
  

 

28.1. 
  

Fırınlar 
  

  

28.1.1. 
 

Düz cam, buzlu cam ve cam kap 

fırınları 10 %10,00 

  

28.1.2. 
 

Otomatik züccaciye ve cam elyaf 

fırınları 7 %14,28 

  

28.1.3. 
 

El imalatı züccaciye fırınları 5 %20,00 

  

28.1.4. 
 

Cam suyu (Slikat) fırınları 4 %25,00 
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28.1.5. 
 

Cam üretim potaları 3 %33,33 

 

28.2. 
  

Üretim ve işleme makineleri 
  

  

28.2.1. 
 

Cam üretimi, kesme ve işleme makine 

ve teçhizatı 10 %10,00 

  

28.2.2. 
 

Rodaj, delme, çapak alma ve bizote 

makine ve teçhizatı 5 %20,00 

  

28.2.3. 
 

Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine 

temperleme, kaplama ve ısıcam 

makine ve teçhizatı 8 %12,50 

  

28.2.4. 
 

Bilgisayar kontrollü, kumanda ve 

kalite kontrol cihazları 5 %20,00 

 

28.3. 
  

Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan 

Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, 

fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 %33,33 

29. 
   

Çimento İmalatı: Çimentonun 

torbalanarak ticari satış amacıyla 

imalinda kullanılan iktisadi kıymetler 

(Beton ve beton ürünleri imalatında ve 

her türlü madencilik veya istihraç 

işlemlerinde kullanılan iktisadi 

kıymetler hariç) 20 %5,00 

30. 
   

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan 

Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış 

çiniler, yalıtım işlevi gören toprak 

malzeme ve seramikler, beton, hazır 

beton, tuğla, kiremit, çanak çömlek ve 

benzeri ürünler gibi toprak ve kilden 

yapılan ürünlerin imalında kullanılan 

iktisadi kıymetler 15 %6,66 

31. 
   

Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı 
  

 

31.1. 
  

Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: 

Maden cevheri, maden külçesi ve 

hurdadan elde edilen demir içermeyen 

metallerin eritilmesi, elektrolizi, 

saflaştırılmasında; demir içermeyen 

metallerin yuvarlanması, çıkarılması, 

alaşım haline getirilmesinde; aynı 

metallerin diğer temel ürünlerinin 

kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; 

çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve 

inşaat kalıplarının imalatında 

kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10,00 

  

31.1.1. 
 

Demir İçermeyen Metallerin 

İmalatında Kullanılan Özel Aletler: 7 %14,28 
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Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, 

demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler 

gibi özel aletler * 

 

31.2. 
  

Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: 

Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili 

işlemleri de içeren demir ve çeliğin 

dökümünde kullanılan kıymetler ve 

aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve 

özel araçlar * 10 %10,00 

  

31.2.1. 
 

Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), 

konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33,33 

  

31.2.2. 
 

Kalıplar 
  

   

31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 %25,00 

   

31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 %25,00 

   

31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 %20,00 

   

31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 %20,00 

   

31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 %25,00 

   

31.2.2.5. Cam kalıplar 5 %20,00 

   

31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 %14,28 

   

31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 %14,28 

   

31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 %25,00 

 

31.3. 
  

Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, 

maden külçesi ve hurdadan elde edilen 

demir ve çeliğin eritilmesi, 

ayrıştırılması ve bir araya 

getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, 

alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; 

çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, 

kablo ve boruların yapımında 

kullanılan ve sahibine bakmaksızın 

kok kömürünün üretiminde kullanılan 

ve de çelik üretim merkezleri ve demir 

karışımlı metal döken dökümhaneler 

tarafından kullanılan iktisadi kıymetler 

ve aynı zamanda da ilgili arazi 

düzenlemeleri ve yukarıdaki 

faaliyetlerde kullanılan özel araçlar * 10 %10,00 

 

31.4. 
  

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: 

Metal kutular, teneke kaplar, yapısal 

fabrikasyon metal ürünler, metal 

kalıplar ve diğer demir bileşimli yada 

demir içermeyen metallerin üretiminde 

kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33 
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(Elektrikle çalışmayan ısıtma 

cihazlarının imalatında kullanılan 

iktisadi kıymetler hariç) 

  

31.4.1. 
 

Fabrikasyon Metal Ürünlerinin 

Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: 

Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, 

ölçüm cihazı, dökümler ve 

dönüştürülebilir konteynerler gibi özel 

araçlar * 3 %33,33 

32. 
   

Madeni Eşya ve Makine Sanayi: 

Demiryolları malzemesi imal eden 

tesisler, eğme makineleri (Metal 

varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye 

v.b.), alüminyum eşya imal eden 

makineler, ateşli silâhlar imal eden 

makineler, boru imal eden makineler, 

buz ve soğutma cihazları imal 

makineleri, demir ve çelik aletleri imal 

eden makineler, elektrik ekipman ve 

malzemesi imal eden makineler, gemi 

inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik 

sobaları, radyatörler v. b.) cihazları 

imal eden makineler, kazan imalinde 

kullanılan makine ve aletler, konserve 

kutuları imal makineleri, motor, 

makine ve türbin imal makineleri, 

tarım makine ve aletleri imal 

makineleri, buldozer imal ve inşa eden 

makineler, cıvata ve somun imal 

makineleri, dişli imal makineleri, eğme 

makineleri (Zaviye, daire veya 

helezon) , galvanizleme makineleri, 

traktör imal edici makineler, büro 

makineleri (Daktilo, hesap makinesi, 

faks makinesi v.b.) imal eden makine 

ve tesisler, bobin sarma makineleri, 

hakketme makineleri, dikiş makineleri 

imal eden makineler, yatak imal 

makineleri (Motor, makine v. b.) 20 %5,00 

33. 
   

Elektrik ve Elektronik İşlemlere 

Dayalı İmalat ve Makine İmalatı 
  

 

33.1. 
  

Elektrikli ve Elektrikli Olmayan 

Makineler ve Diğer Mekanik 

Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, 

endüstrinin genelinde kullanılan ve 

özel endüstri alanlarına ait makineler, 10 %10,00 
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elektrik trafoları, dağıtım ve iletim 

sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve 

dondurma sistemleri, ticari olarak veya 

evlerde kullanılan araçlar, tarla ve 

bahçelerde kullanılan makineler, inşaat 

makineleri, petrol ve maden 

yataklarında kullanılan makineler, 

içten yanmalı motorlar, türbinler, 

aküler, lambalar, aydınlatma 

demirbaşları, karbon ve grafiti 

ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili 

ekipman ve araçlar, bitmiş makine, 

ekipman ve ek parçaları imal etmek 

için kullanılan iktisadi kıymetler ve 

benzerleri 

 

33.2. 
  

Elektronik Parça, Ürün ve 

Sistemlerinin İmalatı: Havadan 

gerçekleştirilen uygulamalar da dahil 

elektronik iletişim, hesaplama, alet 

kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı 

zamanda frekans, modüle edilmiş 

dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, 

elektrik sağlayan elektronik 

istasyonlar, televizyon ve video 

kameraları, kayıt cihazları, teypler, 

bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, 

elektronik enstrümanlar, saatler, duvar 

saatleri; elektron tüpleri, 

kondansatörler, bobinler, rezistanslar, 

üstünde işaret taşıyan alt devreler, 

şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, 

manyetik medya araçları ve hazır 

kablolar ve bunların benzerlerini imal 

etmede kullanılan iktisadi kıymetler 

(Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta 

ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik 

ve mekanik iş makineleri ve başka bir 

yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler 

kapsam dışındadır.) 6 %16,66 

 

33.3. 
  

Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her 

türlü yarı iletken imalatında kullanılan 

iktisadi kıymetler 5 %20,00 

34. 
   

Motorlu Araçların İmalatı: 

Otomobiller, kamyonlar, treylerler, 

karavanlar, otobüslerin ve 

benzerlerinin montajında kullanılan 

iktisadi kıymetler (Başka bir 12 %8,33 
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sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler 

bu sınıfın dışındadır.) 

 

34.1. 
  

Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan 

Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, 

döküm, numune, ölçüm aleti ve özel 

transfer taşıma araçları gibi özel aletler 

olarak tanımlanan iktisadi kıymetler * 3 %33,33 

  

34.1.1. 
 

Motosiklet, moped ve bisiklet 

üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20,00 

35. 
   

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin 

İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, 

elektrikli ve mekanik sistemleri de 

içeren havacılıkta kullanılan araçların 

ve onların parçalarının imalatı ve 

montajında kullanılan iktisadi 

kıymetler (Elektronik Hava Savunma 

Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, 

hesaplama, test, denizcilik ve 

haberleşme araç-gereçleri veya onların 

parçalarının üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler ise kapsam 

dışındadır.) 10 %10,00 

36. 
   

Gemi ve bot yapımı 
  

 

36.1. 
  

Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve 

Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil 

edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren 

dubalar, rıhtımda kullanılan delme 

araçları ve özel fabrikasyonların tamir 

ve imalatında kullanılan iktisadi 

kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil 

edilen kıymetlerin işlemlerinde 

kullanılan makine ve ekipmanlar da 

dahil özellikle bütün imalat ve tamir 

makineleri ve ekipmanları (Binalar ve 

bunların yapısal eklentileri kapsam 

dahilinde değildir.) 12 %8,33 

 

36.2. 
  

Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel 

Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, 

numuneler, demirbaşlar, cerler ve 

ölçüm aletleri gibi özel araç olarak 

tanımlanan iktisadi kıymetler * 7 %14,28 

 

36.3. 
  

Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru 

Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 

36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen 

gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, 16 %6,25 



173 
 

rıhtımda kullanılan delme araçları ve 

özel fabrikasyonların imalatında ve 

tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler 

ve su, kanalizasyon ve elektrik 

sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru 

rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, 

gemi güzergâhları ve bütün diğer saha 

uygulamaları (Binalar ve bunların 

yapısal eklentileri hariç) 

37. 
   

Demiryolları Makineleri ve Araç-

Gereçleri: İstasyon ve yönetim 

binaları, terminaller, haberleşme 

sistemleri, işaret tabelaları, yol 

makineleri, atölye/imalathane 

makineleri, lokomotif, yük treni 

vagonları, yolcu treni vagonları, iş 

makineleri ve benzerleri 14 %7,14 

38. 
   

Demiryolu Vagonlarının İmalatı: 

Demiryolu yük veya yolcu 

vagonlarının (Demiryolu transit 

vagonları da dahil) yapımı ve 

yenilenmesinde kullanılan iktisadi 

kıymetler 12 %8,33 

39. 
   

Lokomotif İmalatı: Demiryolu 

lokomotiflerinin (Madencilik ve 

endüstride kullanılan lokomotifler de 

dahil) yapımı ve yenilenmesinde 

kullanılan iktisadi kıymetler 11 %9,09 

40. 
   

Demiryolu rayları 10 %10,00 

 

40.1. 
  

Dekovil hattı 15 %6,66 

41. 
   

Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve 

Diğer Bazı Malların İmalatı: 

Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve 

spor eşyalarının, sinema filmi, 

televizyon filmi ve teypler, mürekkepli 

kalemler, kalemler, ofis malzemeleri 

ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, 

fırçalar, kutuların ve benzerlerinin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler 12 %8,33 
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42. 
   

Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: 

Boru ve nakil araçları vasıtasıyla 

petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir 

yerden bir yere taşınmasına yarayan 

özel, ticari ve anlaşma kabilinde 

kullanılan iktisadi kıymetler 22 %4,54 

43. 
   

Telefonla verilen iletişim hizmetleri 
  

 

43.1. 
  

Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan 

İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet 

olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı 

olarak verilen telefon hizmetlerinin 

temin edilmesinde kullanılan iktisadi 

kıymetler 45 %2,22 

 

43.2. 
  

Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 %2,22 

 

43.3. 
  

Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan 

Teçhizatlar: Telefon istasyonu 

cihazları, kulübe, telefon santrali ve 

baz istasyonu ve benzer ekipmanlar 

gibi iktisadi kıymetler 10 %10,00 

 

43.4. 
  

Telefon Dağıtım Santralleri: Direk 

hatları, alıcılar, yer altı kablosu 

boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye 

yapılan ilgili yenilikler ve bunların 

benzerleri de dahildir) 24 %4,16 

 

43.5. 
  

Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine 

Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon 

merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin 

kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar 

ve bilgisayar donanımı fonksiyonu 

gören ekipmanlar ve benzerleri 10 %10,00 

44. 
   

Medya ve iletişim hizmetleri 
  

 

44.1. 
  

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: 

Yayın istasyon kuleleri dışında radyo 

ve televizyon yayıncılığında kullanılan 

iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz 

kabloları, uydu iletişim araçları, yurt 

içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu 

telgraf ve deniz kablolarını ve uydu 

iletişim sistemlerini temin etmek için 

kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili 

iktisadi kıymetler; aynı zamanda 

araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler 

(Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak 

sadece iletişim aracı olacak şekilde 

kullanılan kablolu televizyon 6 %16,66 
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ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir 

araç-gereçleri ve sadece tek yönlü 

haberleşmede kullanılan kablolu 

televizyon araç-gereçlerini ise 

kapsamaz.) 

 

44.2. 
  

Yüksek Frekanslı Radyo ve 

Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, 

alıcılar, antenler, anten destekli 

yapılar, cihazlardan antenlere nakil 

hatları, verici soğutma sistemleri ve 

kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini 

arttırma ekipmanları) gibi iktisadi 

kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı 

sistemler ise kapsam dışındadır.) 13 %7,69 

 

44.3. 
  

Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: 

Nakil hatları, direk hatları, deniz 

kabloları, gömülü kablolar ve 

muhafaza kabloları, elektronik sinyal 

göndericiler, elektronik sinyal 

gönderme istasyonları ve diğer ilgili 

iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek 

frekanslı radyo ve mikro dalga 

sistemlerini kapsamaz.) 27 %3,70 

 

44.4. 
  

Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol 

Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, 

iletim aletleri, işlemleri takip eden ve 

yerine getiren çift taraflı iletim 

sistemleri, teleks teçhizatları, ev 

elektrik sistemleri ve ortak mahalde 

kullanılan araçları da içeren iletişime 

yarayan sinyallerin genel kontrolü, 

izlenmesi ve yön verilmesi için 

kullanılan iktisadi kıymetler 17 %5,88 

 

44.5. 
  

Bilgisayarla Kontrol Edilen, 

Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan 

Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten 

kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı 

şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol 

amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili 

ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 %10,00 

 

44.6. 
  

Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan 

Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: 

Yeryüzü istasyonlarındaki sabit 

teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme 

teçhizatları ve uydu haberleşmesinde 

kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi 10 %10,00 
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iktisadi kıymetler (Genel amaçlı 

kullanılan teçhizatları veya uyduların 

uzayda kullandıkları teçhizat sınıf 

dışındadır) 

 

44.7. 
  

Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine 

Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar 

terminal ekipmanı, güç üretim ve 

dağıtımı sistemleri, özel güç toplama 

merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve 

bağlantılı ekipmanlar gibi özel 

şahıslara ait mülklere monte edilen 

ekipmanlar 10 %10,00 

 

44.8. 
  

Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve 

dijital yayıncılık 
  

  

44.8.1. 
 

Vericiler : Kuleler, antenler, ön 

amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat 

araç-gereçleri ve kopyalanmayan 

sistem programları gibi iktisadi 

kıymetler (Verici binaları ve program 

yazmaya yarayan iktisadi kıymetler 

hariç) 11 %9,09 

  

44.8.2. 
 

Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: 

Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı 

sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, 

enerji teçhizatları, pasif aletler, 

yönlendirici bağlantılar, altlıklar, 

basınç girişleri, bağlantı kabloları, 

bağlantı kurucu transformatörler, çok 

yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve 

dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler 10 %10,00 

  

44.8.3. 
 

Program Yapımı: Kameralar, film 

makaraları, video teyp kaydedicileri, 

ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki 

sahne gerisinde yer alan ekipmanlar 

gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve 

onların yapısal mütemmim cüzleri 

kapsam dışındadır) 9 %11,11 

 

44.9. 
  

Film ve kasetler 
  

  

44.9.1. 
 

Filmler 2 

1. Yıl 

%60, 2. 

Yıl %40 

  

44.9.2. 
 

Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, 

CD v.b. 2 

1. Yıl 

%60, 2. 

Yıl %40 

45. 
   

Elektrik piyasası faaliyetleri 
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45.1. 
  

Üretim 
  

  

45.1.1. 
 

Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı 

için elektriğin üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 40 %2,50 

  

45.1.2. 
 

Elektrik Sağlayan Hidrolik Üretim 

Araçları: Barajlar, arklar, kanallar ve 

su olukları gibi elektriğin ticari satışı 

için hidrolik güç üretiminde kullanılan 

iktisadi kıymetler 50 %2,00 

  

45.1.3. 
 

Elektrik Sağlayan Buhar Üretim 

Araçları: Temel buhar üniteleri ile 

birleşik sirkülasyonda çalıştırılan 

yanma tribünleri ve ticari olarak satış 

amacıyla buhar gücünden elektriğin 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler ve atık ayrıştırma ve 

kaynakların geri dönüşümünü sağlayan 

araçlar tarafından kullanıldığı zaman 

elektrik ve buhar dağıtım sistemleri 

gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri 

kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 %5,00 

  

45.1.4. 
 

Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı 

Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı 

türbinler, dizel motorlar, diğer içten 

yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç 

türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili 

arazi düzenlemelerinden oluşan özel 

hareket ettiricilerin kullanılmasıyla 

meydana getirilen satış amaçlı elektrik 

üretiminde kullanılan iktisadi 

kıymetler (Temel buhar ünitelerine 

sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten 

yanmalı türbinler hariç) 15 %6,66 

  

45.1.5. 
 

Endüstriyel enerji ve endüstriyel 

elektrik üretim sistemleri 22 %4,54 

  

45.1.6. 
 

Gaz Türbinleri: Kompresör ile 

basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, 

motorin, nafta ve benzeri yakıtların 

karıştırılarak yakılması sonucunda 

ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik 

enerjiye dönüştüren ekipmanlar 5 %20,00 

 

45.2. 
  

İletim 
  

  

45.2.1. 
 

Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari 

olarak satılan elektriğin iletiminde 

kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle 30 %3,33 
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ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif 

etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında 

değildir.) 

 

45.3. 
  

Dağıtım 
  

  

45.3.1. 
 

Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari 

olarak satılan elektriğin dağıtımında 

kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle 

ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif 

etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında 

değildir.) 30 %3,33 

  

45.3.2. 
 

Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım 

sistemleri 22 %4,54 

  

45.3.3. 
 

Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: 

Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, 

kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik 

enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi 

kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların 

müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu 

kıymetler kapsam dışındadır.) 20 %5,00 

46. 
   

Suyun elde edilmesi, depolanması, 

arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan 

hizmetler 
  

 

46.1. 
  

Barajlar 50 %2,00 

 

46.2. 
  

Bentler 20 %5,00 

 

46.3. 
  

Kuyular 
  

  

46.3.1. 
 

Artezyen kuyular 20 %5,00 

  

46.3.2. 
 

Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 %10,00 

  

46.3.3. 
 

Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su 

kuyuları 5 %20,00 

 

46.4. 
  

Suyun depolanması ve arıtılması 
  

  

46.4.1. 
 

Depo ve tanklar 40 %2,50 

  

46.4.2. 
 

Arıtma sistemleri 20 %5,00 

 

46.5. 
  

Suyun dağıtılması 
  

  

46.5.1. 
 

Pompalama sistemleri 10 %10,00 

  

46.5.2. 
 

Dağıtım ve borulama sistemleri 25 %4,00 

47. 
   

Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili 

hizmetler 
  

 

47.1. 
  

Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi 

üzerine kurulan ve gazla çalışan su 

ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, 

dağım hatları, servis hatları, basınç 22 %4,54 
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düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri 

yer altı ve yer üstü düzenekleri 

 

47.2. 
  

İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat 

boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, 

kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7,14 

 

47.3. 
  

İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer 

altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine 

izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel 

iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında 

kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim 

sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan 

atık arıtımı ve kaynakların geri 

dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu 

sınıfa dahil edilmez.) 30 %3,33 

 

47.4. 
  

Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan 

Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla 

beraber tamamen gaz yakıtına 

dönüştürülebilen daha hafif hidro 

karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların 

katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi 

kıymetler 14 %7,14 

 

47.5. 
  

Doğalgaz üretim araçları 14 %7,14 

 

47.6. 
  

Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama 

Araçları: İletim boru hatları, katodik 

koruma ve telekomünikasyon tesisleri, 

kompresör istasyonları, depolama ile ilgili 

yer altı ve yer üstü tesisleri 22 %4,54 

 

47.7. 
  

Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: 

Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet 

takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, 

buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara 

koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, 

depolanması ve yeniden gaz haline 

getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 

ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri 

ve denizle ilgili terminal araçlarıyla 

birbirine bağlı olan boru hatları ve 

benzerleri 22 %4,54 

 

47.8. 
  

Sınai gaz üretimi 
  

  

47.8.1. 
 

Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 %12,50 

  

47.8.2. 
 

Hava ayrıştırma ünitesi 8 %12,50 

  

47.8.3. 
 

Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 %20,00 

  

47.8.4. 
 

Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, 

gıda v.b.) 8 %12,50 
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47.8.5. 
 

Tüp test üniteleri 10 %10,00 

  

47.8.6. 
 

Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim 

tesisi) 10 %10,00 

  

47.8.7. 
 

Likit silindirler 8 %12,50 

  

47.8.8. 
 

Asetilen tüpleri 8 %12,50 

  

47.8.9. 
 

Sınai gaz tüpleri 10 %10,00 

  

47.8.10. 
 

Seyyar tüp taşıma paletleri 5 %20,00 

  

47.8.11. 
 

Paletli tüp kollektörleri 8 %12,50 

  

47.8.12. 
 

Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 %12,50 

48. 
   

Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve 

Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi 

ve dağıtımında kullanılan iktisadi 

kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan 

atıkların ayrışmasını sağlayan ve 

kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı 

fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler 

hariç) 15 %6,66 

49. 
   

Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların 

Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi 

Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı 

atıkların veya ısıtma için kullanılan 

biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada 

gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde 

kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı 

zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su 

elde etmek için yakıt sistemlerinden 

çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis 

sistemleri veya yanma sistemleri yada 

barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, 

diğer atıklar yada biyolojik atıkları 

toplamak, elde etmek ve işlemek için 

kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün 

fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık 

toplama, biriktirme, işleme, ayırma, 

sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler 

için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi 

gören iktisadi kıymetler ve su temini ve 

işleme araçları, atık ayrıştırması ve 

kaynakların geri dönüşümünü sağlayan 

araçların küllerinin temizlenmesi işini 

gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında 

belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve 

işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi 

elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve 

diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil 10 %10,00 
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edilmez.) 

50. 
   

Belediyelere veya belediye iktisadi 

teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 %4,16 

51. 
   

Belediyelere veya belediye iktisadi 

teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2,00 

52. 
   

Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan 

ve perakende satış ile kişisel yada 

profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi 

kıymetler ile petrol ve petrol ürünlerinin 

pazarlamasında kullanılan ve diğer 

sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörü 

ile ilgili iktisadi kıymetler 10 %10,00 

53. 
   

Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet 

ve Hizmetler, Hizmet Binaları ve Petrol 

Satışıyla İlgili Arazi Düzenlemeleri: Petrol 

ve petrol ürünlerinin pazarlanmasında 

kullanılan ancak petrol ve doğalgaz boru 

hatlarıyla ilgili bu araçlardan herhangi 

birini içermeyen iktisadi kıymetler, hizmet 

verilen istasyon binaları ve amortisman 

ayrılabilir arazi uygulamaları gibi tanıtıcı 

amaçla kullanılan araçlar ve benzerleri 

(Diğer arazi uygulamalarını, diğer binalar 

ve diğer yapısal eklentiler bu sınıflama 

içerisinde yer almaz.) 20 %5,00 

54. 
   

İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 %20,00 

55. 
   

Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: 

İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları 

(Franchising), patent, formül, dizayn, 

örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), 

format, telif hakkı ve benzeri kalemler, 

lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet 

kurum ve kuruluşları tarafından verilen 

diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve 

bunların benzerleri 15 %6,66 

56. 
   

Özel maliyetler (Kira müddeti belli 

olmayanlar) 5 %20,00 

57. 
   

Araştırma-Geliştirme giderleri 5 %20,00 

58. 
   

Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, 

kahvehane, kıraathane, pavyon, kır 

bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi 

istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan 

iktisadi kıymetler 5 %20,00 

 

58.1. 
  

Reklam panoları ve billboardlar 
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58.1.1. 
 

Işıklı 5 %20,00 

  

58.1.2. 
 

Işıksız 10 %10,00 

 

58.2. 
  

Mafsallı tenteler 2 %50,00 

59. 
   

Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 
  

 

59.1. 
  

Turistik tesislerde kullanılan porselen veya 

camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi 

mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25,00 

 

59.2. 
  

Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve 

banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık 

kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi 

peçeteler ve benzerleri 2 %50,00 

 

59.3. 
  

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-

Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve 

araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve 

bunların motorları, jet ski, şişme deniz 

sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış 

spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar 

motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans 

organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, 

projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri 

(Piyano v.b.) 3 %33,33 

 

59.4. 
  

Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling 

salonları, bilardo salonları, havuzlar, 

plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır 

alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, 

konser alanları, stadyumlar ve minyatür 

golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve 

bunların benzerleri gibi işletme yada 

tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin 

verilmesi sırasında giriş ücreti veya 

parayla yapılan ödemeler karşılığında 

eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği 

yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10,00 

60. 
   

Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri 

animasyon ve gösterilerinde kullanılan 

dekorlar dahil) 2 %50,00 

    

Suda yapılan faaliyetler 
  

 

60.1. 
  

Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak 

kullanılanlar) 10 %10,00 

 

60.2. 
  

Şamandıra tesisatı 5 %20,00 

 

60.3. 
  

Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar) 3 %33,33 

 

60.4. 
  

Sürütme aleti komple (Süngercilikte 

kullanılan) 2 %50,00 
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60.5. 
  

Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve 

gereçler 3 %33,33 

61. 
   

Berber, kuaför, güzellik veya spor 

salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 

ve özel araç gereçler * 8 %12,50 
 

 Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn 

edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından 

üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin 

arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler. 
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EK 2 

Tablo 4.2. Amortismana Tabi Olmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek  

Duran Varlık Hadleri Tablosu 

Genel Tebliği Yürürlük Yılı Tutar (TL) 

442 Seri Nolu VUK GT 2015 880,00 TL 

432 Seri Nolu VUK GT 2014 800,00 TL 

422 Seri Nolu VUK GT 2013 800,00 TL 

411 Seri Nolu VUK GT 2012 770,00 TL 

402 Seri Nolu VUK GT 2011 700,00 TL 

393 Seri Nolu VUK GT 2010 680,00 TL 

 


