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ÖZET 

01.01.1957 tarihinden yeni kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihine kadar 

yürürlükte kalan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yasalaĢtığı dönem itibariyle modern bir 

kanun olmasına rağmen zamanla modernitesini yitirmiĢ ve bu lüzum üzerine 1999 yılında 

kanunun yenileme çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Kanunun değiĢtirilmesi gerektiği noktaların 

baĢında muhasebe alanında var olan düzenlemeler yer almıĢtır. Çünkü yürürlükte kaldığı 

dönemde vergi mevzuatı ile muhasebe alanında benzer hükümler bulunması nedeniyle yapılan 

iĢlemler genellikle vergi matrahının oluĢmasını sağlayan bilgilendirmeyle sınırlı kalmıĢ ve 

üçüncü Ģahısların bilgilendirilmesi önemi tam olarak yansıtılamamıĢtır. 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı olarak 01.01.2013 tarihinde uygulanmaya 

baĢlayacak TFRS/TMS hükümleri ile birlikte muhasebe uygulamaları genel olarak gerçeğe 

uygun değerin bulunması amaçlı değerlemenin yapılması ilkesine bağlı kalmıĢtır. Bu durumda 

muhasebenin üçüncü Ģahıslara gerçeğe uygun değerli bilgi verme fonksiyonu yeniden temin 

edilmek suretiyle asli fonksiyonunun yerine getirilmesi sağlanmıĢ olacaktır. Bu fonksiyon 

yerine getirilirken TFRS/TMS‘de yer alan değerleme hükümleri uygulanacak olup, bu 

değerleme hükümleri ise genel olarak vergi mevzuatında yer alan değerleme hükümlerinden 

farklılık arz etmektedir. Yapılan bu çalıĢmada vergi mevzuatında yer alan değerleme 

hükümleri ile TFRS/TMS‘lerde yer alan değerleme hükümleri karĢılaĢtırılmıĢ ve olası 

sonuçları hakkında bilgiler örnek yardımıyla verilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

6762 named Turkish Commercial Code which was used between 01.01.1957 and 

01.07.2012(that is the new commercial code date), was a modern legislation according to 

conditions of it‘s term. Day by day it missed it‘s modern style and because of this there were 

established some works about devoloping the old legislation in 1999. First step of these 

changing were decided ın accountant area and it‘s subbranches. Located in old Turkish 

Commercial Code provisions for accounting and tax laws similar in terms of accounting, this 

is why accounting is generally tax administration has been used to receive information and 

third party information function as a full discharge. Accounting applications which is in force 

on 01.07.2012 Turkish Commercial Code and on is going to be in force 01.01.2013 

TFRS/TMS remained based on fair value. This is the case accounting duties to third-party 

information to be provided by function as principal function will be in place. While this 

function is used it will be applied according to valuation of TFRS/TMS. All these valuations 

are very different from tax legislations. In this study on tax legislation and the terms value 

assessment TFRS/TMS were compared. Ġn conclusion probable results and informations is 

tried to be given by samples.  
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0. GĠRĠġ 

Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanan Türk Ticaret Kanun(T.T.K.) Tasarısı 

29.06.1956 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nce(T.B.M.M.) kabul edilmiĢ ve 

09.07.1956 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlananarak yasalaĢma süreci tamamlanmıĢtır. 

Kanun numarası 6762 olan T.T.K. 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

6762 sayılı Kanun hazırlandığı ve kabul edildiği dönemin kuram ve yaklaĢımlarını 

iyi bir Ģekilde yansıtan, Türkiye‘nin ticaret alanındaki gereksinimlerini gerçekçi bir Ģekilde 

karĢılayan, modern hukuk yöntemlerinin ve kanun tekniklerinin baĢarıyla kullanıldığı bir 

kanundur.  

20. yüzyılın ikinci yarından itibaren yürürlüğe giren 6762 sayılı Kanun 54 yıl 

boyunca Türkiye‘de ticaret hayatının sistematiğini düzenlemiĢtir. Ancak bu 54 yıllık zaman 

diliminde ülke ekonomisindeki ve ticari yaĢantısındaki hızlı geliĢme, uluslararası arenada 

meydana gelen siyasi ve ekonomik geliĢmeler, özellikle ülkemizin Avrupa Birliğine giriĢ ve 

uyum süreci, teknolojik geliĢmeler ve internet alanında alınan yol 6762 Sayılı T.T.K.‘nun 

modernitesinin ortadan kalkmasına ve çağın ticari sorunlarına ayak uyduramamasına neden 

olmuĢtur.   

6762 sayılı T.T.K.‘nun eksiklerini ortadan kaldırabilen, çağın ticari sorunları 

hakkında hüküm verebilen modern bir Ticaret Kanunu ortaya çıkarabilmek amacıyla Adalet 

Bakanlığı‘nca 08.12.1999 tarihinde bir komisyon kurularak çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu 

komisyon Prof.Dr. Ünal Tekinalp‘in baĢkanlığında yaklaĢık 5 yılık bir çalıĢma yapmıĢ olup, 

konu hakkında T.T.K. Tasarısı oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmalar neticesinde hazırlanan ―T.T.K. Ta-

sarısı‖ ve ―Gerekçesi‖ 09.11.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı‘na 

gönderilmiĢtir. 

  T.B.M.M‘nce 15.11.2005 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiĢ olan Tasarı 

Adalet Komisyonu tarafından bir Alt Komisyona havale edilmiĢtir. Alt Komisyon, yaptığı çalıĢmaları 

14.06.2006 tarihinde tamamlayarak raporunu Adalet Komisyonu BaĢkanlığına sunmuĢtur. 

Tasarı Adalet Komisyonunda görüĢülmüĢ ve 3.5.2007 tarihinde Komisyon tarafından 

kabul edilmiĢtir. Adalet Komisyonu 123 sayılı kararıyla düzenlemiĢ olduğu raporu ve metni Meclis 

BaĢkanlığına sunmuĢ, Tasarı genel seçimler dolayısıyla geçersiz kalmıĢtır. Ancak Tasarı TBMM 

Ġçtüzüğü‘nün 77. maddesine istinaden Bakanlar Kurulu‘nca 27.09.2007 tarihinde yenilenmiĢtir. 

Tasarı; 11.01.2008 tarihinde 5 geçici madde ile birlikte toplam 1540 madde olarak Genel 

Kurul‘a sunulmak üzere Adalet Komisyonunca T.B.M.M. BaĢkanlığı‘na sunulmuĢtur. Sunulan 

Tasarının Genel Kurulda görüĢülmesi sırasında ilk 77 maddesi yasalaĢmıĢtır. Ancak bundan sonra 

Tasarının geri kalan maddelerinin görüĢülmesine ara verilmiĢtir. 
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Tasarı tüm partilerinin uzlaĢması neticesinde 13.01.2011 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu‘nda 6102 Kanun Numarası ile kabul edilmiĢtir. 14.02.2011 tarih 27846 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan kanun 6102 sayılı T.T.K. ve 6103 sayılı T.T.K.‘nun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli 

Hakkında Kanun‘da belirtildiği üzere uyum süreci dikkate alınarak istisnai düzenlemeleri hariç 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıĢtır. 

6102 Sayılı T.T.K. birçok alanda devrim niteliğinde hükümler getirmiĢ olup, bu 

alanlardan en önemlilerinden biride muhasebe bilimidir. Yeni Kanun ile birlikte uluslararası normları 

esas alan yeni bir muhasebe uygulaması dönemi baĢlayacaktır. Getirilen yeni hükümlerle birlikte ticari 

kazancın tespitine yönelik sistematik değiĢecek ve uluslararası sisteme kanalize olmuĢ bir yapının 

ortaya çıkması sağlanmıĢ olacaktır. Bu Ģekilde eski sistemde genellikle vergi matrahının 

hesaplanmasına yönelik oluĢturulan muhasebe bilimi artık yerini bilgi verme amaçlı bir sisteme 

bırakacaktır.  

6102 sayılı T.T.K.‘nun yürürlüğe girmesinden önce genel olarak muhasebe alanındaki 

uygulamalar Maliye Bakanlığınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) ve 1992 yılında Resmi 

Gazete‘de yayımlanan 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ(M.S.U.G.T.) ıĢığında 

vergi matrahının oluĢmasını sağlamak amacıyla yapılmıĢ bulunmaktadır. Ġlgili G.T. Maliye 

Bakanlığınca 213 Sayılı V.U.K.‘nun 175 ve mükerrer 257. maddelerine göre bilanço esasına göre 

defter tutan gerçek ve tüzel kiĢilerin muhasebe kayıt sisteminde tekdüzelik sağlanması yönelik 

esasların açıklanması amacıyla yayımlanmıĢtır.  

Maliye Bakanlığınca yayımlanan G.T. yerel mevzuat hükümleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢ olup, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(U.M.S./U.F.R.S.) ile 

bütünleĢmiĢ değildir.  

Ġlgili G.T.‘de de belirtildiği üzere bilanço esasına göre defter tutmakla beraber 

faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; Banka 

ve Sigorta ġirketleri, Özel Finans Kurumları, Finansal Kiralama ġirketleri (faktoring v b 

alanlarda faaliyet gösterenler dâhil), Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve 

Yatırım Ortaklıkları belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na "Muhasebe 

Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali Tablolar Ġlkeleri"ne uymaları kaydıyla bu Tebliğin 

diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir. 

Yukarıda belirtilen iĢletmeler belirli gruplamalar dâhilinde düzenleyici otoritelere 

bağlı olarak, düzenleyici otoritenin yayımlamıĢ olduğu esas ve hükümleri uygulamakla 

yükümlüdür. 

Sermaye Piyasası Kurulu(S.P.K.) tarafından düzenlenen ve 15.11.2003 tarih 

25290 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğe göre hisse senetleri 

borsada iĢlem gören Ģirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada iĢlem görsün veya 
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görmesin tüm aracı kurumlar, portföy yönetim Ģirketleri ile bu iĢletmelerin bağlı ortaklığı, 

müĢterek yönetime tabi ortaklığı ve iĢtiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı 

dıĢında tutulmamıĢ olan Ģirketler; 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali 

tablolardan geçerli olmak üzere, Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ/U.F.R.S. kapsamında, asgari 

formatları S.P.K.‘nun 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı ile belirlenen ve 06-0.12.2004 

tarih ve 2004/51 sayılı SPK‘nın Haftalık Bülteninde yayımlanan, mali tablo ve raporları 

düzenlemekle yükümlüdürler. Buradan da anlaĢılacağı üzere S.P.K. 25 Seri Nolu Tebliğ ile 

kendi muhasebe standartlarını yayımlamaya baĢlamıĢtır. 

Ancak yine SPK tarafından düzenlenen ve 09.04.2008 tarih 26842 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Seri: XI, No:29 Tebliğine göre borsa Ģirketleri, aracı kurumlar, portföy 

yönetim Ģirketleri ve bu iĢletmelerin bağlı ortaklık, iĢtirak ve iĢ ortaklıkları, 01.01.2008 

tarihinden itibaren Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle U.M.S./U.F.R.S. 

uygulayacaklardır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan T.M.S.K. 

tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları(T.M.S./T.F.R.S.) esas alınabilecektir. Yayımlanan Tebliğe göre Seri: XI, No: 25 

sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıĢ, SPK muhasebe standartlarını belirlemekten vazgeçmiĢ 

ve iĢletmelere U.M.S./U.F.R.S.‘ye uygun mali tablo hazırlama zorunluluğu getirmiĢtir.  

Ayrıca hesap planı uygulamalarında farklılık olmakla birlikte diğer düzenleyici 

kurumların düzenlemelerine tabi olan iĢletmelerde (BDDK ve Hazine MüsteĢarlığı 

düzenlemelerine tabi iĢletmeler) U.M.S./U.F.R.S.‘ye tabi olarak faaliyet göstermektedir. 

6102 sayılı T.T.K.‘nun 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle 

birlikte 5018 sayılı Kanun kapsamındaki Ġdareler ile bilanço esasında defter tutmakla 

yükümlü bulunmayanlar hariç (Basit Usule Tabi Mükellefler ile ĠĢletme Hesabı Esasına Göre 

Defter Tutanlar) tüm gerçek ve tüzel kiĢi tacirler uluslararası standartları esas alan muhasebe 

standartlarını kullanmak zorundadırlar. 

6102 sayılı T.T.K.‘ndan önce vergi matrahının oluĢmasını sağlama amaçlı 

kullanılan muhasebe bilimi 01.01.2013 tarihi itibariyle artık dünya muhasebe literatürü ile 

entegre edilmiĢ bir biçimde ticari kazancın oluĢmasını sağlayan bilgi verici mahiyette bir muhasebe 

bilimine dönüĢecektir. Bu dönüĢümün sıkıntılı geçeceği tahmin edilen alanlardan biri olan Vergi 

Mevzuatı ve Yeni T.T.K. buna bağlı olarak T.M.S./T.F.R.S.‘lar arasındaki değerleme farkları bu 

çalıĢmanın esasını oluĢturmaktadır. 

Bu çalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır: 

i. Birinci bölümünde değerleme kavramına iliĢkin bilgiler verilmiĢ ve farklı 

mevzuatlarda konuyla ilgili hükümler açıklanmıĢtır. 
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ii. Ġkinci bölümde standartlarda yer alan değerleme hükümleri ayrıntılı Ģekilde 

incelenmiĢ ve vergi mevzuatı ile farklılıkları belirtilmiĢtir. 

iii. Üçüncü bölümde standartlarla vergi mevzuatı arasında ortaya çıkan değerleme 

farkları 12 Nolu T.M.S.‘nda yer alan ertelenmiĢ vergi varlığı/borcu yönünden incelenmiĢ ve 

konuya iliĢkin örnekler verilmiĢtir. 

iv. Son bölümde ise değerleme farklılıkları örnekler yardımıyla açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEVZUATTA DEĞERLEME  

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlan Büyük Türkçe Sözlükte değer; mallar arasında 

gerçekleĢen değiĢim oranı, bir malın karĢılık değeri, bir nesnenin para ile dile getirilen 
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değiĢim değeri, ekonomik değer, bilirkiĢilerce bir mala biçilen değer olarak tanımlanmıĢtır. 

Bu kavram Ġngilizcede ―value‖ olarak geçmektedir.
1
  

Günlük kullanımda değer sözcüğü; piyasa değeri, kullanım değeri, vergi değeri, 

yatırım değeri, gerçeğe uygun değer(G.U.D.) gibi tanımlamalar yoluyla kullanılabilmektedir. 

Değer sözcüğünün tanımlamalarından hareketle değeri objektif değer ve sübjektif değer 

olarak ikiye ayırabilmek mümkündür. Subjektif değer öznel bir nitelik taĢımakta ve kullanım 

değeri olarak adlandırılabilmektedir. Objektif değer ise nesnel nitelikte olup, kıymetin piyasa 

değeridir. 

Değer sözcüğünden türemiĢ olan değerleme kavramı, belirli bir iktisadi kıymetin 

belli bir zamandaki belli bir para cinsinden ifade edilmesi iĢlemi olarak tanımlanmıĢtır. Bu 

kavram Ġngilizcede ise ―valuation‖ olarak geçmektedir.
2
  

213 sayılı V.U.K.‘nunda kullanılan değerleme teriminin karĢılığı olarak 

standartlarda ölçümleme (measurement) terimi kullanılmaktadır. Literaturde genellikle değer 

takdiri amacı güdüldüğünde değerleme(valuation), finansal raporlara koymak amacıyla 

yapıldığında ise ölçümleme (measurement)  terimi tercih edilmektedir.
3
 

Yukarıda da bahsedildiği üzere değer ve bu kelimeden türeyen değerleme 

kavramlarında hem subjektif hemde objektif tanımlamalar yapılabilmektedir. Bir iĢletmenin 

finansal tablolarını kullanan tarafların (iĢletme sahipleri, ortakları, hisse senetleri Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası‘nda(Ġ.M.K. B.) iĢlem gören Ģirketlerin hisselerini elinde tutanlar 

veya hisseleri almak isteyenler, yöneticiler, kredi verenler, çalıĢanlar, kamu kurumları, 

düzenleyici ve denetleyici kuruluĢlar, iĢletmeden alacağı bulunanlar) iĢletmenin değerini 

doğru olarak görebilmeleri ve kararlarını buna göre verebilmeleri için iĢletmenin iktisadi 

kıymetlerinin iĢletmelerce objektif Ģekilde değerlenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle iĢletmelerce değerleme konusunda yasal mevzuat hükümlerinin doğru 

bir Ģekilde anlaĢılıp, bu hükümler doğrultusunda objektif olarak iktisadi kıymetlerin 

değerleme iĢlemlerinin yapılması gerekmektedir. Mevzuat hükümlerinde bir sistem 

belirtilmemiĢ olsa bile objektif esaslar dâhilinde değerleme iĢleminin yapılması 

gerekmektedir. Bu bölümde objektif Ģekilde değerleme yapabilmek amacıyla ilk önce 

değerleme konusunda yasal mevzuat hükümleri ile ilgili bilgiler verilecektir. 

1.1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değerleme  

                                                 
1
 BSTS / Tecim, Maliye, SayıĢmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü, 1972 

2
 http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=De%F0erleme (UlaĢım Tarihi; 28.01.2012) 

3
 ġENSOY, Necdet; PEREK Atilla, ―Kobiler Ġçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Ve 

V.U.K.‘nundaki Değerleme Esaslarına Toplu BakıĢ‖, Muvu (2010-2) S: 47-74 

javascript:;
http://www.yeminlisozluk.com/index.php?kelime=De%F0erleme%20(Ulaşım
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01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı T.T.K. BaĢlangıç bölümlerine ek 

olarak Ticari ĠĢletme, Ticaret ġirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti, Sigorta Hukuku 

olmak üzere 5 kitaptan oluĢmaktadır. Ticari ĠĢletme baĢlıklı birinci kitabın 14-18. maddelerine 

göre 17. maddede sayılı esnaf iĢletme büyüklüğünü aĢan gerçek Ģahıslarla tüzel kiĢi Ģahıslar 

tacir sayılır ve bu kanun hükümlerine tabidirler. 

Kanuna tabi gerçek ve tüzel kiĢi Ģahısların iĢletmelerine dâhil iktisadi kıymetlerin 

değerlemesinin yapılabilmesi amacıyla konuyla ilgili düzenlemeler T.T.K.‘nun 75. 

maddesinde hüküm altına alınmıĢtır. T.T.K.‘nun 75. maddesine göre tüm aktifler en çok 

bilanço gününde iĢletme için haiz oldukları değer üzerinden kaydolunur. Borsada kota edilen 

mal ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemeyen veya ihtilaflı bulunanlar 

dıĢındaki tüm alacaklarda itibari miktarlarına göre hesap edilir. Pasifler, özellikle tüm borçlar 

Ģarta bağlı veya vadeli olsa bile itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir. 
4
  

Yukarıdaki kanun hükmü hem Ģahıs iĢletmeleri hem de tüzel kiĢi iĢletmeler ile 

ilgili genel nitelikte hükümleri barındırmakta, Kanunda Ģahıs iĢletmeleri ile ilgili bundan 

baĢka bir değerleme hükmü bulunmamaktadır. ġahıs iĢletmelerine değerleme yönünden kanun 

tarafından bu kadar esnek davranılmasının sebebi üçüncü kiĢilere karĢı iĢletme sahibinin 

iĢletmenin borçlarından dolayı tüm malvarlığı ile sorumlu olmasıdır.
5
 

Kanunun 459-464. maddelerinde sermaye Ģirketlerinde yapılacak değerlemeye 

iliĢkin hükümler bulunmakla birlikte, bütün kıymetlerin değerlemesinden bahsedilmemiĢ bazı 

iktisadi kıymetler ile ilgili özel ve kesin hükümler yer almıĢtır. 

Kanunun 459. maddesine göre kuruluĢ, teĢkilat ve idare masrafları kar ve zarar 

hesabında gider olarak gösterilir. Ancak burada iĢletmelere bir tercih hakkı verilmiĢ; kuruluĢ, 

iĢletmenin sonradan geniĢletilmesi veya değiĢtirilmesi için ana sözleĢmede veya genel kurul 

kararlarında gösterilen teĢkilat masraflarının ve damga vergisi tutarlarının en çok beĢ yıllık bir 

zamana bölünebileceği hüküm altına alınmıĢtır.  Bu suretle en çok 5 yıl boyunca bölünen 

masraf ve vergi ilgili yılların kar ve zarar hesabında gider olarak gösterilebilecektir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 282. maddesine göre kuruluĢ ve örgütlenme giderlerinin 

aktifleĢtirilmesi ihtiyari olup, kurumlarda aktifleĢtirilen kuruluĢ ve örgütlenme giderleri 

mukayyet değeri ile değerlenir. KuruluĢ masrafları, Ģube açılıĢı veya iĢlerin geniĢletilmesi için 

yapılan giderler bu kuruluĢ ve örgütlenme giderleri içerisinde yer alır. 
6
 

                                                 
4
 6762 Sayılı T.T. K. Resmi Gazete Tarih: 09.07.1956  

5
 ÖZTÜRK, Bünyamin, ÖZER, Mustafa, ―Dönem Sonu Envanter ve Değerleme ĠĢlemleri‖, Maliye ve Hukuk 

Yayınları(2003) S:9  
6
 213 Sayılı V.U.K.  Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 10.1.1961/10703  
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213 Sayılı V.U.K.‘nun 326. maddesinde aktifleĢtirilen kuruluĢ ve örgütlenme 

giderlerinin kayıtlı değerleri üzerinden eĢit miktarlarda ve beĢ yıl içinde itfa olunacağı hüküm 

altına alınmıĢtır. Bu durumda kuruluĢ ve örgütlenme giderleriyle ilgili V.U.K. hükümleri 

ticari hayatı düzenleyici temel kanun olan T.T.K.‘nundaki hükümler ile benzerlik gösterdiği 

sonucuna varılmaktadır.  

T.T.K.‘nun 460. maddesine göre sermaye Ģirketlerinin aktifinde yer alan 

gayrimenkuller, binalar, enerji santralleri, makineler, nakil vasıtaları, alet ve edevat ve 

mobilya gibi devamlı surette iĢletmede kullanılan tesisler halin icabına göre münasip olan 

tenzilat yapıldıktan sonra en fazla maliyet değerleri üzerinden bilançoya geçirilir. Bu 

hükümler haklar, imtiyazlar, ihtira beratları, hususi imal ve istihsal usulleri, ruhsatnameler, 

markalar ve bunlara benzer sair kıymetler hakkında da geçerlidir. Görüldüğü üzere T.T.K.‘na 

göre sermaye Ģirketlerinin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan 

duran varlıkların değerleme ölçüsü maliyet bedelidir.  

Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi iliĢkin 213 

Sayılı V.U.K.‘nunda 269. madde hükmü mevcuttur. Madde hükmüne göre iĢletmeye dâhil 

gayrimenkuller ile gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler maliyet bedelleri ile 

değerlenir. Gayrimenkuller gibi değerlenen iktisadi kıymetler ise mütemmim cüz, teferruat, 

tesisat, makine, gemi, diğer taĢıtlar, gayrimaddi haklardır. Yukarıdaki hükümlerin 

karĢılaĢtırılması neticesinde konu hakkında hükümler arasında uyum olduğu gözükmektedir. 

T.T.K.‘nun 461. maddesine göre hammaddeler, iĢlenmiĢ ve yarı iĢlenmiĢ eĢya, 

emtia ve satılık diğer mallar en fazla maliyet değerleri üzerinden bilançoya geçirilebilir. 

Ancak maliyet değeri bilanço tarihinde cari değerden fazla ise bunlar bilançoya bu değer 

üzerinden geçirilebilir.  

Stoklar, yarı mamuller ve mamuller V.U.K.‘na göre de maliyet bedeliyle 

değerlenir. Vergi mevzuatı da tercihe bağlı maliyet bedeli ile değerlemeye istisna getirmiĢ ve 

maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıĢ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düĢüklük 

gösterdiği hallerde maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak 

üzere, emsal bedeli ölçüsünün esas alınacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Yukarıda stok değerlemesi hakkında T.T.K. ve V.U.K.‘nunda yer alan 

düzenlemeler gösterilmiĢ olup, kanuni düzenlemelerin birbirine uygun olduğu görülmektedir. 

T.T.K.‘nun 462. maddesine göre borsa rayici bulunan kıymetli evrak ortalama 

rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. Borsada rayici olmayan kıymetli evrak, faiz temettü gibi 

gelirler ve kıymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alınmak suretiyle ve maliyet 

kıymetlerini geçmemek üzere bilançoya kaydolunur. Görüldüğü üzere T.T.K. kıymetli 
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evrakları borsa rayici olan ve olmayan Ģeklinde ikiye ayırmıĢ ve bu ayrım doğrultusunda 

iĢlem görmeleri gerektiğini hüküm altına almıĢtır.  

V.U.K.‘nun  279. maddesinde ise menkul kıymetlerin değerleme hükümleri yer 

almaktadır. V.U.K. menkul kıymetleri alıĢ bedeli, borsa rayici ve kıst getiri ölçüsü ile 

değerleme olarak üçe ayırmıĢtır. Buna göre hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 

51′i Türkiye‘de kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım fonu katılma 

belgeleri, kar zarar ortaklık belgesi,  alıĢ bedeliyle, bunlar dıĢında kalan her türlü menkul 

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

Ģekilde oluĢtuğu anlaĢılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alıĢ bedeline vadesinde 

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

süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Görüldüğü üzere alıĢ bedeli ile 

değerlenen menkul kıymetler hariç menkul kıymetlerin değerlemesinde V.U.K. ile T.T.K. 

benzer hükümler getirmiĢlerdir. 

T.T.K.‘nun 464. maddesine göre çıkarılan tahviller itfa değerleri üzerinden bir tek 

rakam olarak pasif tablosuna geçirilir. Çıkarma fiyatiyle itfa bedeli arasında Ģirket lehindeki 

fark aktif tablosuna geçebilirse de bu fark en geç tahvillerin vade gününe kadar yıllık 

indirmelerle amorti edilir. Bu hükme uygun bir düzenlemede V.U.K. 286. maddesinde 

yapılmıĢtır. Ġlgili maddeye göre paylı Ģirketlerle iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları 

tahvilleri itibari değerleriyle değerlerler. 

1.7.2012 tarihine kadar yürürlükte olan 6762 sayılı T.T.K. ile 213 Sayılı V.U.K. 

hükümleri iktisadi kıymetleri değerleme yönünden karĢılaĢtırıldığında V.U.K.‘nun 

düzenlemelerinin T.T.K.‘nuna aykırılık teĢkil etmediği açıktır. Bu nedenle zaman içerisinde 

ticari muhasebe iĢlemleri ile vergi muhasebesi iĢlemleri arasında farklılıklar önemli ölçüde 

azalmıĢ ve muhasebeye vergi matrahının oluĢması amacı fonksiyonu yüklenmiĢtir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değerleme  

30.7.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu‘na(S.P.KN.) tabi menkul kıymetlerini halka arz etmiĢ veya arz etmiĢ sayılan 

anonim ortaklıkları ile Borsa bankerliği belgesine sahip aracı kuruluĢlarının yapacakları 

değerleme iĢlemlerinde uygulayacakları esaslar Seri: XI No:1 Tebliğinin ikinci bölümünde 

hükme bağlanmıĢtır.
7
 

Ġlgili Tebliğin 18. maddesine göre ikinci bölümdeki hükümler, vergi mevzuatında 

yer alan değerleme ilke ve kurallarıyla ilgili bulunmamaktadır. Bu nedenle mükellefler 

                                                 
7
 S.P.K XI No:1, ―Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ‖, 

Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 29.01.1989 / 20064  
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tuttukları defter ve belgeler ile beyannamelerini vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun 

Ģekilde düzenlemek zorundadırlar. Vergi mevzuatının, T.T.K.‘nun muhasebeye iliĢkin 

kurallarından farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda iĢletmelerin, söz konusu mevzuat 

çerçevesinde, gerekli düzeltmeleri yapmaları kendi sorumlulukları içerisindedir. 

Ġlgili Tebliğin 19. maddesine göre değerlemede kullanılacak tanımlamalar aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

- Tarihi Maliyet Ġlkesi: Varlıkların, "elde etme maliyeti" ile "N.G.D.‘in" veya 

"elde etme maliyeti" ile "rayiç bedel"in düĢük olanı ile bilânçoda yer alacağını ifade eder. 

- Elde Etme Maliyeti: Varlıkların satın alma, üretim veya inĢa maliyetini ifade 

eder. 

- Satın Alma Maliyeti: Varlıkların satın alma bedeli ile buna bağlı olarak yapılan 

giderler toplamından oluĢur. 

- Üretim Maliyeti: Mamullerin elde edilmesi için sarf olunan ilk madde ve 

malzeme ile iĢçilik ve üretimle ilgili diğer giderlerden oluĢur. 

- ĠnĢa Maliyeti: ĠĢletme tarafından imal veya inĢa edilen duran varlıklarla 

doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyet unsurları ile imal veya inĢa iĢleriyle ilgili olup söz 

konusu varlıklara yüklenebilen giderler toplamından oluĢur. 

- Net GerçekleĢebilir Değer(N.G.D): Varlık unsurlarının "gerçekleĢmesi 

beklenen satıĢ bedelinden, yapılması gerekli "tamamlama maliyeti" ile "satıĢ giderleri"nin 

indirilmesinden sonra kalan değeri ifade eder. 

- GerçekleĢmesi Beklenen SatıĢ Fiyatı: Bir varlığın satılması halinde sağlanması 

beklenen hasılatı ifade eder. 

- Tamamlama Maliyeti: Yarı mamullerin tamamlanması veya mamullerin 

satılabilir hale getirilmesi için gerekli ek maliyetleri ifade eder. 

-  Rayiç Bedel: Varlıkların değerleme günündeki normal alım satım değeridir. 

- Ġlk Giren Ġlk Çıkar Yöntemi: Satılan veya üretime verilen ilk madde, 

malzeme, yarı mamul, ara mamul ve mamullerin stoka ilk girenlerden oluĢtuğunu varsayan 

stok değerleme yöntemidir. Bu yöntemde, ambar çıkıĢları, en eski tarihli giriĢlere iliĢkin 

maliyet bedeli ile hesap dönemi sonunda kalan stoklar ise en yeni tarihli giriĢlerin maliyet 

bedeli ile değerlenir. 

- Son Giren Ġlk Çıkar Yöntemi: Ġlk giren ilk çıkar yönteminin aksine, satılan 

veya üretime verilen stokların son girenlerden olduğunu varsayan stok değerleme yöntemidir. 

Bu yöntemde, çıkıĢlar, en yeni tarihli giriĢlere iliĢkin maliyet bedeli ile; hesap dönemi 

sonunda kalan stoklar ise, en eski tarihli giriĢlerin maliyet bedeli ile değerlenir. 
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- Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi(A.O.M.): Bu yöntemde maliyet, 

stokların toplam elde etme maliyetleri ile alım miktarları dikkate alınarak hesaplanır. Toplam 

maliyet toplam stok miktarına bölünerek birim maliyet bulunur; bu tutar stok miktarıyla 

çarpılarak stok maliyetine ulaĢılır. 

- Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi: ĠĢlemlerini sürekli envanter 

esasına göre yürüten iĢletmelerde her yeni alımdan sonra o anda mevcut stokların ağırlıklı 

ortalama maliyetinin hesaplanmasını ifade eder. 

- Özel SipariĢ Maliyet Yöntemi: Özel bir proje veya sipariĢ için ayrılan, satın 

alınan veya üretilen stokların, dönem sonunda değerlemesinde kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntemde, stoka giren maddenin, üretim iĢlemleri tamamlanıncaya kadar elde etme 

maliyetiyle iliĢkisi sürdürülür. 

Ġlgili Tebliğin 20. maddesine göre değerleme her varlık, borç ve öz sermaye 

kalemi itibariyle ayrı ayrı yapılır. Ancak, nitelikleri itibariyle bir bütünlük gösteren benzer 

kalemler toplu olarak değerlenebilir. 

XI Seri No:1 Tebliğinin 18-45. maddeleri arası değerleme hükümleri ile iliĢki 

olup, konu hakkında SPK Düzenlemeleri yeni T.T.K.‘nun yürürlüğe girmesinden önce 

SPK‘na tabi iĢletmeler tarafından uygulanması zorunlu hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı 

zamanda çalıĢmamızın giriĢ bölümünde de belirtildiği üzere SPK 2005 yılından itibaren 

muhasebe standartlarını belirlemiĢ ve 2008 yılından itibaren ise muhasebe standartlarını 

belirlemeyi bırakarak U.M.S./U.F.R.S.‘ye uygun mali tablo hazırlama zorunluluğu getirmiĢtir. 

Buradan da anlaĢılacağı üzere SPK‘na tabi iĢletmeler hâlihazırda değerleme hükümleri olarak 

muhasebe standartlarında yer alan değerleme hükümlerini uygulamakla mükelleftir. 

1.4.  BDDK, Hazine MüsteĢarlığı Düzenlemelerinde Değerleme  

1.3.1. BDDK’nda Değerleme  

1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile Haziran 1999‘da 

bankaların faaliyetlerine iliĢkin iĢlemlerini düzenlemek üzere Bankacılık Denetleme ve 

Düzenleme Kurumu(B.D.D.K.) kurulmuĢ ve Kurum Ağustos 2000‘de faaliyetlerine 

baĢlamıĢtır.  Kurum‘un karar organı olarak belirlenen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu Kanun‘la kendisine verilen yetkiye dayanarak, bankalar ve finansal holding Ģirketleri 

ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal 

kiralama, faktoring ve finansman Ģirketlerinin; kuruluĢ ve faaliyetlerini, yönetim ve teĢkilat 

yapısını, birleĢme, bölünme, hisse değiĢimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, 
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uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek çeĢitli düzenlemeler 

yapmaktadır. 
8
 

Bankacılık Kanununa tabi iĢletmelerin 2002 yılı sonu itibariyle finansal 

tablolarının U.M.S ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla U.M.S‘na paralel düzenlemeler 

içeren Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe iliĢkin 01.10.2002 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren tebliğler yayınlanmıĢtır.  

Söz konusu yönetmelik 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıĢ ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(T.M.S.K) tarafından yayınlanmıĢ ve yayınlanacak olan standartlara zorunlu olarak 

uyacaklarını belirtmiĢtir. Diğer bir ifade ile muhasebe standartlarını ilk tanıyan B.D.D.K 

olmuĢtur. 
9
 

Buradan da anlaĢılacağı üzere BDDK‘na tabi iĢletmeler hâlihazırda değerleme 

hükümleri olarak muhasebe standartlarında yer alan değerleme hükümlerini uygulamakla 

mükelleftir. 

1.3.2. Hazine MüsteĢarlığı’nda Değerleme   

Hazine MüsteĢarlığı'nca 14.07.2007 Tarih ve 26582 Sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan ―Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal 

Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
10

‖ ile 1.1.2008 tarihinden itibaren sigorta sektöründe 

U.F.R.S. ile birebir uyumlu Ģekilde belirlenen T.F.R.S.‘na uyum esası kabul edilmiĢtir. 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, sigorta Ģirketlerinin faaliyetlerini T.M.S.K‘nun 

finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına iliĢkin mevzuat hükümleri çerçevesinde 

muhasebeleĢtirmeleri esastır. Ancak, sigorta sözleĢmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol 

edilen ortaklık ve iĢtiraklerin muhasebeleĢtirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya 

açıklanacak finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine 

iliĢkin usul ve esasların Hazine MüsteĢarlığı‘nca çıkarılacak tebliğlerle düzenlenmeye devam 

edileceği belirtilmiĢtir. 

Buradan da anlaĢılacağı üzere Hazine MüsteĢarlığı‘na tabi iĢletmeler hâlihazırda 

değerleme hükümleri olarak muhasebe standartlarında yer alan değerleme hükümlerini 

uygulamakla mükelleftir. 

1.5. 6102 Sayılı Kanunda Değerleme  

                                                 
8
 www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/BDDK_Hakkinda/580230042011bddkkitap.pdf (EriĢim 

Tarihi; 28.01.2012) 
9
 PEKDEMĠR Recep, ―T.M.S.-T.F.R.S. Uygulama Rehberi‖, 2008  

10
 Hazine MüsteĢarlığı, ―Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları 

Hakkında Yönetmelik‖, Resmi Gazete; 14.07.2007 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/BDDK_Hakkinda/580230042011bddkkitap.pdf%20(Erişim
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14.02.2011 tarih 27846 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 6102 sayılı 

T.T.K.‘nun baĢlangıç hükümlerinin yanısıra Ticari ĠĢletme, Ticaret ġirketleri, Kıymetli Evrak, 

TaĢıma ĠĢleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere 6 kitaptan oluĢmaktadır.
11

 6762 

Sayılı T.T.K.‘nda 5 kitap mevcutken, 6102 sayılı T.T.K. TaĢıma ĠĢlerini ayrı bir kitapta 

toplayarak Kanunu 6 kitaba ayırmıĢtır.  

6102 Sayılı T.T.K. 6 Geçici Madde olmak üzere 1541 maddeden oluĢmakta ve 

istisnai düzenlemeler hariç 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıĢtır. 

6102 Sayılı T.T.K.‘nun 11. maddesi Ticari ĠĢletme BaĢlıklı birinci kitabında 

Ticari ĠĢletmeyi tanımlamak amacıyla hüküm altına alınmıĢtır. Madde hükmüne göre Ticari 

iĢletme, esnaf iĢletmesi için öngörülen sınırı aĢan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan 

faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız Ģekilde yürütüldüğü iĢletmedir. Ticari iĢletme ile esnaf 

iĢletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. 

Ġlgili Kanunun 15. maddesinde ise Esnaf‘ın tanımı yapılmıĢtır. Madde hükmüne 

göre esnaf; ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit 

bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalıĢmasına dayanan ve geliri 11 

inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aĢmayan ve 

sanat veya ticaretle uğraĢan kiĢi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile 

Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır. 

Kanunda sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararnamesi henüz yayımlanmamıĢ ve esnaf-

tacir ayrımının yapılacağı gelir sınırının ne olacağı henüz belirlenmemiĢtir. Bu nedenle Kanun 

hükmünde yer alan esnaf-tacir ayrımına göre T.T.K.‘nuna tabi Ģahıslar belirtilmiĢtir. Buna göre 

esnaf tanımı içerisinde yer almayan gerçek ve tüzel kiĢi Ģahıslar 6102 Sayılı T.T.K. hükümlerinin 

tümünü uygulamakla yükümlüdür. 

T.T.K.‘nun 64-88. maddeleri arasında bu kanuna uymakla yükümlü Ģahısların 

tutacakları defterlere iliĢkin hükümler yer almaktadır. Ġlgili maddelerin incelenmesi 

neticesinde Kanunun ve ilgili maddelerin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle muhasebe 

alanında önemli değiĢikliklerin olacağı göze çarpmaktadır. Kanunun 64. maddesine göre yasal 

defterlerin T.M.S./T.F.R.S.‘na uygun olarak tutulması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. 

Aynı Ģekilde değerleme alanında da T.M.S./T.F.R.S.‘na göre değerleme 

ilkelerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıĢtır. Ġlgili Kanunun 78. maddesinde ‗Genel 

Değerleme Ġlkeleri‘ hüküm altına alınmıĢ ve T.M.S./T.F.R.S.‘nda yer alan ilkelerin dikkate 

alınması gerektiği belirtilmiĢtir.  

                                                 
11

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,  Resmi Gazete Tarih/ Sayı; 14.02.2011/ 27846  
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78. maddenin birinci fıkrasına göre Finansal tablolarda yer alan varlıklar ile 

borçlarla ilgili olarak, ilgili madde geçen ilkelerle sınırlı olmamak ve T.M.S./T.F.R.S.‘nda 

öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere ilgili madde hükmünde geçen değerleme ilkeleri 

geçerlidir. 

Birinci fıkranın gerekçesinde de görüleceği üzere değerleme ilkeleri değerleme 

ölçülerinden farklı olarak değerlemede dikkate alınacak taĢıyıcı nitelikte evrensel kurallardır. 

Birinci fıkra hem T.M.S./T.F.R.S.‘nda hem de genel kabul gören muhasebe standartlarına atıf 

yapmıĢtır.
12

 

Buna göre 78. madde de geçen Genel Değerleme Ġlkeleri Ģunlardır. 

a) Bir önceki dönemin kapanıĢ bilançosundaki değerler ile faaliyet döneminin 

açılıĢ bilançosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır; Bu ilkeye göre bilançolar dönemsel 

olarak karĢılaĢtırılabilir(comparability) nitelikte olmalı, bilançoların gediksiz olarak 

birbirlerini izlemelidir. 

b) Fiilî veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde iĢletme faaliyetinin 

sürekliliğinden hareket edilir; Bu ilke kısaca iĢletmenin sürekliliği (going concern) olarak 

ifade edilir. Finansal Tablolar iĢletmenin faaliyetlerinin sürekli olduğunu kabul eder ve buna 

göre tanzim edilir. ĠĢletmenin sürekliliğinde meydana gelen tereddütler neticesinde finansal 

tablolarda yer alan iktisadi kıymetler farklı değerleme ölçüleri ile değerlendirilir. 

c) Bilanço kapanıĢ gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir; Bu 

ilke Ģeffaflığın gereğini ifade etmektedir.  

d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuĢ 

bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile yılsonu finansal 

tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiĢ olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar 

bilanço günü itibarıyla gerçekleĢmiĢlerse hesaba katılır. Değerlemeye iliĢkin olumlu ve 

olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla iliĢkilendirilmesinde T.M.S./T.F.R.S.‘ndaki esaslara 

uyulur. 

e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın 

yılsonu finansal tablolarına alınırlar; Bu ilke muhasebenin genel varsayımlarından bağımsızlık 

ve tahakkuk ilkesini bünyesinde barındırmaktadır. 

f) Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmıĢ bulunan yöntemler korunur. 

(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki 

ilkelerden ayrılınabilir.  

                                                 
12

 6102 Sayılı Kanun, 78. madde Gerekçesi 
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Yukarıda 78. madde de yer alan değerleme ilkelerinden bahsedilmiĢ olup, bu 

ilkelerin genel muhasebe varsayımlarından bir farkı olmadığı anlaĢılmaktadır. Ancak yeni 

kanun ve ilgili madde hükümleri yürürlüğe girene kadar sadece genel muhasebe ilkeleri 

geçerli iken yürürlük tarihinden sonra madde hükmüne göre T.M.S./T.F.R.S.‘nda yer alan 

ilkeler ön planda tutulmaktadır. 

6102 Sayılı T.T.K.‘nun 79. maddesinde ise varlık ve borçların değerleme 

ölçülerini saymıĢtır. Madde hükmüne göre ; ‗Duran ve dönen varlıklar T.M.S./T.F.R.S. 

uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de 

aynı standartlar uygulanır.  

Kanunun 80. maddesi ise iktisap ve üretim değerleri ile ilgili olup, madde 

hükmüne göre; Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, 

uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değiĢiklikler T.M.S./T.F.R.S.‘na tâbidir. 

81. madde değerlemeyi basitleĢtirici yöntemler olarak T.M.S./T.F.R.S.‘nda 

öngörülen değerlemeyi basitleĢtirici yöntemlerin uygulanmasını hüküm altına almıĢtır. 

Kanunun 75. maddesinde de karĢılıklara iliĢkin düzenlemeler yer almakta olup,  

ilgili madde metninde gerçekleĢmesi Ģüpheli yükümlülük ve askıdaki iĢlemlerden doğabilecek 

muhtemel kayıplar için T.M.S./T.F.R.S.‘nda öngörülen kuralların uygulanacağından 

bahsedilerek bu konuda da T.M.S./T.F.R.S. hükümlerinin dikkate alınması gerektiği hüküm 

altına alınmıĢtır.  

Kanunun 75, 79, 80 ve 81. maddelerinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde 

T.T.K.‘nun değerleme ölçüleri ve değerlemeye iliĢkin diğer konuları tamamen 

T.M.S./T.F.R.S.‘na bırakmıĢ olduğu görülmektedir. Bu Ģekilde Türk Muhasebe Sisteminin 

uluslararası muhasebe sisteminin bir parçası olması amaçlanmıĢtır.
13

 

Bahsi geçen madde hükümleri 6762 Sayılı Kanun hükümlerinde bulunmayan 

hususları açıklamakta ve muhasebe biliminin uluslararası muhasebe uygulamaları ile özdeĢ 

olan muhasebe standartları doğrultusunda uygulanması gerektiği hüküm altına almaktadır. 

Buna göre yasal defterler ve finansal tablolarda amaç vergi matrahının oluĢmasını sağlayacak 

verileri belirlemek değil, üçüncü Ģahıslara iĢletmenin durumu hakkında Ģeffaf ve 

karĢılaĢtırılabilir bilgiler sunmaktır. Bu nedenle artık vergi matrahının oluĢmasını sağlayacak 

veriler yasal defterlerin muhasebe standartlarına göre hazırlanmasından sonra yapılacak bir 

iĢlem olma hüviyetini kazanacak ve asli unsur olmaktan çıkacaktır. Bu durum 27.01.2011 

tarih ve 27828 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 209 Sıra No‘lu Tebliğ ile yenilenen 
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 6102 Sayılı Kanun, 79. madde Gerekçesi 
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Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve‘nin
14

 A10 maddesinde de belirtilmiĢ olup, 

ilgili madde hükmüne göre; yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflar hariç 

olmak üzere, kamu ve düzenleyici kuruluĢlar gibi diğer taraflar da, genel amaçlı finansal 

raporlardan yararlanabilir. Ancak, genel amaçlı finansal raporlar öncelikli olarak bu gruplara 

yönelik değildir.  

6102 Sayılı Kanunun 88. maddesine göre Kanunda yer alan T.M.S./T.F.R.S.‘ları 

belirleme yetkisini T.M.S.K‘na vermiĢ olup, ilgili kanun maddesinde geçen hükümler 

aĢağıdaki gibidir; 

‗(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kiĢiler gerek ticari 

defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, T.M.S.K. 

tarafından yayımlanan, T.M.S./T.F.R.S.‘larına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 

ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak 

zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.  

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara 

milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarına tam uyumlu olacak Ģekilde, yalnız T.M.S.K. tarafından belirlenir ve 

yayımlanır. 

(3) T.M.S.K.‘nca, değiĢik ölçütteki iĢletmeler ve sektörler için, Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde özel ve 

istisnai standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo 

dipnotlarında açıklarlar. 

(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuĢ bulunan 

kurum ve kurullar, T.M.S./T.F.R.S.‘na uygun olmak ve T.M.S.K.‘nun onayını almak Ģartıyla, 

kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya iliĢkin, sınırlı 

düzenlemeleri yapabilirler. 

(5) T.M.S./T.F.R.S.‘nda hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate 

alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya iliĢkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm 

bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri 

uygulanır.‘ 

Görüldüğü üzere ilgili maddeyle gerçek ve tüzel kiĢilerin ticari defterlerine, 

bireysel ve konsolide finansal tablolarına T.M.S./T.F.R.S.‘nın uygulanması gerektiği hükme 

alınmıĢ olup, bu görevi T.M.S.K.‘na vermiĢtir. 
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Ancak 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 660 sayılı 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun  

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘ye
15

 göre T.M.S.K. 

lağvedilmiĢtir. Ġlgili Kararnameye göre uluslararası standartlarla uyumlu T.M.S./T.F.R.S.‘nı 

oluĢturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi 

sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 

kuruluĢlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim 

alanında kamu gözetimi yapmak görevlerine haiz olmak üzere  Kamu Gözetimi,  Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurulu(K.G.M.D.S.K.) kurulmuĢtur. Ġlgili Kararnamenin 9. 

maddesine göre kurulun görevleri arasında; tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla 

yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, Ģeffaflığını, güvenilirliğini, 

anlaĢılabilirliğini, karĢılaĢtırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası 

standartlarla uyumlu T.M.S./T.F.R.S.‘nı oluĢturmak ve yayımlamak ve T.M.S./T.F.R.S.‘nın 

uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda 

kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluĢların yapacakları 

düzenlemeler hakkında onay vermekte sayılmıĢtır. 

Kararnamenin 26. maddesine göre kanuni defterlerin Kurulca yayımlanan 

T.M.S./T.F.R.S.‘na uygun olarak tutulması ve finansal tabloların bu standartlara göre 

düzenlenmesi Ģarttır. Ancak, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile bilanço esasında 

defter tutmakla yükümlü bulunmayanlar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi 

değildir. Aynı zamanda Kurul, değiĢik iĢletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen 

kuruluĢlar için U.M.S.‘ndan farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

28. maddesinde ise Kararname uyarınca Kurum tarafından yayımlanacak standart 

ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara iliĢkin mevcut düzenlemelerin 

uygulanmasına devam edilmesi hüküm altına alınmıĢtır. 

Yukarıdaki Kararnameden de anlaĢılacağı üzere T.M.S.K. yerine bu Kurulun 

görevlerini ifa edecek K.G.M.D.S.K. kurulmuĢ olup, bu Kurul Muhasebe Standartları 

alanında tek yetkili kurum olma özelliğini taĢımaktadır. Aynı zamanda T.T.K.‘nda 

T.M.S.K.‘na atıf yapılan yerlerde bu Kurumun dikkate alınması gerekmektedir. 

6102 sayılı T.T.K.‘nun incelenmesi neticesinde iĢletmeleri kendi arasında 

ölçeklere ayırdığı tespit edilmiĢtir. Buna göre Kanunun 1522. maddesine göre küçük ve orta 

büyüklükteki iĢletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
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T.M.S.K.‘nun görüĢleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle 

düzenlenir. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya 

iliĢkin olanlar baĢta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren ―Küçük ve Orta 

Büyüklükteki ĠĢletmelerin(K.O.B.Ġ.) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik‖ ‗ne göre; çalıĢan sayısı 250‘den az ve yıllık net satıĢ hâsılatı ya da mali 

bilançosu 25 milyon TL‘yi geçmeyen iĢletmeler K.O.B.Ġ. olarak tanımlanmaktadır.
16

  

Ülkemizde ve Avrupa Birliğinde K.O.B.Ġ. tanımına giren iĢletmeler aĢağıda 

gösterilmiĢtir. Parantez içi veriler Avrupa Birliğinde geçerli olan verilerdir.
17

 

- Mikro ĠĢletme:     ÇalıĢan Sayısı < 10 (10) 

                    Net SatıĢ Hasılatı /Mali Bilanço < 1 Milyon TL (2 Milyon 

Euro)
18

 

- Küçük ĠĢletme:  ÇalıĢan Sayısı < 50 (50) 

                     Net SatıĢ Hasılatı / Mali Bilanço < 5 Milyon TL (10 Milyon 

Euro) 

- Orta Büyük. ĠĢletme:  ÇalıĢan Sayısı < 250 (250) 

  Net SatıĢ Hasılatı / Mali Bilanço < 25 milyon TL (50/43 Milyon Euro) 

Ülkemizde K.O.B.Ġ. tanımlamalarında iĢçi sayısı konusunda Avrupa Birliği ile 

benzer mahiyette düzenleme yapılmıĢ olsa bile tutar konusunda düĢük tercihte bulunulmuĢtur. 

2009 yılında yayımlanan 4 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel 

Tebliğinde(K.V.K.G.T.) ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanzim edilen yönetmeliğe benzer 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Ġlgili tebliğe göre K.O.B.Ġ. 6762 sayılı T.T.K.‘nun çerçevesinde 

kurulan, 2008 yılının aralık ayına iliĢkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre 10 ilâ 250 iĢçi 

çalıĢtıran, 2008 hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satıĢlar toplamı 25 milyon TL'yi 

geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olan ticari iĢletmeleri ifade etmektedir.
19

 

Bahsi geçen K.O.B.Ġ. tanımları hâlihazırda ülkemizde kullanılmakla birlikte tezimizin yayım 

tarihine kadar 6102 Sayılı T.T.K.‘nda geçen yönetmelik yayımlanmamıĢ olduğundan 

yukarıdaki tanımlar sadece referans olarak kullanılabilir. 
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Kanunun 1523. maddesi sermaye Ģirketleri yönünden ölçeklendirme yapmıĢ olup, 

aĢağıda gösterilen Ģirketlerin büyük Ģirket sayılacağı hükme bağlanmıĢtır. 

a) Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir 

piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye 

piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) iĢlem gören veya bu tür bir piyasada iĢlem görmek 

üzere söz konusu araçları ihraç edilme aĢamasında bulunan sermaye Ģirketleri. 

b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kiĢi sıfatıyla geniĢ bir kitle 

adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta Ģirketleri, emeklilik Ģirketleri 

ve benzerleri 

Kanunun Geçici 1. maddesinde ise T.M.S./T.F.R.S.‘na yönelik hükümler 

getirilmiĢ olup, buna göre T.M.S./T.F.R.S.; 

a) T.M.S. /T.F.R.S.  ve yorumları ile, 

b) K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ndan oluĢur. 

Aynı madde de T.M.S./T.F.R.S.‘nı uygulamakla yükümlü Ģahıslar sıralanmıĢtır. 

Buna göre; 

a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli 

sermaye Ģirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı Ģirketleri, iĢtirakleri ve 

Ģirketler toplulukları, 

b) S.P.KN.‘na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya 

teĢkilatlanmıĢ diğer bir piyasada iĢlem gören Ģirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim 

Ģirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer iĢletmeler, 

c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı 

ortaklıkları, 

d) 3.6.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve 

reasürans Ģirketleri, 

e) 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanununda tanımlanan emeklilik Ģirketleri, 

f) T.M.S./ T.F.R.S. ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler 01.01.2013 

tarihinden itibaren T.M.S./T.F.R.S.‘ları uygulamak zorundadırlar. 

Geçici 1. maddenin 3. bendine göre ise; 

a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dıĢında kalan ve 

iĢletme yönetiminde yer almayan iĢletme sahipleri, iĢletmeye borç verenler ve kredi 

derecelendirme kuruluĢları gibi dıĢ kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo düzenleyen 

iĢletmeler ile 
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b) T.M.S./T.F.R.S.‘nı uygulamayı tercih eden K.O.B.Ġ. tanımındaki iĢletmelerden 

tekrar K.O.B.Ġ. T.F.R.S. uygulamasına dönmek isteyen iĢletmeler 01.01.2013 tarihinden 

itibaren K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nı uygulamak zorundadırlar. 

Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere T.T.K.‘na tabi gerçek ve tüzel kiĢi 

Ģahısların uygulamakla yükümlü olduğu T.F.R.S.‘lar kendi arasında ikiye ayrılmıĢtır. Bu 

nedenle her ikisinde de yer alan değerleme hükümleri ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

1.4.1. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.’nda Değerleme  

T.M.S.K. tarafından 01 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan K.O.B.Ġ. T.F.R.S. 

Standardı‘na göre kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dıĢ kullanıcılar için 

genel amaçlı finansal tablo hazırlayan iĢletmeler küçük ve orta büyüklükteki iĢletme olarak 

tanımlanmıĢtır.
20

 

Ġlgili Tebliğin Terimler Sözlüğü bölümünde kamuya hesap verme yükümlülüğü; 

mevcut ve potansiyel kaynak sağlayıcıları ile ekonomik kararlar veren ama kendi özel 

ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep edebilme durumunda olmayan iĢletme dıĢı kiĢilere karĢı 

sorumluluk olarak tanımlanmıĢtır. Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan iĢletmelere 

örnek olarak borsada iĢlem gören iĢletmeler, borsada iĢlem görmek üzere baĢvuruda bulunan 

iĢletmeler, bankalar, sigorta Ģirketleri, aracı kuruluĢlar, emeklilik Ģirketleri, bireysel emeklilik 

fonları, yatırım fonları verilebilir. 

Genel amaçlı finansal tablolar ise; kendi özel ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep 

edebilme durumunda olmayan geniĢ bir kullanıcı kitlesinin ortak bilgi ihtiyaçlarına yönelik 

finansal tablolar olarak tanımlanmıĢ olup, Tebliğde dıĢ kullanıcılara örnek olarak iĢletme 

yönetiminde yer almayan iĢletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi 

derecelendirme kuruluĢları gösterilmiĢtir. 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın 2.33. bölümüne göre ölçme; finansal tablolarda yer alan 

varlık, borç, gelir ve giderlerin ölçüleceği parasal tutarların belirlenmesi iĢlemidir. Ölçme, 

belirli bir ölçüm esasının seçilmesini içerir.  

Standarttın 2.34. bölümünde iki genel ölçüm esası belirtilmiĢtir. 

- Varlıklar için tarihi maliyet, edinme tarihinde varlığın elde edilmesi için 

ödenmiĢ olan nakit veya nakit benzerlerinin tutarı veya verilen karĢılığın G.U.D.‘dir. Borçlar 

için tarihi maliyet, yükümlülüğün gerçekleĢtiği tarihte, yükümlülüğe karĢılık elde edilen nakit 

veya nakit benzerlerinin tutarı yada alınan nakit olmayan varlıkların G.U.D. veya 
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yükümlülüğün yerine getirilmesi için iĢletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde ödenmesi 

beklenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ġtfa edilmiĢ tarihi maliyet ise, bir varlık 

veya borcun tarihi maliyeti, artı veya eksi, bu tarihi maliyetin daha önceden gider veya gelir 

olarak muhasebeleĢtirilen kısmıdır. 

- Gerçeğe Uygun Değer(G.U.D.): KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el değiĢtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda 

ortaya çıkması gereken tutardır. 

Standarttın 2.35. bölümünde de belirtildiği üzere varlık, borç, gelir ve giderlerin 

muhasebeleĢtirilmesi ve ölçülmesine iliĢkin hükümler Finansal Tabloların Hazırlanması ve 

Sunulmasına ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve‘den ve T.M.S./T.F.R.S.‘ndan türetilen ilkelere 

dayanmaktadır. Bu ilkeler basitleĢtirilerek K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘da açıklanmıĢtır. Bu nedenle 

T.M.S./T.F.R.S. bölümünde açıklanacak ölçme esaslarına burada ikinci kez 

değinilmeyecektir. 

Ancak burada değinilmesi gereken hususlar; 

- K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘larının T.F.R.S./T.M.S.‘larına göre daha dar kapsamlı oluĢu 

ve T.M.S. 34 Ara Dönem Finansal Raporlama, T.M.S. 33 Hisse BaĢına Kazanç, T.F.R.S. 8 

Faaliyet Bölümleri hakkında K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de bir hüküm bulunmayıĢı ve, 

- T.F.R.S. 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, T.F.R.S. 4 Sigorta 

SözleĢmeleri, T.M.S. 11 ĠnĢaat SözleĢmelerine iliĢkin K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de ayrı bir bölüm 

açılmamıĢ olmasıdır. Bu neviden iktisadi kıymetlere iliĢkin bilgiler diğer bölümlerdeki 

açıklamalara ilave edilmiĢtir. 

Ayrıca K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın T.M.S./T.F.R.S.‘larla karĢılaĢtırılması neticesinde 

aĢağıda gösterilen bölümlerde ölçme esaslarında farklı hükümlerin bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 

- ĠĢtiraklerdeki yatırımlar ve müĢterek kontrol edilen iĢletmeler kapsamındaki iĢ 

ortaklığındaki yatırımların ölçülmesinde maliyet bedeli, öz kaynak yöntemi ve G.U.D. 

yöntemlerinden biri kullanılır.  

- Devlet teĢvikleri gelir yaklaĢımına göre muhasebeleĢtirilmelidir. Bu durumda 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘da sermaye yaklaĢımı bulunmamaktadır.
21

 

- K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘da özellik varlığa yönelik bir açıklama bulunmamakta olup, 

bu nedenle borçlanma maliyetlerinin varlığın maliyetine verilmeden tamamının gider 

yazılması gerekir. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de finansman giderleri kesinlikle aktifleĢtirmez.
22
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 DEMĠREL UTKU,  Burcu, GÜRSOY, Kemal, " Kobi T.F.R.S.‘nın Tam Set T.F.R.S. Ġle KarĢılaĢtırılarak 

Değerlendirilmesi", Mali Çözüm, Ocak-ġubat 2011, S:19-42 (EriĢim Tarihi; 07.02.2012) 
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- K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de araĢtırma ve geliĢtirme giderleri gider olarak kaydedilir. 

GeliĢtirme giderlerinin aktifleĢtirilmesine olanak tanınmamıĢtır.
23

 

- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde maliyet bedeli 

kullanılması gerekmektedir. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘da yeniden değerleme seçeneği 

bulunmamaktadır 

- Yatırım amaçlı gayrimenkullerde G.U.D.‘nin tespiti yapılamıyorsa, maliyet 

bedeli ile değerlenir. 

-K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de Ģerefiye ile ömrü belirsiz bir maddi olmayan duran varlık 

tahmini faydalı ömürleri dikkate alınarak amorti edilir, faydalı ömür tespit edilemiyor ise 10 

yılda amorti edilir. T.M.S.‘de ise Ģerefiyelere amortisman ayrılmasına izin verilmemiĢtir.
24

 

Konuya iliĢkin ölçüm esaslarında farklılıklar çalıĢmamızın 2. bölümünde yapılan 

açıklamalar çerçevesinde anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

1.4.2. T.M.S. / T.F.R.S.’larda Değerleme  

27.01.2011 tarih ve 27828 Sayılı Resmi Gazete‘de Yayımlanan 209 Sıra No‘lu 

Tebliğ ile yenilenen Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve‘nin 4.54. bölümünde 

ölçüm; finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk 

ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi iĢlemini ifade etmesi olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu iĢlem uygulanacak ölçüm esasının da seçilmesini içerir.  

T.M.S./T.F.R.S. Kavramsal Çerçeve ölçümlemeye vergi mevzuatından farklı 

olarak finansal tablolar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kiĢi ve kurumlara bilgi verme 

amaçlı olarak ölçümlemeyi tarif etmiĢtir. Bilgi almak isteyen kiĢiler iĢletmelerin değerini tam 

olarak bilmek isterler ki bu durumda kararlarını herhangi bir yanılgıya düĢmeden verebilirler. 

Bu nedenle standartların birçoğunda kullanılan ölçüm esası G.U.D.‘dir. Bu ölçümün 

kullanılması durumunda iktisadi kıymetlerin ve toplu olarak finansal tabloların en güncel 

Ģekilde bilgi vermesi sağlanır. 

Burada belirtilmesi gereken bir baĢka hususta standartların kural belirlemekten 

ziyade iĢletmenin değerini en doğru Ģekilde gösterecek temel nitelikteki ilkeleri belirlediği ve 

ilke bazlı bir tutum sergilediğidir. Bu nedenle standartlarda alternatif yöntemler göstererek 

                                                                                                                                                         
22

 www.ksmmmo.org/dokuman  Nalan Akdoğan.Kayseri.ppt(EriĢim Tarihi; 07.02.2012)  
23
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24

 www.busiad.org.tr/admin/Files/.../File/Aykut%20Halit.pdf (EriĢim Tarihi; 07.02.2012) 
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uygulayıcılardan bunlardan birini seçmesi istenmiĢ ancak yöntem konusunda salt kurallar 

koymamıĢtır. 

Kavramsal Çerçevenin 4.55. bölümünde finansal tablolarda değiĢik derecelerde ve 

değiĢik bileĢimlerde varlıklar ve borçlar için ayrı ayrı kullanılan ölçüm esası olarak Ģunlar 

sayılmıĢtır. 

(a) Tarihi Maliyet: Kavramsal Çerçevede varlıklar ve borçlar için tarihi maliyet 

ayrı ayrı tanımlanmıĢtır. Varlıkların Tarihi Maliyeti; elde edildikleri tarihte alımları için 

ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karĢılık verilen varlıkların 

G.U.D.‘leri ile ölçümlenir. Borçların Tarihi Maliyeti; borç karĢılığında elde edilenin tutarı ile 

veya iĢletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin, gelir vergilerinde 

olduğu gibi, borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilir. 

Kavramsal Çerçeve‘nin 4.56. bölümünde de belirtildiği üzere finansal tabloların 

hazırlanmasında iĢletmelerce en çok kullanılan ölçüm esası tarihi maliyet esasıdır. Bu esas 

diğer ölçüm esasları ile birlikte kullanılır. Örneğin, stoklar genellikle maliyet veya 

N.G.D.‘den küçük olanı ile ölçümlenir, menkul kıymetler piyasa değeri ile ölçümlenebilir, 

emeklilik borcu bugünkü değeri ile ölçümlenir. 

Standartlara göre tarihi maliyet ile ölçülmesi gereken iktisadi kıymetler aĢağıdaki 

gibidir. 

-16 Nolu T.M.S.‘na göre maddi duran varlıkların,  

-38 Nolu T.M.S.‘na göre maddi olmayan duran varlıkların,  

-40 Nolu T.M.S.‘na göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin,  

-28 Nolu T.M.S.‘na göre iĢtiraklerin,  

-3 Nolu T.F.R.S.‘na göre Ģerefiyelerin, 

Ġlk muhasebeleĢtirilmesinde maliyet bedeli ile ölçümleme esası kullanılır. 

Ayrıca 2 Nolu T.M.S.‘na göre stokların muhasebeleĢtirilmesinde maliyet bedeli 

dikkate alınır. 

(b) Cari Maliyet: Varlıkların Cari Maliyeti;  aynı varlığın veya bu varlıkla eĢdeğer 

olan bir varlığın alınması için hâlihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile 

gösterilirler. Borçların Cari Maliyeti; yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit ve nakit 

benzerlerinin iskonto edilmemiĢ tutarları ile gösterilir. 

 Kavramsal Çerçeve‘nin 4.56. bölümünde de belirtildiği üzere bazı iĢletmeler 

tarihi maliyet esasının fiyat değiĢikliklerinin parasal olmayan kalemler üzerindeki etkisini 

göstermekte yetersiz kalması nedeniyle cari maliyet esasını kullanırlar. 
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Standartlara göre cari maliyet ile ölçülmesi gereken iktisadi kıymetler aĢağıdaki 

gibidir. 

- Cari maliyet kavramına (yenileme maliyeti) 2 Nolu T.M.S.‘nda yer verilmiĢtir. 

Buna göre, üretimde kullanılan ilk madde ve malzemelerin N.G.D.‘nin tespitinde yenileme 

maliyeti kullanılabilmektedir.
25

 

- Yenileme maliyetine atıfta bulunan bir diğer standart 16 Nolu T.M.S.‘dır. Buna 

göre; çeĢitli nedenlerden dolayı varlığın G.U.D.‘ne iliĢkin yeterli bilginin mevcut olmaması 

halinde, iĢletme gelir yaklaĢımı veya yenileme maliyeti yaklaĢımını kullanarak G.U.D. tahmin 

edebilir.
26

 

(c) GerçekleĢebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, iĢletmenin normal faaliyet 

koĢullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit 

benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, kapatılmaları için 

ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiĢ tutarları ile gösterilir. 

Bu ölçüye ek olarak N.G.D. ölçüsü de standartlarda ölçümleme esası olarak 

kullanılabilmektedir. N.G.D.: ĠĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından, tahmini 

tamamlanma maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ giderleri toplamının 

indirilmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.
27

 ĠĢletmenin faaliyetleri kapsamında elde edeceği 

beklenilen satıĢ fiyatı, tahmini satıĢ fiyatı olarak ifade edilir. 

2 Nolu T.M.S.‘na göre stoklar maliyet ve N.G.D.‘in düĢük olanı ile değerlenir. 

(d) Bugünkü Değer: Varlıklar, iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, ileride 

yaratacakları net nakit giriĢlerinin bugünkü iskonto edilmiĢ değerleri ile gösterilirler. Borçlar, 

iĢletmenin normal faaliyet koĢullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi gereken net nakit 

çıkıĢlarının bugünkü iskonto edilmiĢ değerleri ile gösterilir. 

Kavramsal Çerçeve‘de tanımlanan ölçüm esasları haricinde T.M.S./T.F.R.S.‘lar 

içinde de çeĢitli ölçüm esasları belirtilmiĢ olup, bunlar aĢağıda gösterilmiĢtir. 

- G.U.D.: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir 

varlığın el değiĢtirmesi, bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

N.G.D. iĢletmeye özgü bir değer iken, G.U.D. ise piyasa koĢulları altında ortaya çıkmaktadır. 

Yansız, danıĢıklı olmayan, ilgili taraflar arasında olmayan ve objektif bir iĢlemde bilgili ve 
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 AKBULUT, Özerhan Yıldız ―V.U.K.‘ndaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi‖, Ankara SMMM Odası Yayın No: 59 Mart 2008, S: 16 
26

 T.M.S. 16, 33. Paragraf 
27

 T.M.S. 2, 6. Paragraf 
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istekli taraflar arasında bir varlığın değiĢimi veya bir borcun kapatılması için kabul edilen 

tutardır.
28

 

G.U.D. yöntemi standartların birçoğunda geçmekte olup, bu esasa iliĢkin 

standartta yer alan hükümler aĢağıdaki gibidir. 

 - 16 Nolu T.M.S.‘na göre G.U.D. güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran 

varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleĢtirildikten sonra, yeniden değerlenmiĢ tutarı 

üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiĢ tutar, yeniden değerleme tarihindeki 

G.U.D.‘nden, müteakip birikmiĢ amortisman ve müteakip birikmiĢ değer düĢüklüğü 

zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir.
29

 

Görüldüğü üzere standartlara göre ülkemizde Ģuan itibariyle iktisadi kıymetlerin 

değerlenmesinde kullanılmayan yeniden değerleme uygulaması değer belirleme sürecine dâhil  

edilmiĢ bulunmaktadır. Buna göre ilk edinme sırasında maliyet bedeli ile değerlenen iktisadi 

kıymetlerin büyük bir kısmı sonraki dönemlerde seçimlik olarak maliyet bedeli ve yeniden 

değerleme ölçülerinden birine göre değerlenir. Türkiye‘de daha önceden uygulanan yeniden 

değerleme uygulamasında iĢletmeye verilmeyen yeniden değerleme oranını belirleme hakkı 

bu yönteme göre G.U.D.n tespiti dairesinde mükelefe bırakılmıĢtır. 

- 38 Nolu T.M.S.‘na göre bir maddi olmayan duran varlık, ilk 

muhasebeleĢtirilmesinin ardından, yeniden değerleme tarihindeki G.U.D.‘nden birikmiĢ itfa 

ve değer düĢüklüğü zararlarının tamamı düĢüldükten sonra hesaplanan tutarı olan yeniden 

değerlenmiĢ tutarı üzerinden izlenir. Bu standarta göre yeniden değerleme yapmak için, maddi 

olmayan duran varlığın aktif bir piyasasının bulunması gerekmektedir.
30

  

-40 Nolu T.M.S.‘na göre ilk muhasebeleĢtirilmesinin ardından, istisnai durumlar 

dıĢında, bir iĢletme muhasebe politikası olarak G.U.D. yöntemini veya maliyet yöntemini 

seçer ve anılan yöntemi tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerine uygular.
31

 

-41 Nolu T.M.S.‘na göre canlı varlıklar ilk muhasebeleĢtirildikleri tarihte ve her 

raporlama dönemi sonunda, G.U.D.‘in güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç, 

G.U.D.‘lerinden satıĢ maliyetleri düĢülmek suretiyle ölçülür.
32

 

- 18 Nolu T.M.S.‘na göre hasılat alınan veya alınacak olan bedelin G.U.D. ile 

ölçülür.
33
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 T.M.S. 38, 75. Paragraf 
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- Bir devlet teĢviği, iĢletmenin kullanması amacıyla verilen arsa veya diğer 

kaynaklar gibi parasal olmayan teĢvikler Ģeklinde olabilir. Böyle durumlarda teĢvik konusu 

parasal olmayan varlığın G.U.D.‘nin belirlenmesi ve teĢviğin ve varlığın belirlenen G.U.D. ile 

finansal tablolara kaydedilmesi genel uygulamadır.
34

 

- 31.12.2012 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için geçerli olan Finansal 

Araçlar baĢlıklı 9 Nolu T.F.R.S.‘nın 2.1. bölümüne göre bu T.F.R.S. ―T.M.S. 39 Finansal 

Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‖ Standardı kapsamındaki tüm kalemlere uygulanır. Bu 

standarta göre bir finansal varlık veya finansal borç ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında 

G.U.D.‘nden ölçülür.
35

 Finansal varlıklar ilk muhasebeleĢtirmeden sonra G.U.D. veya itfa 

edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülür. 

- 5 Nolu T.F.R.S.‘na göre satıĢ amaçlı elde tutulan varlıklar; defter değerleri ile 

satıĢ için katlanılacak maliyetler düĢülmüĢ G.U.D.‘lerinden düĢük olanı ile ölçülür.
36

 

- 5 Nolu T.F.R.S.‘na göre ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak 

sınıflandırılan bir duran varlık defter değeri ile dağıtım maliyetleri düĢülmüĢ G.U.D.‘nden 

düĢük olanıyla ölçülür.
37

 

- Defter Değeri: Varlığın birikmiĢ amortisman ve bir. değer düĢüklüğü zararları 

indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı, muhasebe açısından kayıtlı değerdir.
38

 

- Ġtfa EdilmiĢ Maliyet: Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleĢtirme 

sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düĢüldükten, anılan ilk tutar ile vadedeki 

tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiĢ itfa payı 

düĢüldükten veya eklendikten ve değer düĢüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna iliĢkin 

her türlü indirimin yapılmasından (doğrudan doğruya veya bir karĢılık hesabı kullanılarak) 

sonra geriye kalan tutardır.
 39

 

-Etkin Faiz Yöntemi: Finansal varlık veya borcun itfa edilmiĢ maliyetlerinin 

hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması 

yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme 

ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen 

orandır.
40
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- Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi; Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve 

giderlerin belirlenmesinde sözleĢmenin tamamlanma aĢamasının baz alınması "tamamlanma 

yüzdesi yöntemi" olarak adlandırılır. Bu yöntemde sözleĢme geliri, ulaĢılan tamamlanma 

aĢamasına kadar katlanılan inĢaat maliyetiyle eĢleĢtirilerek, bitirilen iĢle orantılı gelir, gider ve 

kârın raporlanması sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleĢme kapsamındaki iĢin aĢaması 

ve iĢteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar.
41

 Bir inĢaat sözleĢmesinin sonucu güvenilir 

biçimde öngörülebiliyorsa, inĢaata iliĢkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle 

sözleĢmeye konu iĢin tamamlanma aĢaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal 

tablolara yansıtılır. Ayrıca aynı durum hizmet satıĢlarında da söz konusudur. T.M.S. 18‘e göre 

hizmetin dönemsel tamamlanma aĢamasına göre finansal tablolara ilave edilir. 

Burada dönemsellik ilkesine bağlılık söz konusu olup, dönem içerisinde tahakkuk 

eden hasılat o yılın geliri sayılır. Daha sonra iĢin bitiminde kesin kar-zarar belirlenir ve önceki 

dönemlerde yapılan hesaplamalar uyarınca hesaplama farkları varsa bu farklar kapatılır. 

ABD‘de uygulanan, T.M.S. 11 ve T.M.S. 18‘in hizmetler bölümünde esas alınan yöntem 

budur.
42

  

- Tamamlanma Yöntemi; Bu yöntemde dönemsellik ilkesi gözetilmeden, kar ve 

zarar rakamı iĢin bittiği dönemde tespit edilir. Önceki dönemlere pay verilmez. Standartlar 

dönemsellik ve bu ilkeye bağlı olarak tahakkuk esasına bağlı olduğu için bu yöntemin 

uygulanması standartlarda yer bulmamıĢtır.  

- Özkaynak Yöntemi; Yatırımın baĢlangıçta elde etme maliyeti ile 

muhasebeleĢtirildiği ve sonrasında bu tutarın yatırım yapılan iĢletmenin net varlıklarında 

yatırımcı iĢletmenin payına düĢen kısmı yansıtacak Ģekilde düzeltildiği bir muhasebe yöntemidir. 

Yatırımcı iĢletmenin kâr veya zararı, yatırım yapılan iĢletmenin kâr veya zararından kendisine 

düĢen payı; yatırımcı iĢletmenin diğer kapsamlı kârı, yatırım yapılan iĢletmenin diğer 

kapsamlı kârından kendisine düĢen payı kapsamaktadır. 

Özkaynak yöntemine göre, iĢtirak veya iĢ ortaklığı yatırımı baĢlangıçta elde etme 

maliyeti ile muhasebeleĢtirilir. Edinme tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan 

iĢletmenin kâr veya zararındaki payı yatırımın defter değeri artırılarak ya da azaltılarak 

finansal tablolara yansıtılır.
43

 

- Oransal Konsolidasyon; MüĢtereken kontrol edilen iĢletmenin aktif, pasif, gelir 

ve gider kalemlerinin, ortak giriĢimcinin payı oranında ortak giriĢimcinin finansal tablolarında 
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 T.M.S. 11, 22. Paragraf 
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satır satır benzer kalemlerle birleĢtirilmek suretiyle muhasebeleĢtirilmesi veya ortak 

giriĢimcinin finansal tablolarında söz konusu kalemlerin ayrı bir satır olarak raporlanmasını 

kapsayan muhasebeleĢtirme yöntemidir. 

- Tam Konsolidasyon; Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında; ana 

ortaklık ve bağlı ortaklıkların tüm varlık, yabancı kaynak ve özkaynakları, gelir ve gider 

kalemleri satır satır toplanarak birleĢtirililir. Finansal tablo kalemlerinden azınlığa düĢen 

paylar ise finansal tablolarda ayrı gösterilir. 

- Kalıntı (Hurda) Değer: Ġlgili varlığın tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki 

durum ve yaĢına ulaĢtığı dikkate alınarak, Ģu anda elden çıkarılması sonucunda elde edilmesi 

beklenen tutardan, beklenen elden çıkarma maliyetleri düĢüldükten sonra kalan tutardır.
44

 

- Kayıtlı Değer: Bir varlığın, birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü 

kayıplarının düĢülmesinden sonra bilançoda gösterilen tutarıdır.
45

 

- Geri Kazanılabilir Tutar: Bir varlığın net satıĢ fiyatı ve kullanım değerinden 

büyük olanıdır. Bir varlığın ( veya nakit üreten birimin ) ―Makul değeri eksi satıĢ maliyetleri‖ 

ile aynı varlığın ―Kullanım Değeri‖nden büyük olanıdır. Bir varlığın G.U.D.‘nden satıĢ 

giderleri çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük olanıdır.
46

 

- Kullanım Değeri: Bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda 

elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü 

değeridir. Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit 

akıĢlarının bugünkü değeridir.
47

 

- ĠĢletmeye Özgü Değer: Eğer varlık o anda faydalı ömrü sonunda bulunması 

beklenen yaĢ ve durumda ise iĢletmenin bu varlığını elden çıkarması halinde, tahmini elden 

çıkarma maliyetleri düĢüldükten sonra,  o anda eline geçeceği tahmin edilen tutar. Bir 

iĢletmenin  bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden 

çıkarıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karĢılanmasında oluĢması 

beklenen nakit akıĢlarının bugünkü değerini ifade eder.
4849

 

- Asgari Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kiralama süresinin 

baĢlangıcında, kiracılar, finansal kiralama iĢlemini, kiralama sözleĢmesinin baĢı itibariyle 
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tespit edilmiĢ, G.U.D. ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı 

üzerinden bilançolarında varlık ve borç olarak muhasebeleĢtirir. Asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranı; tespit edilebiliyorsa kiralama 

iĢleminde zımnen yer alan faiz oranı, bunun tespit edilememesi durumunda ise, kiracının ek 

borçlanma faiz oranıdır.
50

 

- Borçlanma Maliyetleri: Bir iĢletme tarafından ödünç alınan fonlar nedeniyle 

katlanılan faiz ve diğer maliyetlere ―Borçlanma Maliyetleri‖ denilir.
51

 

- Devrolunan Değer: Bir varlığın tanınmıĢ olduğu değerden birikmiĢ amortisman 

veya itfa payları düĢüldükten sonra kalan tutardır.
52

 

- DönüĢtürme Maliyetleri: T.M.S. 2‗ye göre üretim sürecinde stokları 

dönüĢtürme maliyetleri; direk iĢçilik giderleri, direkt ilk madde giderleri gibi, üretimle 

doğrudan iliĢkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule 

dönüĢtürülmesinde katlanılan sabit ve değiĢken genel üretim giderlerinden sistematik bir 

Ģekilde dağıtılan tutarları da içerir. Bu ölçü kavramsal çerçevede belirtilen dört temel 

değerleme esasından tarihi maliyet esasına karĢılık gelmektedir.
53

 

- Satın Alma Maliyeti: T.M.S. 2‘ye göre satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve 

diğer vergiler (iĢletme tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, 

yükleme boĢaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan 

bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari ıskontolar ve benzeri diğer indirimler, 

satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır. Bu ölçü, tarihi maliyet esasına 

karĢılık gelmektedir.
54

 

- Amortismana Tabi Tutar: T.M.S. 16 ve T.M.S. 36‘ya göre bir varlığın 

maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan, kalıntı değerinin düĢülmesiyle 

bulunan tutarı ifade eder.
55

  

Yukarıda yer alan tanımlamalar T.M.S./T.F.R.S. ve Kavramsal Çerçeve‘de yer 

alan tanımlamalar olup, konuyla ilgili Standart bazında değerleme hükümleri ile vergi 

mevzuatı arasındaki farklar çalıĢmamızın 3. bölümünün konusunu oluĢturduğu için burada 

ayrıca yer verilmemiĢtir. 

1.5. Vergi Mevzuatında Değerleme  
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10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 213 Sayılı 

V.U.K.‘nun 3. Kitabı Değerleme konusuyla ilgili hükümleri barındırmakta olup, Kanunun 

258-330. maddeleri ve Geçici 4-5. maddeleri bu konuyla ilgilidir.
56

 

Vergi mevzuatının hüküm getirmesinde amaç vergi matrahını oluĢmasını sağlayan 

kıymetlerin değerlerini belirlemektir. Yani vergi kanunlarına göre değerlemede amaç 

iĢletmenin ortakları ve diğer üçüncü Ģahısların haklarını korumak değil, iĢletmenin bir nevi 

ortağı olan devletin hak ve menfaatlerini korumaktır.
57

 Bu nedenle değerlemenin subjektif 

tanımlamasından ziyade kural bazlı olarak objektif tanımlamayı yapmayı tercih etmiĢ ve 

subjektif mahiyette ilke bazlı değerleme yoluyla iĢletme yetkililerine bu tercihi bırakmamıĢtır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 258. maddesinde değerleme; ―vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Tanımdan da görüleceği üzere değerleme iĢleminde 2 farklı durum söz konusudur. 

Değerlemede iktisadi kıymetlerin takdir iĢlemi ve tespit iĢlemi mevcuttur. Takdir iĢlemi değer 

biçme Ģeklinde olmakta ancak değer biçme iĢlemi vergiye tabi mükelleflere verilmiĢ bir 

haktan ziyade görevli komisyonlarca karara bağlanmaktadır. Tespit ise takdir iĢleminden daha 

objektif bir kavram olup, belirleme-tayin etme anlamlarında kullanılmaktadır.
58

  

Mükelleflerce yasal belirlemeler dâhilinde yapılan değerleme iĢlemine tespit, mükelleflerce 

kanuna göre değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan iĢleme takdir 

denilmektedir.
59

 

Kanunun 259. maddesine göre değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi 

kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. Değerleme 

günü, gelir ve kurumlar vergilerinde ilk defa iĢe baĢlamada, iĢe baĢlama tarihi, daha sonra her 

hesap döneminin (özel hesap dönemlerinde özel hesap dönemi sonu) son günüdür. Veraset ve 

intikal vergisinde, veraset suretiyle ve sair surette ivassız intikalin vuku bulduğu tarihteki 

değerler esas alınır.
60

 Aynı Ģekilde geçici vergi dönemlerinde yapılacak değerleme 

iĢlemlerinde değerleme günü geçici vergi döneminin son günüdür. 

V.U.K.‘na göre değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek baĢına dikkate 

alınır. Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düĢük kıymetli müteferrik eĢyayı toplu olarak 

değerlemek caizdir.  
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 Buna göre iktisadi kıymetlerin toplu değerlemesi yapılamaz. Çünkü herbiri farklı 

mahiyete sahip iktisadi kıymetler farklı değerleme ölçüsüne sahip olabilir. Aynı değerleme 

ölçüsüne sahip olsalar bile mahiyet farklılığı nedeniyle değerlemede farklı tarz hesaplamalar 

mevcut olabilir. Bu durumların dikkate alınmaması neticesinde ise hatalı değerleme iĢlemi 

yapılması muhtemeldir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 261. maddesinde değerleme ölçüleri sayılmıĢ ve ileriki 

maddelerde hangi kıymetin hangi ölçüyle değerleneceği açık olarak belirlenmiĢ olup, bu 

konuda mükelleflere öncelik kullanma ve tercihte bulunma hakkı tanınmamıĢtır. 
61

 Ġktisadi 

kıymetlerin değerlemesinde kullanılacak ölçünün mutlaka V.U.K.‘nda sayılı değerleme 

ölçülerinden biri olması gerekir.
62

  

213 Sayılı V.U.K.‘nun 261. maddesinde sayılı değerleme ölçüleri aĢağıda 

sayılmıĢtır.  

A. Maliyet Bedeli,  

B. Borsa Rayici,  

C. Tasarruf Değeri,  

Ç. Mukayyet Değer; 

D. Ġtibari Değer,     

E. Vergi Değeri,  

F. Rayiç Bedel,       

G. Emsal Bedel/Ücret 

Bunlar haricinde Vergi Mevzuatında aĢağıdaki değerleme hükümleri de mevcut 

olup, konuyla ilgili ilk önce bu usuller hakkında özet bilgi verilecektir.  

-AlıĢ Bedeli ve Kıst Getiri Ölçüsü; Ġktisadi kıymetin satın alınması karĢılığında 

ödenen veya borçlanılan bedeldir AlıĢ bedelinin, maliyet bedelinden farkı, satın alma 

bedeline, bu satın alma ile ilgili bilumum giderlerin katılamayacak olmasıdır.
63

 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 279. maddesine göre hisse senetleri ile fon portföyünün en 

az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım fonu 

katılma belgeleri alıĢ bedeliyle bunlar dıĢında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile 

değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir Ģekilde oluĢtuğu anlaĢılırsa 

değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alıĢ bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur 

farkları dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının 
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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, alıĢ bedeli ile değerlenir. Görüldüğü üzere menkul kıymetlerde V.U.K. 

uyarınca 3 farklı değerleme ölçüsü mevcuttur. 

-AlıĢ Emsal Bedeli; 213 Sayılı V.U.K.‘nun Geçici 4. maddesine göre V.U.K.‘nun 

yürürlüğe girdiği tarihten veya sonraki yıllarda bilanço esasına göre Gelir ve K.V.K. 

mükellefiyetine girecek olanlar açılıĢ bilanço ve envanterini tanzim ederken iĢletmeye dâhil 

iktisadi kıymetleri bu kanunun üçüncü kitabında yazılı hükümler dairesinde değerlendirirler. 

maliyet bedeli ile değerlenmesi icap eden kıymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa maliyet bedeli 

yerine mükelleflerin bizzat belli edecekleri alıĢ emsal bedeli değerlemeye esas tutulur. 

Vergi incelenmesi neticesinde alıĢ emsal bedelinin fazla hesap edildiğinin 

anlaĢılması halinde mükellef hakkında vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları uygulanmaz. 

-Mükellefce Belirlenecek Tahmini Bedel; 213 Sayılı V.U.K.‘nun Geçici 5. 

maddesine göre V.U.K.‘nun yürürlüğe girdiği tarihte veya müteakip yıllarda ticari, zirai veya 

mesleki kazançları dolayısıyla yeniden Gelir Vergisine girecek  veya basit usulden gerçek 

usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabı 

mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa 

bizzat kendilerince alıĢ tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. ġu kadar 

ki, bu kıymetlerin alıĢ tarihleri ile mükellefiyete giriĢ veya gerçek usule geçiĢ tarihi arasındaki 

yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düĢülür ve bakiyesinin amortismanına devam 

olunur. Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla hesaplandığının tespiti halinde bundan 

dolayı adına ceza kesilmez. 

-Ortalama Perakende SatıĢ Fiyatı Yöntemi; 193 sayılı G.V.K.‘nun ‗Gerçek 

Ücretler‘ baĢlıklı 63. maddesinin son fıkra hükmüne göre hizmet erbabına verilen ayınlar, 

verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre değerlenir. 
64

 

-Finansal Kiralamalarda Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri; 213 Sayılı 

V.U.K.‘nun ‗Finansal Kiralamalarda Değerleme‘ baĢlıklı 290. maddesine göre finansal 

kiralama iĢlemlerinde kiracı tarafından finansal kiralama iĢlemine konu iktisadî kıymeti 

kullanma hakkı ve sözleĢmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli 

veya sözleĢmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı ile 

değerlenir. Kiralayan tarafından kiralama konusu iktisadî kıymet bu iktisadî kıymetin net 

bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düĢülmesi sonucu bulunan tutar 
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ile değerlenir. 

-Tapu Siciline Kayıtlı Bedel; 213 Sayılı V.U.K.‘nun ‗Haklar‘ baĢlıklı 296. 

maddesine göre tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline 

kaydedilen bedeldir. 

-Enflasyon Düzeltmesi; 213 Sayılı V.U.K.‘nun mükerrer 298. maddesine göre 

malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler ilgili maddedeki hükümlere göre enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulur. Buna göre kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve 

K.V.K. mükellefleri fiyat endeksindeki artıĢın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap 

döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde 

malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki 

Ģartın birlikte gerçekleĢmemesi halinde sona erer. 

Yukarıda bentler halinde belirtilen değerleme ölçüleri istisnai mahiyet taĢımakta 

ve sadece ilgili durumlarda uygulanabilmektedir. Ancak 213 Sayılı V.U.K.‘nun 261. 

maddesinde sayılı değerleme ölçüleri genel mahiyet taĢımakta ve birden fazla iktisadi 

kıymetin değerlemesinde kullanılmaktadır. Ancak kullanılan değerleme sistematiği iktisadi 

kıymete göre değiĢebilmektedir. Bu nedenle 261. maddede sayılı değerleme ölçülerinin 

detaylı Ģekilde açıklanması ve bu ölçülere göre değerlenen iktisadi kıymetlerin neler 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. AĢağıda 261. madde de geçen değerleme ölçülerinin 

tanımlaması yapılmıĢ ve bu ölçülerle değerlenen iktisadi kıymetler yasal mevzuat hükümleri 

doğrultusunda belirtilmiĢtir. 

1.5.1.  Maliyet Bedeli  

Madde 262 - Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut 

değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin 

toplamını ifade eder. 

Yasal mevzuat hükmünde de görüleceği üzere maliyet bedeline; 

- Ġktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi için yapılan ödemeler; Bunlar satın 

alınma sırasında oluĢan ve maliyete intikal ettirilebilen ödemeleri ve mal imal edilmiĢse 

imalat sırasında yapılan ödemeleri ihtiva etmektedir. 

- Ġktisadi bir kıymetin değerinin artırılması için yapılan ödemeler; Burada bir 

iktisap söz konusu değildir. Var olan iktisadi kıymetin değerinin artırılması söz konusudur. 

Vergi mevzuatına göre iktisadi kıymetin değerinin artıran faktörler olarak ömrünü uzatan 

giderler ile kıymetini artıran giderler sayılmaktadır. 213 Sayılı V.U.K.‘nun 272. maddesine 

göre normal bakım, tamir ve temizleme giderleri değer artırıcı mahiyette olmadığından 



33 
 

maliyetlerle irtibat kurulmadan dönem giderlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir. Aynı 

kanun maddesinde de belirtildiği üzere bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaĢtırmak, 

yolcu ve eĢya yükleme ve barındırma tertibatını geniĢletmek veya değiĢtirmek suretiyle 

iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa 

veya motorunun yenisi ile değiĢtirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın 

eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir. 

- Bunlara müteferri (bağlı, iliĢkin, aynı kökten) bilumum giderlere yönelik 

yapılan ödemeler dâhil edilmektedir. 

Maliyet; üretilen mamül ve hizmetler için yapılan fedakârlıkların (varlık, hizmet 

ve diğer fayda tüketimlerinin) parasal ifadesidir.
65

 Satın alınan emtia için satın alma amacıyla 

katlanılan fedakârlıklar toplamı olarak nitelendirilebilir.  

Harcama; bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karĢılığı 

olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır. 

Gider ise dönem hasılatının elde edilmesi amacıyla iĢletmelerin faaliyetlerini 

devam ettirebilmek için yaptığı, kullanılmıĢ veya tüketilmiĢ harcamalardır.
66

 

Harcama belirli bir hesap dönemine bağlı olmayan ödemeler olup, gider ilgili 

hesap dönemine bağlı olarak dönem hasılatının tespitinde kullanılan harcamalardır. Harcama 

kalemleri bilançoda yer alırken gider kalemleri gelir tablosunda gösterilmektedir. 

Gider kavramı maliyet kavramından daha geniĢ bir kavram olup gerek iĢletmenin 

ana faaliyetleri olan mal ve/veya hizmet satıĢına iliĢkin birim maliyetlere yönelik giderleri, 

gerekse iĢletmenin diğer faaliyetleri ( genel yönetim, araĢtırma geliĢtirme, pazarlama, satıĢ) 

dolayısıyla meydana gelen giderleri kapsamaktadır.  

Ġktisadi kıymetlerin maliyeti ise kendi arasında 2‘ye ayrılmakta ve iĢletmelerin 

faaliyetleri doğrultusunda bu maliyet bölümlemesine göre tanımlamalar yapılmaktadır. Buna 

göre üretim iĢletmelerinde bir mamul üretimi söz konusudur. Mamulün satıĢı halinde mamul 

maliyeti satıĢın yapıldığı dönemde satıĢ hasılatından indirilmektedir. Mamulün envantere 

alınması durumunda da mamule yapılan harcamaların dönemler itibariyle amortisman yoluyla 

itfası(giderleĢtirilmesi) mümkündür. Aynı zamanda envantere dâhil edilmek üzere iktisadi 

kıymetler alınması durumunda bunlara yapılan harcamaların dönemler itibariyle amortisman 

yoluyla itfası(giderleĢtirilmesi) mümkündür. 
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ĠĢletmede üretim söz konusu değil sadece alım satım kazancı söz konusu ise 

iĢletme ticaret iĢletmesi olarak adlandırılır. Bu durumda iĢletmenin satıĢ amaçlı aldığı mal 

ve/veya hizmetlerin satıĢın yapıldığı dönemde hasılatlardan indirilmesi gerekmektedir. 

ĠĢletmenin envantere almak amacıyla almıĢ olduğu iktisadi kıymetlere yönelik harcamaların 

ise dönemler itibariyle amortisman itfası(giderleĢtirilmesi) mümkündür.  

Yapılan açıklamalardan anlaĢılacağı üzere maliyetleme sürecinde 2 farklı maliyet 

tanımı söz konusudur. Buna göre alınıp, satılmak üzere iĢletmeye alınan emtialar ile envantere 

alınan iktisadi kıymetlere yönelik olarak satın alma maliyeti söz konusudur. Satın alma 

maliyetine alıĢ bedeli, nakliye gideri, sigorta gideri, vergi giderleri, komisyon giderleri ve 

dolaylı olarak pazarlama, satıĢ, dağıtım ve genel yönetim gideri gibi unsurlar girmektedir. 

Diğer maliyet ise üretim iĢletmelerinde oluĢan üretim maliyetidir. Üretim maliyeti 

hesaplama sistematiği farklı iĢletmelerde farklı Ģekilde görünse bile benzeĢtirme amaçlı olarak 

mal üretim iĢletmelerinde maliyetlerin içine direkt iĢçilik giderlerini, direkt ilk madde 

malzeme giderlerini, genel üretim giderlerini ve diğer üretimi ilgilendiren giderler sokulabilir. 

Hizmet iĢletmelerinde ise maddi stoğa bağlılık olmadığı için hizmet üretiminde kullanılan 

giderler sokulabilir. 

Yukarıda maliyet, gider ve harcamaların tanımlaması ile maliyet oluĢturma 

sistemi hakkında genel bilgilerin verilmesinin sebebi maliyet bedeli ile değerlenecek aĢağıda 

bentler sayılan iktisadi kıymetlerin maliyetlerinin farklı Ģekilde tespitinin söz konusu 

olduğunun ve hepsinin maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıĢ olmasına 

rağmen maliyet oluĢturma sisteminin farklı olduğunun açıklanması gereğidir.  

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre maliyet bedeli değerlenecek iktisadi kıymetler 

aĢağıdaki gibidir. 

- 269. madde hükmüne göre iktisadi iĢletmeler dâhil bilumum gayrimenkuller,  

-269. madde hükmüne göre gayrimenkul gibi değerlenen gayrimenkullerin 

mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taĢıtlar, gayrimaddi 

haklar,  

- 273. madde hükmüne göre demirbaĢ eĢya,  

- 273. madde hükmüne göre imal edilen alet edevat ve mefruĢat, 

- 274. madde hükmüne göre emtia ve imal edilen mamuller,  

- 276. madde hükmüne göre zirai mahsuller,  

- 277. madde hükmüne göre hayvanlar, 

- 272. madde hükmüne göre özel maliyet bedeli,  

1.5.2. Borsa Rayici   
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Madde 263 - 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.  

Normal temevvüçler dıĢında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son 

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

aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Borsa rayicinin kullanılabilmesi için bu rayicin belirlenebileceği bir borsanın 

bulunması, teĢkilatlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürmesi ve borsada ilgili iktisadi kıymetin 

kayıtlı Ģekilde iĢlem görmesidir. Örneğin 213 Sayılı V.U.K.‘nun 280. maddesine göre iktisadi 

iĢletmelere dâhil yabancı paraların değerleme ölçüsü olarak borsa rayici sayılmıĢ olmasına 

rağmen ülkemizde serbest döviz piyasası bulunmadığından söz konusu kıymetlerle ilgili 

değerleme Maliye Bakanlığınca düzenli olarak ilan olunan, resmi kurlara göre yapılmaktadır.  

Türkiye‘de kurulu borsalardan olan Ġ.M.K.B. ise teĢkilatlı bir biçimde faaliyetini 

sürdüren borsalara en güzel örnektir. ĠMKB‘de örneğin tahvil, hazine bonosu ve hisse 

senetleri iĢlem görmektedir. Hisse senetleri 213 sayılı V.U.K.‘nuna göre alıĢ bedeli ile 

değerlendiğinden burada borsa rayici ile değerleme yapılamaz. Ancak borsada iĢlem gören 

tahvil ve hazine bonosu için yasal Ģartların bulunması halinde genel değerleme tarihi olan 

31.12. tarihinde yapılacak değerlemede borsa rayici esasına göre değerleme yapılabilir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetler 

aĢağıdaki gibidir. 

- 213 Sayılı V.U.K.‘nun 279. maddesine göre hisse senetleri ile fon portföyünün 

en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım 

fonu katılma belgeleri dıĢında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. 

- 213 Sayılı V.U.K.‘nun 280. maddesine göre iktisadi iĢletmelere dâhil yabancı 

para veya yabancı para ile olan alacak ve borçların normal değerleme ölçüsü borsadır.  

7338 Sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanununun 10. madde hükmüne göre ilk 

tarhiyatta hisse senedi ve yabancı paralar ile ilgili değerleme ölçüsü borsa rayicidir.
67

 

1.5.3. Tasarruf Değeri  

Madde 264 - Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için 

arz ettiği gerçek değerdir.  

Yasada yer alan tanımlamaya göre sahibi için arz edilen değer olarak subjektif bir 

belirleme yapılmıĢtır. Burada yasa iktisadi kıymetin değerlemesinde sahibini göz önünde 
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tutmuĢ ve onun iktisadi kıymete atfettiği değeri tasarruf değeri olarak kabul etmiĢtir. 

Yapılacak değerlemelerde suiistimal olma olasılığı yüksek olan bu değerleme ölçüsünün 

objektif kriterlerle beslenmesi gerekir. Nitekim 213 Sayılı V.U.K.‘nun 281. ve 285. 

maddesine göre senede bağlı alacaklar ve borçlar tasarruf değeri ile değerlenmekle birlikte 

ilgili maddelerde tasarruf değerinin uygulaması subjektif sonuçlar doğurmayacak Ģekilde 

objektif esaslara bağlanmıĢtır.
 68

 Buna göre alacak ve borçlarda reeskont uygulamasında 

iskonto haddi olarak senette yazılı faiz oranının kullanılacağı, senette yazılı faiz bulunmaması 

halinde ise TC Merkez Bankası resmi iskonto haddinin kullanılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

69
 Böylece sahibine tanınan reeskont hakkı objektif kriterlere bağlanmıĢtır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre tasarruf değeri ile değerlenecek diğer iktisadi 

kıymetler aĢağıdaki gibidir. 

- Bankalar, bankerler ve sigorta Ģirketlerinin senetsiz ve senetli borç ve alacakları,  

-213 sayılı V.U.K.‘nun 323. madde hükmüne göre Ģüpheli alacaklar için 

değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karĢılık ayrılabilir. Bu karĢılığın hangi 

alacaklara ait olduğu karĢılık hesabında gösterilir.  

 

1.5.4. Mukayyet Değer  

Madde 265 - Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında 

gösterilen hesap değeridir.   

Ġlgili maddeden de açıkça görüleceği üzere uygulaması basit bir yöntem olup, 

burada esas alınan vergiye tabi iĢletmenin yasal defter ve belgeleri üzerindeki kayıtlardır. Bu 

nedenle konuya iliĢkin ayrıca bir belirlemeye gerek bulunmamaktadır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre mukayyet değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler 

aĢağıdaki gibidir. 

-213 Sayılı V.U.K.‘nun 282. maddesine göre gerçek veya tüzel kiĢilerde 

peĢtemallıklar ve kurumlarda aktifleĢtirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri,  

-213 Sayılı V.U.K.‘nun 283. maddesine göre gelecek bir hesap dönemine ait 

olarak peĢin ödenen giderleri, cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiĢ olan 

hasılat (aktif geçici hesap kıymetleri) ve zirai iĢletmelerde henüz idrak edilmemiĢ olan 

mahsuller için yapılan giderler (hazırlık iĢleri giderleri gibi)  
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-213 Sayılı V.U.K.‘nun 287. maddesine göre gelecek hesap dönemlerine ait olarak 

peĢin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiĢ olan giderler 

(pasif geçici hesap kıymetleri)  

-213 Sayılı V.U.K.‘nun 288. maddesine göre karĢılıklar ( amortisman kayıtları 

hakkındaki özel hükümler mahfuzdur.)  

- 213 Sayılı V.U.K.‘nun 281 ve 285. maddelerine göre senetsiz alacak ve borçlar, 

Ayrıca 193 Sayılı G.V.K.‘nun 89 ve 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 10. maddesinin son 

fıkra hükümlerine göre bağıĢ ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağıĢlanan veya 

yardımın konusunu teĢkil eden mal veya hak varsa mukayyet değeri ile değerlenir. 

1.5.5. Ġtibari Değer  

Madde 266 - Ġtibari değer, her nevi senetlerle esham (hisse senedi) ve tahvillerin 

üzerinde yazılı olan değerlerdir.  

Bu değer nominal değer, yazılı değer olarakta tabir edilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus; itibari değerle değerlenecek olan hisse denetleri ve tahvillerin 

iĢletmelerce ihraç edilen hisse senetleri ve tahvillerin olduğudur. 213 sayılı V.U.K.‘nun 279. 

maddesinde ise iĢletmelerin envanterlerinde yer alan baĢka mükelleflere ait menkul 

kıymetlerin değerlemesi hüküm altına alınmıĢtır.   

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre itibari değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler 

aĢağıdaki gibidir. 

- 213 Sayılı V.U.K.‘nun 284. maddesine göre kasa mevcudu (TL) (yabancı para 

borsa rayici ile değerlenir.), 

-213 Sayılı V.U.K.‘nun 286. maddesine göre eshamlı Ģirketler ve KĠT'lerin 

çıkardıkları tahviller, 

5520 Sayılı K.V.K.‘nun 5/1-e. bendine göre hisse senetlerinin satıĢ kazancının % 

75‘lik kısmının Kurumlar Vergisinden(K.V.) istisna olması uygulamasında bedelsiz olarak 

veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde 

edilme tarihi olarak sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır. Aynı 

kanunun 5/1-ç. bendine göre; Anonim Ģirketlerin kuruluĢlarında veya sermayelerini 

artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aĢan kısmı K.V.‘nden istisnadır. 

Buna emisyon primi istisnası da denmektedir. Ticari muhasebe uygulamaları uyarınca bu 

neviden gelirlerin sermaye yedekleri arasında gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kar 

zarar hesapları ile iliĢkilendirilmezler.   
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7338 Sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanununun 10. madde hükmüne göre ilk 

tarhiyatta bizzat mükellefler tarafından yapılan değerlemelerde hisse senetleri borsada kayıtlı 

değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiĢ ise itibari değerle değerlenir. 

Ayrıca ilk tarhiyatta tahviller rayiç bedelle değerlenir. 

1.5.6. Vergi Değeri 

Madde 268 - Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu 

maddesine göre tespit edilen değeridir. Buna göre vergi değeri ilgili Kanununun
70

 29. maddesi 

ve kanun hükümleri doğrultusunda çıkarılmıĢ olan tüzük uyarınca belirlenecektir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun ‗Özel Haller‘ baĢlıklı 289. maddesine göre maliyet bedeli 

ile değerlenmesine imkân bulunmayan gayrimenkuller vergi değeri ile değerlenir. 

193 Sayılı G.V.K.‘nun 73. maddesine göre bina ve arazide emsal kira bedeli; 

yetkili özel mercilerce, mahkemelerce takdir veya tespit edilmiĢ kirası, bu suretle takdir veya 

tespit edilmiĢ kira mevcut değilse V.U.K.'na göre belirlenen vergi değerinin % 5' idir. 

1.5.7. Rayiç Bedel  

Mükerrer Madde 266 - Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki 

normal alım satım değeridir.  

Rayiç bedel vergi değerlemesi alanında fazla yer bulan bir değerleme esası 

değildir. AĢağıda da görüldüğü üzere iktisadi iĢletmelere dâhil iktisadi kıymetlerin 

değerlemesinde bu esas yer bulmamıĢtır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun ‗Finansal Kiralamalarda Değerleme‘ baĢlıklı 290. 

maddesine göre finansal kiralama iĢlemlerinde kiracı tarafından finansal kiralama iĢlemine 

konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleĢmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî 

kıymetin rayiç bedeli veya sözleĢmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden 

düĢük olanı ile değerlenir. Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini 

veya alım satımını yapması halinde, iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç 

bedeli dikkate alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satıĢ 

iĢleminden elde edilen kâr veya zarar olarak iĢleme tâbi tutulur. 

7338 Sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanununun 10. madde hükmüne göre ilk 

tarhiyatta bizzat mükellefler tarafından yapılan değerlemelerde menkul mal ve gemiler rayiç 

bedelle değerlenir. 

1.5.8. Emsal Bedel ve Emsal Ücret  
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Madde 267 - Emsal bedeli, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmeyen veyahut doğru 

olarak tesbit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran 

haiz olacağı değerdir.  

Madde hükmünün analiz edilmesi neticesinde vergi mevzuatında emsal bedel 

uygulamasının kullanılabilmesi aĢağıda sayılı koĢullardan birinin bulunması gerektiği 

sonucuna varılmıĢtır. 

- Değerleme konusu iktisadi kıymetin gerçek bir bedelinin olmaması, 

- Değerleme konusu iktisadi kıymetin gerçek bedelinin bilinmemesi, 

-  Değerleme konusu iktisadi kıymetin gerçek bedelinin doğru olarak tespit 

edilememesi, 

Emsal bedel uygulamasında kullanılacak değer ile ilgili olarak değerleme gününde 

tespitin yapılması gerekli olup, yasa tespit usullerine iliĢkin objektif belirlemeler yapmıĢtır. 

Yasada yapılan tanımlamaya göre emsal bedeli sıra ile aĢağıdaki esaslara göre tayin olunur. 

Buradan da anlaĢılacağı üzere sıralamaya dikkat edilmesi gerekli olup, bir üst sıraya göre 

emsal bedel tespit edilebiliyorsa bir alt sıradan emsal bedelinin tespiti yasaya göre 

yapılamamaktadır.  

213 Sayılı V.U.K.‘nun 267. maddesinin sondan ikinci fıkrasına göre aĢağıdaki 

esaslarla kayıtlı olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç 

ölçülerini tesbit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere bu durumun varlığı halinde ayrıca 267. maddedeki sıralama dikkate 

alınmayacak ve belirlenen unsurlar emsal bedel olarak kullanılacaktır. 

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile 

değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satıĢ yapılmıĢsa, 

emsal bedeli bu satıĢların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan 

"Ortalama satıĢ fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satıĢ miktarının, emsal 

bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması Ģarttır. 

Bu esasta değerleme mükellefler tarafından kendi defter ve belgelerinde yer alan 

kayıtlara göre belirlenmektedir. Bu esasın uygulanabilmesi için aĢağıdaki yer alan Ģartların 

birlikte var olması gerekmektedir.  

-Malın misli mal olması gerekir.
71

 Misli olmayan mallar özellikleri itibariyle aynı 

özellikte farklı bir mal bulunmayan mallardır.  
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Örneğin ünlü bir ressamın resim tablosu misli olmayan bir maldır. Misli mallara 

örnek olarak un, Ģeker, yağ, ekmek, masa, beyaz eĢya verilebilir. 

- Mükellef tarafından değerlemenin yapılacağı aydan iki ay öncesine kadar 

değerleme konusu yapılacak iktisadi kıymetle aynı cins ve neviden iktisadi kıymet yasada 

belirtilen sınırlamalar dâhilinde satılması gerekir. Değerleme iĢleminin dönem sonunda 31 

Aralık‘ta yapıldığı varsayılırsa Aralık, Kasım, Ekim aylarında ilgili iktisadi kıymetten 

iĢletmenin satıĢ yapması gerekmektedir. Bu esasın tespitinde öncelikle değerlemenin 

yapılacağı aydaki satıĢa bakılır. 

- Aylık satıĢ miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına 

nazaran % 25'ten az olmaması Ģarttır. Örneğin misli nitelikte 200 kg unun emsal bedelinin 

tespitinde değerlemede dikkate alınacak ayların herhangi birinde sırayla 200-0,25=50 kg un 

satıĢı olması gerekmektedir. 

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere emsal bedel mükelleflerce miktar ve fiyat 

bilgileri dikkate alınarak ilgili ayın ortalama fiyatı bulunması neticesinde kullanılır. Bu esasın 

uygulanamadığı durumlarda ikinci sıra hükmüne bakılacaktır.  

Örnek: Beyaz EĢya Alım Satım ticaretiyle uğraĢan bir Limited ġirketin % 74 

payına sahip Ģirket kanuni temsilcisi 21 Aralık 2011 tarihinde x model bir bulaĢık makinasını 

öğrenci olan çocuğunun evinde kullanması amacıyla çocuğunun evine göndermiĢtir. Limited 

Ģirket yılın her döneminde bu neviden iktisadi kıymetin satıĢını gerçekleĢtirmiĢtir. Ekim, 

Kasım, Aralık 2000 aylarında x model (aynı cins ve neviden) televizyon satıĢlarına iliĢkin 

bilgiler aĢağıdaki gibidir: 

 

Aylar SatıĢ Miktarı    SatıĢ Tutarı  

Ekim 3 Adet 4.200- 

Kasım 5 Adet  8.000.- 

Aralık 2 Adet 3.600.-                                                                                                              

Limited Ģirket kanuni temsilcisi tarafından iĢletmeden 21 Aralık 2011 tarihinde 

çekilen bu bulaĢık makinasının 5520 sayılı K.V.K. ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu(K.D.V.K.) uyarınca hasılat olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiğinden ayrıca 

değerlenmesi gerekir.  

Aralık 2011‘de x model bulaĢık makinasından 2 adet satılmıĢ olup, bu miktar 

değerleme konusu yapılacak mal miktarının (1 adet) yüzde yirmi beĢinden fazla olduğundan, 

değerleme bu ayın 2 adetlik satıĢ ortalamasına göre yapılacaktır.  x model bulaĢık makinası 

Aralık ayı ortalama satıĢ fiyatı (3.600  / 2 =) 1.800 TL ‗dır.  
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 Bu durumda, Limited ġirket kanuni temsilcisi tarafından Aralık 2011‘de 

iĢletmeden çekilen x model 1 adet bulaĢık makinasının 1.800 TL tutarındaki emsal bedelinin, 

iĢletme hasılatı olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekir. Ayrıca bu tutar üzerinden 3065 

Sayılı K.D.V.K.‘nun 27/1. bent hükmü doğrultusunda malın tabi olduğu oranda K.D.V. 

hesaplanması gerekmektedir. 

Eğer, değerleme konusu yapılacak mal miktarı 9 adet olsaydı bu durumda, 

değerleme konusu yapılacak mal miktarının yüzde yirmi beĢi (9-0,25= 2,25) Aralık ayında 

satıĢı gerçekleĢen miktardan daha fazla olduğundan değerleme Aralık ayı satıĢları dikkate 

alınarak yapılmazdı. Bu durumda Kasım ayı satıĢ miktarlarının dikkate alınması 

gerekmekteydi. 

Bu örnekte de gösterildiği üzere Aralık ayında emsal bedelin tespitinde Aralık, 

Kasım, Ekim ayları miktar ve fiyatları dikkate alınmakta diğer ay verileri yasal hükümler 

doğrultusunda kullanılmamaktadır. Aralık, Kasım, Ekim aylarında konuyla ilgili değerlemede 

kullanılacak bir fiyat bulunamıyorsa yasaya göre ikinci sıra olan maliyet bedeli esasına 

bakılacaktır. 

 Ġkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet 

bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, 

toptan satıĢlar için % 5, perakende satıĢlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini 

bizzat belli eder.  

Birinci sıradaki ortalama fiyat esasında olduğu gibi bu esasta da hesaplama 

mükellef tarafından defter ve belgelere dayanılarak, değerleme konusu yapılacak malın 

maliyet bedelinin bilinmesi veya çıkarılmasının mümkün olduğu hallerde yapılır. maliyet 

bedeline, toptan satıĢlar için yüzde beĢ, perakende satıĢlar için yüzde on ilave edilmek 

suretiyle tespit edilir. 

Bir satıĢın perakende satıĢ sayılabilmesi için; 

- Miktar olarak ortalama bir tüketicinin normal ihtiyacını geçmemesi, 

- SatıĢ konusu malın özel Ģahıslar tarafından, normal olarak kullanılabilecek 

nitelikte olması, 

- Alıcının malı tekrar satıĢa sunmaması, 

Gerekir.
72

 

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1. maddesine göre satıĢı yapılan malları aynen 
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veya iĢlendikten sonra satıĢını yapanlar dıĢındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet 

veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetindedirler. Burada getirilen sınırlamada toptan satıĢların anlatılmak istendiği 

sonucuna varılmaktadır.
73

 

Örnek: Yukarıdaki örnekte ortalama fiyat esasına göre tespitin yapılamadığı 

durumlarda maliyet bedeli esasına bakılacaktır. Bu durumda iĢletmeden bu çekiĢ, perakende 

bir satıĢ sayılacağı için maliyet bedeli bilinmesi halinde maliyet bedeline % 10 ilave edilmek 

suretiyle emsal bedeli tespit edilecektir. Bu bulaĢık makinasının iĢletme maliyeti 1.200- TL 

olduğuna göre malın emsal bedeli (1.200 x %110 = ) 1.320 TL olarak tespit edilip, iĢletme 

hasılatı olarak kayıt edilmesi gerekir. 

Burada Ģu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir: K.D.V. Kanununun 27. 

maddesinde bedeli bulunmayan veya bilinmeyen iĢlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet 

gibi paradan baĢka değerler olması halinde emsal bedel veya emsal ücretin vergi matrahı 

olacağı hükme bağlanmıĢtır. Bunun yanında, bedelin emsaline veya emsal ücretine göre açık 

bir Ģekilde düĢük olduğu ve bu düĢüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı 

hallerde de matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretinin uygulanacağı, emsal bedeli ve 

emsal ücretinin ise V.U.K. hükümlerine göre tespit edileceği belirtilmiĢtir. 

Bu durumda, emsal bedeli uygulamamızda ilk olarak ortalama satıĢ fiyatı esası 

uygulanacaktır. Ortalama satıĢ fiyatı esasında tespitin mümkün olmaması halinde, maliyet 

bedeli esasının uygulanması gerekecektir. 

V.U.K.‘nun 275. maddesine göre imal edilen mal maliyetine genel idari 

giderlerinden pay verilmesi konusunda mükelleflere seçimlik hak tanınmıĢtır. Dolayısıyla 

normal hallerde maliyet bedeli esasında emsal bedeli hesaplanmasında genel idare giderleri 

dikkate alınmayabilir. 

Ancak, K.D.V. Kanunu‘nun 27. maddesine göre, emsal bedeli tesbitine esas 

alınacak maliyet bedeline, genel idare giderlerinden pay verilmesi zorunludur. 

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal 

bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. 

Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araĢtırılmak ve kullanılmıĢ eĢya 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.  
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Takdir yolu ile emsal bedel tespiti, ortalama fiyat ve maliyet bedeli esasının 

uygulanamadığı hallerde, ya mükellefin müracaatı yahut idarenin talebi ile yapılır. 

Ġster mükellef, isterse vergi idaresinin talebine istinaden yapılsın, takdir olunan 

matraha mükelleflerin dava açma hakları saklıdır. Ayrıca, vergi idaresinin V.U.K.‘nun 377. 

maddesi uyarınca takdir komisyonunun kararına karĢı dava açma hakkı bulunmaktadır. 

Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak 

tayin edilememesi hallerinde tesbit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur.  

1.5.8.1. Vergi Mevzuatında Emsal Bedel ve Emsal Ücret  

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre emsal bedel ile değerlenecek iktisadi kıymetler 

aĢağıdaki gibidir. 

- 274. madde uyarınca emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki 

satıĢ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düĢüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli 

yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü 

tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.  

Emtia ve imal edilen mamuller maliyet bedeli ile değerlenirken değerleme 

gününde yasal sınırlar dâhilinde emtia ve mamuller emsal bedelle değerlenir. Buradaki amaç 

dönem maliyetlerinin mükellefler lehine hareketle kriz durumlarında doğru bir Ģekilde 

hesaplanması ve dönem sonu stok tutarlarının satıĢ fiyatı düĢen mallar icabınca belirlenmesi 

gerekliliğidir. Ancak bu bir seçimlik hak olup, mükellefler bu hakkı kullanmayarak maliyet 

bedeli uygulamasından yararlanabilir. 

- 277. maddeye göre zirai iĢletmelere dâhil hayvanların maliyet bedelinin tespiti 

mümkün olmıyan hallerde emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli iĢletmenin 

bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kıĢlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit 

edilmiĢ olan ortalama maliyet bedelidir. 

- 278. maddeye göre yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut 

bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi 

kıymetlerinde önemli bir azalıĢ vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmıyan 

hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deĢe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. 

- 289. madde hükmüne göre V.U.K.‘nun iktisadi kıymetlerin değerlemesi 

bölümünde yazılı olmıyan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkân 

bulunmayan iktisadi kıymetlerden diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o 

da yoksa emsal bedeliyle değerlenir. 
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Yukarıda belirtilen hükümler iktisadi kıymetlerin değerlemesine iliĢkin olup, 

ayrıca V.U.K.‘nun Servetleri bölümünde emsal bedel ile ilgili aĢağıdaki hükümler mevcut 

bulunmaktadır. 

- 292. madde hükmüne göre vergilendirilecek bir servete dâhil ticari sermayenin 

unsurlarından bulunan emtia, gemiler ve taĢıtlar, tesisat ve makinalar, demirbaĢ eĢya ve diğer 

menkul mallar, emsal bedelleri ile değerlenir. 

- 293. madde hükmüne göre ticari sermayeye dâhil olmıyan ev eĢyası, 

mücevherat, sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelleri ile değerlenir. 

- 294. madde hükmüne göre ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bütün esham ve 

tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilat, emsal bedelleri ile 

değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaĢılırsa bu rayiç yerine emsal 

bedeli esas olur. 

- 296. madde hükmüne göre tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla birinci 

fıkranın dıĢında kalan bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet hakları ile imtiyazlar dâhil) 

emsal bedelleriyle değerlenir. 

213 sayılı V.U.K. haricinde emsal bedele iliĢkin hükümleri bulunan Kanunlara 

yönelik açıklamalar ise aĢağıda yapılmıĢtır. 

193 Sayılı Gelir Vergisinde Emsal Bedele ĠliĢkin Hükümler; 

- Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler baĢlıklı 41. maddenin 1. bendine göre 

teĢebbüs sahibi ile eĢinin ve çocuklarının iĢletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları 

sair değerler emsal bedeli ile değerlenerek teĢebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur. Bu 

maddenin uygulanmasında, kollektif Ģirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit 

Ģirketlerin komandite ortakları teĢebbüs sahibi sayılır. Bu bent hükmünü iĢletmenin terki 

halinde teĢebbüs sahibine iĢletmenin iktisadi kıymetlerinin devrinde fatura tanzim ederken 

uygulamak ve emsal bedelleriyle fatura etmek gerekmektedir.
74

 

- Zirai ĠĢletme Hesabı Esasına Göre Hasılat baĢlıklı 56. maddesine göre; 

- Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, aile veya iĢletme ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere istihlak maddeleri ile değiĢtirilmesi halinde verilen mahsulün emsal bedeli 

hasılat sayılır.  

- Ziraat makine ve aletlerinin baĢka çiftçilerin zirai iĢlerinde çalıĢtırılması 

karĢılığında herhangi bir istihlak maddesi veya istihsal vasıtası alınması halinde alınan madde 

veya vasıtaların emsal bedeli hasılat sayılır.  
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- ĠĢletmede istihsal edilip de tohum, yem ve sair suretlerle iĢletmede kullanılan 

zirai mahsullerin emsal bedeli hasılat sayılır. 

- Zirai ĠĢletme Hesabı Esasına Göre Giderler baĢlıklı 57. maddesine göre ise 

iĢletmede istihsal edilip de tohum, yem ve sair suretlerle kullanılan zirai mahsullerin emsal 

bedelleri masraf yazılır. 

- Gerçek Ücretler baĢlıklı 63. maddesine göre hizmet erbabına sair suretle 

sağlanan menfaatler, menfaatin emsal bedeline göre değerlenir. 

- 193 Sayılı G.V.K.‘nun 89 ve 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 10. maddesinin son fıkra 

hükümlerine göre bağıĢ ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağıĢlanan veya yardımın 

konusunu teĢkil eden mal veya hakkın mukayyet değeri mevcut değilse V.U.K. hükümlerine 

göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek emsal değeri esas alınır.  

5520 Sayılı K.V.K.‘nun 13. maddesi 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 13. maddesi 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı baĢlığıyla yasal mevzuatına 2007 

yılından beri girmiĢ bulunmakta ve bu madde hükmünde emsal bedelle ilgili açıklamalar 

yapılmıĢtır. Ancak ilgili madde emsal bedelin belirlenmesi ile ilgili sistematiği kendi 

belirlemiĢ ve kendi kurallara bağlamıĢtır. Konuyla ilgili yapılacak açıklamalarda ayrı bir 

çalıĢmanın konusunu oluĢturduğundan burada konuyla ilgili ayrıca bir bilgilendirme 

yapılmamıĢtır. 

3065 Sayılı K.D.V. Kanununda Emsal Bedel; 

- Vergi Sorumluluğu baĢlıklı 9. maddesine göre belgesiz mal bulundurdukları 

veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alıĢ 

belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alıĢ 

belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit 

tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan K.D.V. alıĢlarını belgeleyemeyen mükellef 

adına re'sen tarh edilir. Ayrıca yapılan tarhiyata V.U.K.‘nun 341 ve 344. maddeleri gereği 

vergi ziyaı cezası kesilir. 

- Kanunun 27. maddesi emsal bedelle ilgili olup, maddenin 1 ve 2. bentlerinde 

sayılı aĢağıdaki hallerde V.U.K. hükümlerine göre belirlenen emsal bedel/ücretin 

kullanılacağı hükme alınmıĢtır.  

- Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen iĢlemler olması halinde, 

- Bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan baĢka değerler olması halinde,  

- Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir Ģekilde düĢük olduğu 

ve bu düĢüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde, 

4760 Sayılı Ö.T.V‘nde Emsal Bedel;  
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- Mükellef ve Vergi Sorumlusu baĢlıklı 4. maddesinin 3. bendine göre fiilî veya 

kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak 

bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alıĢ 

belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alıĢ 

belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki 

emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alıĢını belgeleyemeyen mükellef 

adına re'sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre 

hesaplanacak vergiden az olamaz. Ayrıca yapılan tarhiyata V.U.K.‘nun 341 ve 344. maddeleri 

gereği vergi ziyaı cezası kesilir. 

- Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması baĢlıklı 13. maddesinin 4. bendine 

göre ihraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı V.U.K.‘nun mükerrer 257 nci 

maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya iĢareti 

olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki 

uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara 

uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen iĢyeri sahibi 

adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re'sen özel tüketim 

vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak 

vergiden az olamaz. Ayrıca yapılan tarhiyata V.U.K.‘nun 341 ve 344. maddeleri gereği vergi 

ziyaı cezası kesilir. 

1.5.8.2. Takdir Komisyonuna ĠliĢkin Düzenlemeler 

Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere vergi mevzuatında emsal bedel 

uygulaması birçok kanunda bulunmaktadır. 213 sayılı V.U.K.‘nun 267. maddesinde de 

belirtildiği üzere emsal bedelin belirlenmesinde mükellefler ilk önce kendi yasal kayıt ve 

belgelerinden hareketle ortalama fiyat esası ve maliyet esasına göre emsal bedeli bulmaya 

çalıĢacaklardır. Bu esasların uygulanamaması durumunda ise takdir esası kanunda 

açıklanmıĢtır. Bazı durumlarda da direkt olarak takdir esasının uygulanması gerektiği hükme 

alınmıĢtır. 

Buna göre takdir kararlarını verecek idarenin takdir komisyonu olduğu hüküm 

altına alınmıĢtır. 213 Sayılı V.U.K.‘nun 72. maddesine göre takdir komisyonu; illerde 

defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi 

müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların baĢkanlığı altında ilgili vergi 

dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiĢ iki üyeden kurulur. 

Kanunun 73. maddesine göre üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer sanat ve 

meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teĢekküllerce kendi üyeleri arasından 
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veya hariçten seçilir. Bu teĢekküller, Takdir Komisyonu BaĢkanının yazılı talebi üzerine en 

geç bir ay içinde iki asıl ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanında 

yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya 

ilgili olduğu teĢekkülden seçilen üyeler  iĢtirak eder. Komisyonlar kendilerine tahsis edilen 

dairede, yoksa vergi dairesinde toplanırlar ve keyfiyet bir tutanakla tesbit olunur. 

74. maddeye göre takdir komisyonunun görevleri arasında yetkili makamlar 

tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, 

ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmekte (Bu gibi takdirler de takdir kararına 

bağlanır.) sayılmıĢtır. 

Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup 

bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile 

ikaz etmeye mecburdur. 

1.6.  V.U.K. Taslağında Değerleme  

Vergi Konseyi tarafından hazırlanan ve 30.09.2011 tarihinde tartıĢılması için 

kamuya sunulan V.U.K. Tasarısı‘nın yasalaĢmaması ve hâlihazırda tartıĢmaya açık bir metin 

olması nedeniyle konuyla ilgili değiĢmesi öngörülen maddeler hakkında bilgi verilecek ve 

ayrıntılı açıklamalar yapılmayacaktır.
75

 

Taslağın 179-181. maddeleri arasında değerlemenin tarifi, günü ve esasları 

hakkında hükümler yer almakta olup, 213 sayılı V.U.K. ile kelimelerin telaffuzu haricinde bir 

farkı bulunmamaktadır. 

182. maddede değerleme ölçüleri sayılmıĢ, 213 Sayılı V.U.K.‘nunda yer alan 

değerleme ölçüleri aynen korunmuĢtur. Ancak 213 Sayılı V.U.K.‘nun 261. maddesinde geçen 

bazı değerleme ölçülerinin isimleri değiĢtirilmiĢtir. Buna göre mukayyet değer yerine kayıtlı 

değer, itibari değer yerine yazılı değer ifadesi kullanılmıĢtır. 

183. madde de ise maliyet bedelinin tanımı verilmiĢ olup, eski kanundan farklı 

olarak amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir 

süreyi gerektiren iktisadi kıymetler ile ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere finansman 

giderlerinden maliyete pay verilmemesi gerektiğini hüküm altına almıĢtır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nunda sabit kıymet/emtiadan kaynaklanan finansman 

giderlerinin değerlemesine iliĢkin 163 Seri Nolu V.U.K. G.T. ile 238 Seri Nolu V.U.K. G.T. 

yayımlanmıĢtır.  
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27 Ocak 1985 Tarih ve 18648 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 163 Seri Nolu 

V.U.K. G.T.‘nin
 76

 1. bent hükmüne göre yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle 

ilgili faizlerden kuruluĢ dönemine (gayrimenkulün aktifleĢtirildiği hesap dönemi sonuna 

kadar) ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım 

maliyetine eklenmesi gerekmekte; iĢletme dönemine (aktifleĢtirildiği dönemden sonraki 

dönemler) ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da 

maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.  

05 Mayıs 2004 Tarih 25453 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 334 Seri Nolu 

V.U.K. G.T.‘ne
77

 göre ise daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmıĢsa o 

yönteme göre iĢlem yapılmasına devam edilecektir. 

02 Mart 1995 Tarih 22218 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 238 Seri Nolu 

V.U.K. G.T.‗nin
 78

 B bölümüne göre iĢletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan 

veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon 

giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre 

mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri 

takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dâhil edebileceklerdir. 

 Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere V.U.K. ve bununla birlikte G.T.‘ler 

emtianın finansmanında kullanılacak olan finansman giderlerinin maliyete verilmesini 

seçimlik hak olarak mükellefe bırakmıĢken, yatırımların finansmanında kullanılan finansman 

giderlerini ise aktifleĢtirildiği dönem sonuna kadar maliye atılması gerektiğini hüküm altına 

almıĢtır.  

V.U.K. Taslağı ise maliyet bedelinin tespitinde özellikli varlıklar haricindeki 

iktisadi kıymetlerin finansman giderlerinden maliyete pay verilmemesini hüküm altına 

almıĢtır. Bu hükümlerin bir arada değerlendirilmesi neticesinde V.U.K. Taslağının finansman 

giderleri konusunda 213 sayılı V.U.K.‘nundan farklı bir anlayıĢ sergilediği görülmektedir. 

V.U.K. Taslağı‘nın 184. maddesi borsa rayicini tanımlamakta ve konu hakkında 

213 Sayılı Kanundan ayrı olarak Türkiye'de kurulmuĢ borsalarda rayicin oluĢmaması halinde, 

iĢlemlerin kapanıĢı Türkiye ile aynı takvim gününde gerçekleĢen ve ilgili yabancı ülke 

mevzuatı gereği kurulmuĢ borsalarda oluĢan rayiçler de borsa rayici sayılacağına dair ayrı bir 

bent hükmü eklenmiĢtir. Bu hükümle birlikte ülkemizde yeni sayılabilecek ve uygulamada yer 
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almayan menkul kıymetlerin değerlenmesinde esas alınacak değerlere yönelik açıklamalarda 

bulunulmuĢtur. 

V.U.K. tasarısında değerleme ölçüleri konusunda en büyük değiĢiklik emsal 

bedelin belirlenmesinde yaĢanmıĢtır. Tasarının 189. maddesine göre emsal bedel tanımı ve 

emsal bedel belirleme yöntemleri değiĢmezken, emsal bedel belirlemede birinci sırada 

kullanılan ortalama fiyat yönteminin uygulanabilmesi için aylık satıĢ miktarının emsal bedeli 

belirlenecek her bir malın miktarına göre % 25‘ten az olamayacağı Ģeklinde belirlenen 

sınırlama % 10‘a çekilmiĢtir. Ayrıca ikinci sıra olan maliyet bedeli yönteminde maliyet bedeli 

bilinen malın emsal bedelin tespitinde toptan satıĢlar için % 5, perakende satıĢlar için % 10 

ilave etmek suretiyle bulunan emsal bedel yerine maliyet bedeline makul bir brüt kar oranı 

eklemek suretiyle tespit edilen emsal bedel uygulaması getirilmiĢtir. Buna göre Tasarı‘da 

maliyet bedeli bilinen iktisadi kıymetin emsal bedelinin tespitinde somut bir kar oranı yerine 

makul bir brüt kar oranı kullanılması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. 

Tasarıda emsal bedelin tespitine yönelik maddeye ayrı bir bent eklenmiĢ ve bentte 

mükellefin esas faaliyet konusu dıĢındaki iktisadi kıymetleri için doğrudan takdir yöntemi 

uygulanması gerektiği hükme bağlanmıĢtır. 

 Ayrıca aynı maddenin 4. bendine göre yargı organlarının re'sen biçtikleri 

değerler, zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar ve Maliye 

Bakanlığının değerlemeye yetkili kıldığı kiĢi veya kuruluĢların tespit ettiği değerler de emsal 

bedeli yerine geçer. Buna göre hâlihazırda 213 sayılı V.U.K.‘nunda da yer alan yargı 

organlarının re'sen biçtikleri değerler, zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer 

alan unsurların emsal bedeli yerine geçeceği hükmüne ek olarak Maliye Bakanlığının 

değerlemeye yetkili kıldığı kiĢi veya kuruluĢların tespit ettiği değerlerinde emsal bedeli yerine 

geçeceği hüküm altına alınmıĢtır. Tasarının 224. maddesine göre de Maliye Bakanlığı her 

iĢletme için iĢin niteliğine göre ayrı ayrı belli edilen ‗olağanüstü ekonomik ve teknik 

amortisman oranlarını‘ belirleme yetkisini değerlemeye yetkili kıldığı kiĢi ve kuruluĢlara 

devredebilir. Bu takdirde uygulanacak amortisman oranları bu kiĢi ve kuruluĢların tespit ettiği 

oranlar olacaktır.  

Bu hükümlerden de anlaĢılacağı üzere vergi mevzuatında daha önce uygulaması 

olmayan değerlemeye yetkili kuruluĢlara yönelik Tasarı‘da hükümler bulunmakta ve 

kuruluĢların yaptığı değerleme iĢlemleride Maliye Bakanlığınca kabul edileceği hükmü 

doğrultusunda bu kuruluĢlara pozitif bir yer kazandırılmaktadır. 

Tasarıda ayrıca bazı iktisadi kıymetlerin değerlemesinde değiĢiklikler yapılmıĢ 

olup, konuyla ilgili aĢağıda özet bilgiler verilmiĢtir. 
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- Tasarının 191. maddesine göre 213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre ayrı değerlenen 

alet, döĢeme ve demirbaĢ eĢyanın taĢınmaz gibi değerlenmesi gerektiği hüküm altına 

alınmıĢtır. 

- Tasarının 192. maddesine göre mükellefler makine ve teçhizatın deneme 

üretimine tabi tutulmasına iliĢkin giderleri maliyet bedeline dâhil edip etmemekte serbesttir. 

ġu kadar ki, bu giderler maliyet bedeline, deneme üretiminde elde edilen ürünlerin hâsılatı 

düĢüldükten sonraki net bedeliyle dâhil edilir.  

- Tasarının 195. maddesine göre değerli maden ticareti ile uğraĢanlara ait olanlar 

hariç, Ġstanbul Altın Borsası‘nda iĢlem gören değerli madenler, borsa rayici ile değerlenir. 

Buna göre Ġstanbul Altın Borsasındaki tespit edilen değerlerin borsa rayici olarak 

kullanılacağı bu neviden malların artık maliyet bedeli ile değerlenmemesi gerektiği hüküm 

altına alınmıĢtır. 

- Tasarının 198. maddesine göre menkul kıymet niteliğini haiz iĢtirak hisseleri ile 

fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden 

oluĢan yatırım fonu (borsa yatırım fonları dâhil) katılma belgeleri maliyet bedeli ile 

değerlenir. Bu hükme göre; 

- Hisse senetleri kısa vadeli amaçlarla alınmıĢsa konuyla ilgili büyük bir devrim 

geçirerek borsa rayicine göre değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıĢtır.  

- 213 sayılı V.U.K.‘da açıkça yazmayan iĢtirak hisselerinin değerlemesi 

ölçüsünün maliyet bedeli olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

- Daha önce alıĢ bedeli ile değerlenen fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de 

kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım fonuna bağlanan menkul 

kıymetler ile madde de yeni sayılan borsa yatırım fonlarının maliyet bedeliyle değerlenmesi 

gerektiği hükme bağlanmıĢtır. 

- Tasarının 216. maddesine göre ticari sermayeye dâhil olsun olmasın her türlü 

devre mülkler vergi değeri ile değerlenir.  

ÇalıĢmanın 1. bölümünde yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlemeyle 

ilgili bilgiler verilmiĢ olup, 2. bölümde ise 01.01.2013 tarihinden itibaren Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uygulamaları ıĢığında T.T.K.‘na tabi gerçek ve 

tüzel kiĢi Ģahıslarca uygulanacak olan T.M.S./T.F.R.S. hükümlerinde yer alan değerleme 

hükümleri ile Vergi Mevzuat hükümleri Standart bazında karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın 1.3.1. 

bölümünde belirtildiği üzere yayımlanan K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ların T.M.S./T.F.R.S.‘lardan 

türetildiği ve T.M.S./T.F.R.S.‘larda yer alan hükümlerin özetlenmiĢ bir metni olduğu 

hususları dikkate alındığında K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘larla ilgili ayrı bölümler açılmamıĢ, 
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T.M.S./T.F.R.S.‘lara iliĢkin ilgili bölümlerde farklılık arz eden konular hakkında bilgiler 

verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. T.T.K. VE BUNA BAĞLI OLARAK T.F.R.S./T.M.S.’LERDE YER 

ALAN DEĞERLEME ESASLARI ĠLE VERGĠ MEVZUATINDAKĠ DEĞERLEME 

ESASLARI ARASINDAKĠ FARKLILIK VE ORTAK HÜKÜMLER 

6102 sayılı T.T.K. önceki bölümde yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere 

değerleme alanındaki düzenleme yapmayı T.M.S./T.F.R.S.‘lara bırakmıĢ ve bu standartlarda 

yer alan değerleme ölçülerinin kullanılması gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uygulamaları ıĢığında 

T.M.S./T.F.R.S.‘/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe 

gireceği hususunun dikkate alınması neticesinde artık değerleme konusunda yasal defterlerde 

vergi bazlı sistemden T.M.S./T.F.R.S. bazlı bilgi verme amaçlı bir sisteme geçileceği 

görülmektedir. 

T.M.S./T.F.R.S.‘lar 01.01.2013‘de yürürlüğe girecek olmasına rağmen 213 sayılı 

V.U.K. 1961 yılından beri yürürlükte olup, yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde de 

değerleme konusunda ağır basan taraf olmuĢtur. Kanundaki değerleme hükümleri 
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yayımlandığı tarihten beri fazla değiĢim geçirmeden uygulanmaktadır. Her ne kadar 

30.09.2011 tarihinde Vergi Konseyinde V.U.K.‘nuna yönelik tartıĢmaya açık bir taslak 

yayınlanmıĢ ve değerleme hükümleri konusunda T.M.S./T.F.R.S.‘lara yakınlaĢmaya yönelik 

hamleler atılmıĢ olsa bile Vergi Mevzuatı açısından değerleme hükümlerinde amaç Ģirketin 

gizli ortağı olan devletin menfaatlerini korumaktır. Ve bu nedenle mevzuat hükümleri vergi 

matrahının aĢınmasını sağlayacak düzenlemelere hiçbir hal ve Ģartta izin vermemektedir.  

Vergi Mevzuatında yer alan değerleme hükümlerinin aksine 

T.M.S./T.F.R.S.‘larda yer alan değerleme hükümleri genellikle G.U.D. bulmaya yönelik olup, 

bu değerlemede ölçüler ilke bazlı olarak uygulanır. Yani vergi mevzuatı açısından kural bazlı 

yöntemden ziyade gerçek değeri bulmaya yönelik iĢletmelere subjektif bir değerleme imkânı 

sunmaktadır.  

ÇalıĢmamızın bu bölümünde kavramsal çerçeve ve standartlarda yer alan 

değerleme hükümleri hakkında standart bazında açıklamalar yapılmıĢ, ilgili hükümlerle vergi 

mevzuatındaki değerleme hükümleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca vergi mevzuatına yönelik 

tartıĢılmaya açılan Tasarı üzerinde görüĢ ve önerilerimizde bu bölümde yer almaktadır. 

2.1. Tahakkuk Esası Yönünden T.M.S./T.F.R.S. ve Vergi Mevzuatı Farkı 

Finansal durumun ölçümlemesi ile doğrudan ilgili unsurlar bilançoda varlıklar, 

yabancı kaynaklar (borçlar) ve öz kaynaklar olarak yer alır. Gelir tablosundaki faaliyet 

sonuçlarının ölçümlemesi ile doğrudan doğruya ilgili unsurlar gelir ve giderlerdir. Finansal 

durumdaki değiĢim tablosunun unsurları ise gelir tablosunun unsurlarını ve bilanço 

unsurlarındaki değiĢiklikleri yansıtır.  

Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve‘nin 4.37 bölümüne göre 

tahakkuk; unsur tanımına giren bir kalemin aĢağıda açıklanan tahakkuk için gereken ölçütleri 

taĢıması halinde bu unsurun bilançoya veya gelir tablosuna dâhil edilmesi sürecini ifade eder. 

(a) Unsur tanımına giren bu kalem muhtemelen ileride iĢletmeye ekonomik yarar 

sağlayacak veya iĢletmeden ekonomik yarar çıkıĢına neden olacaktır. Tahakkuk ölçütü 

içerisinde olasılık kavramı söz konusu olup, bu durumda iĢletmenin faaliyetlerinin neticeleri 

konusunda belirsizlikler mevcuttur. Gelecekteki ekonomik yarar akıĢlarındaki belirsizliğin 

düzeyi eldeki verilere dayanılarak tespit edilmeye çalıĢılır ve konu hakkında yeterli veri 

sağlanılırsa unsur tanımına giren kalem finansal tablolara aktarılır. 

(b) Söz konusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir bir Ģekilde 

ölçümlenebilmelidir. Ölçümleme esnasında makul tahminlerden de faydalanılabilir. Makul bir 

tahmin ve güvenilir bir ölçümleme yapılamıyorsa unsur kalem finansal tablolarda tahakkuk 
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ettirilmez. Bu unsura iliĢkin bilgiler finansal tablo kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla 

dipnotlarda verilir. 

Bir kalemin tahakkuk ettirilmek için gereken ölçütleri taĢıyıp taĢımadığının 

belirlenmesi ve taĢıması halinde finansal tablolarda gösterilip gösterilmemesi konusunda karar 

verirken önemlilik kavramı dikkate alınmalıdır. Kavramsal Çerçevenin NÖ.11 bölümüne göre 

bir bilginin verilmemesi veya yanlıĢ verilmesi kullanıcıların belirli bir raporlayan iĢletmeye 

iliĢkin finansal bilgiye dayanarak verecekleri kararları etkileyebiliyorsa bu bilgi önemlidir. 

Önemlilik ihtiyaca uygunluğun iĢletmeye özgü halidir. Bilginin önemli olup olmadığına 

yönelik değerlendirme, bireysel bir iĢletmenin finansal raporu dikkate alınarak, bilginin ilgili 

olduğu kalemlerin niteliğine veya büyüklüğüne ya da her ikisine birden bağlı olarak yapılır. 

Bu nedenle önemlilik için standart bir sayısal eĢik belirlenmemiĢ veya özellikli bir durumda 

hangi bilginin önemli olabileceği belirtilmemiĢtir.  

Kavramsal Çerçeve‘nin A.17 bölümüne göre tahakkuk esaslı muhasebeleĢtirme 

uyarınca, iĢlemler ile diğer olaylar ve durumların raporlayan iĢletmenin ekonomik kaynakları 

ve hakları üzerindeki etkileri, bu etkilerin gerçekleĢtiği dönemde gösterilir. Nakit giriĢleri ve 

ödemelerin farklı bir dönemde gerçekleĢmiĢ olması bu durumu etkilemez. Tahakkuk esaslı 

muhasebeleĢtirmenin önemi, raporlayan iĢletmenin ekonomik kaynakları ve hakları ile 

bunlarda belirli bir dönemde meydana gelen değiĢimlere iliĢkin bilginin, iĢletmenin geçmiĢ ve 

gelecekteki performansının değerlendirilmesinde sadece döneme ait nakit giriĢleri ve 

ödemelerine iliĢkin bilgiye nazaran, daha iyi bir temel sağlamasından kaynaklanır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Kavramsal Çerçeve tahakkuk esaslı bir 

muhasebeleĢtirmeyi dikkate almıĢ olup, raporlayan iĢletmenin belirli bir dönemdeki nakit 

akıĢlarına iliĢkin bilgi iĢletmenin gelecekteki net nakit giriĢleri yaratma gücünün 

değerlendirilmesinde yardımcı olacağı için nakit akıĢına iliĢkin bilgilerinde tahakkuk esaslı 

muhabeleĢtirmeye yardımcı mahiyette kullanılması gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Bu 

nedenle T.M.S.K. tarafından Nakit AkıĢ Tabloları baĢlıklı 7 Nolu T.M.S. yayımlanmıĢtır. Bu 

standartta Finansal Tabloların SunuluĢu baĢlıklı 1 Nolu T.M.S.‘na göre tam set finansal 

tablolar arasında yer alan nakit akıĢ tablosunun düzenlenmesine yönelik esaslar açıklanmıĢtır. 

Türk Vergi Mevzuatına göre gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve 

K.V.K. olmak üzere ikiye ayrılır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun(G.V.K.) göre 7 çeĢit 

gelir unsuru bulunmakta ve bu gelir unsurlarının vergilendirilebilmesi elde etme esasına 

dayandırılmaktadır. 7 gelir unsurundan biri olan ticari kazancın tarifi 193 sayılı G.V.K.‘nun 

37.maddesinde yapılmıĢ olup, buna göre; her türlü  ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 

kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıĢ ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay 
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tahakkuk esasına bağlanmıĢtır. Aynı Ģekilde  5520 sayılı K.V.K‘nun 6.maddesinin birinci 

fıkrasıyla safi kurum kazancının tespitinde G.V.K.‘nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. Buna göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği 

taĢıdığından ve ticari kazanç gibi tespit edildiğinden elde etme yönünden tahakkuk esası 

geçerlidir.   

Tahakkuk esasında, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle 

kesinleĢmiĢ olması, yani geliri veya gideri doğuran iĢlemin tekemmül etmesinin yanı 

sıra, miktarının ve iĢlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme Ģartlarının da 

belirlenmiĢ olması gereklidir. 
79

 Bu durumda gelirin tahsil edilmiĢ veya giderlerin ödenmiĢ 

olup olmamasının tahakkuk esasına etkisi olmayacaktır.
80

 Ancak buradaki kesinleĢme 

sözcüğünden mutlak bir kesinleĢme anlaĢılması da mümkün değildir. Yani makul nitelikte 

kesinleĢme neticesinde gelir gider tahakkuk etmiĢ sayılır. Örneğin dönem baĢında kiralanan 

ve henüz kira ödemesi yapılmayan ancak içerisinde belirli bir dönemde oturulan yerlere 

iliĢkin hesaplanan kira giderleri tahakkuk etmiĢ sayılır. Bu durumda ticari kazançtan ilgili kira 

gideri indirim konusu yapılabilir. Veya bankaya yatırılan vadeli mevduatlara dönem sonunda 

belirli bir faiz tahakkuk etmiĢ olabilir. Bu durumlarda makul bir kesinleĢme olduğundan ilgili 

gelir giderlerin tahakkuk etmiĢ olduğu varsayılır. 

Vergi Kanunlarımız tahakkuk esasını yukarıda Ģekilde tanımlamıĢ ve ticari 

kazancın elde edilmesini tahakkuk esasına bağlamıĢ olmasına rağmen bazı durumlarda 

mevzuata eklenen hükümler nedeniyle tahakkuk esasından sapılmıĢtır. Bunun en bariz 

örneklerinden biri 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 

ödenmesi gereken sigorta primleri oluĢturmaktadır.
81

 Bu Kanunun 88. maddesine göre fiilen 

ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve K.V.K. uygulamasında gider yazılamaz. Buna göre, 

sigorta priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin fiilen ödenmiĢ olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen 

ödendiği tarihte gider yazılacaktır. 
82

 

Yukarıda Kavramsal Çerçeve ile Vergi Mevzuatında tahakkuk kavramının ne 

Ģekilde açıklandığı konusunda tespitler yapılmıĢtır. Kavramsal Çerçeveye göre belirsiz olan 

unsurların iĢletmeye ileride yarar sağlayacağı veya iĢletmeden yarar çıkıĢına neden olacağı 
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muhtemel olması durumunda bu unsur önemliliğin dikkate alınmasıyla birlikte güvenilir 

Ģekilde ölçülebiliyorsa finansal tablolarda tahakkuk ettirilir. Ölçümleme sırasında makul 

tahminlerden de faydalanılabilir. Vergi mevzuatı ise tahakkuk kavramından kesinleĢmeyi 

anlamıĢ ve mükelleflere tahmin yoluyla öncelik bırakmamıĢtır.
83

 

T.M.S./T.F.R.S.‘larda tahakkuk esası sıkı sıkıya uygulanmakla birlikte vergi 

mevzuatı yapılan kanuni düzenlemeler dolayısıyla ticari kazancın hesaplanması sırasında bazı 

durumlarda tahakkuk ilkesinden ayrılmıĢtır. Bu durumlar aĢağıdaki bölümlerde açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

2.1.1. T.M.S. 11 Kapsamında ĠnĢaat SözleĢmeleri ĠliĢkin Ölçüm Esasları ve 

Vergi Mevzuatıyla KarĢılaĢtırılması 

ĠnĢaat sözleĢmelerine konu olan iĢlerin özelliği gereği, sözleĢme kapsamındaki 

iĢin baĢlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir. Bu nedenle inĢaat 

sözleĢmelerine iliĢkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleĢme kapsamında elde 

edilen gelir ve maliyetlerin inĢaat iĢinin gerçekleĢtirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. 

Bu konuda ĠnĢaat SözleĢmeleri baĢlıklı 11 Nolu T.M.S.‘ ile Vergi Mevzuatındaki 

yer alan hükümler farklı hükümler getirmektedir. 11 Nolu Muhasebe Standartı tahakkuk esaslı 

gerçeğe uygun finansal tablolama anlayıĢı ile gelir-giderin tahakkuk ettiği dönemlerde 

finansal tablolara alınması gerektiğini hüküm altına almıĢ olmasına rağmen vergi 

mevzuatında bu tür iĢlerin gelir-giderlerin iĢin bittiği yılda finansal tablolara alınması 

gerektiğini hüküm altına almıĢtır. 

Standart yüklenici iĢletmelerin finansal tablolarındaki inĢaat sözleĢmelerinin 

muhasebeleĢtirilmesinde uygulanır. Yüklenici iĢletme, baĢkası nam ve adına inĢa faaliyetini 

sürdüren iĢletmelerdir. Yani inĢaat iĢi kendi adına yapılmamakta sadece inĢaatın yapım iĢine 

iliĢkin hizmet faaliyeti sürdürülmektedir. Yüklenici iĢletmenin kendi nam ve hesabına 

gerçekleĢtirdiği yıllara yıl içinde biten inĢaat iĢleri ile yıllara yaygın inĢaat iĢleri bu standarttın 

kapsamı dıĢındadır.
84

  

T.M.S. 11‘in 22. paragrafına göre bir inĢaat sözleĢmesinin sonucu güvenilir 

biçimde öngörülebiliyorsa, inĢaata iliĢkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle 

sözleĢmeye konu iĢin tamamlanma aĢaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal 

tablolara yansıtılır. ĠnĢaat sözleĢmesiyle ilgili beklenen zararlar doğrudan gider olarak finansal 

tablolara yansıtılır.  
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Standarta göre finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde 

sözleĢmenin tamamlanma aĢamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak 

adlandırılır. Bu yöntemde sözleĢme geliri, ulaĢılan tamamlanma aĢamasına kadar katlanılan 

inĢaat maliyetiyle eĢleĢtirilerek, bitirilen iĢle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması 

sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleĢme kapsamındaki iĢin aĢaması ve iĢteki ilerleme 

konusunda yararlı bilgi sağlar. Ayrıca bu yöntemle tahakkuk ilkesinin gereği olarak dönemsel 

gelir giderler ilgili bulundukları dönemlerin finansal tablolarına aktarılır ve finansal tabloların 

gerçeğe uygun Ģekilde görünümünü sağlar. 

Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesinin gereği olarak gelecekte yapılacak iĢlere 

iliĢkin katlanılmıĢ sözleĢme maliyetlere geri alınabileceklerinin muhtemel olması koĢuluyla, 

bir varlık olarak finansal tablolara alınır. Bu maliyetler müĢteriden olan alacağı temsil eder ve 

"yapılmakta olan iĢler " olarak sınıflandırılır. Aynı zamanda daha önce sözleĢme geliri içinde 

kar veya zararda yer almıĢ bir tutarın tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya 

çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya geri alınabilme olasılığı ortadan kalkan bu tutarla 

ilgili olarak sözleĢme gelirinde düzeltilme yapılmaz, söz konusu tutar gider olarak 

muhasebeleĢtirilir. 

Bir sözleĢmenin tamamlanma aĢaması çeĢitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici 

iĢletme, yapılan iĢi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. SözleĢmenin niteliğine bağlı 

olarak, bu yöntemler aĢağıdakileri içerebilir: 

(a) Bugüne kadar yapılan iĢle ilgili katlanılan sözleĢme maliyetlerinin öngörülen 

toplam inĢaat maliyetlerine oranı;  

Buna göre sözleĢme yapılan iĢi güvenilir bir biçimde ölçtüğü kanaatine varırsa; 

ĠnĢaatın baĢladığı tarihten beri gerçekleĢene fiili maliyet/ toplam öngörülen maliyet oranını 

bulur. Bunun neticesinde ise bulunan oran sözleĢmeye göre belirlenen gelir ile çarpılır. Bu 

durumda önceki dönemlerde tespit edilen gelirin tenzili neticesinde dönem geliri tespit edilir. 

Örneğin 11 Nolu T.M.S.‘nın SözleĢme Gelirleri baĢlıklı 11-15. maddelerine göre sözleĢme 

gelirinin 9.000.000,00 TL olduğu bir inĢaat sözleĢmesinde, yüklenici inĢaat iĢinin 

baĢlangıcında 11 Nolu T.M.S.‘nın SözleĢme Gelirleri baĢlıklı 16-21. maddelerine göre 

sözleĢme maliyetinin 7.500.000,00 TL olduğunu öngörerek inĢaata baĢlamıĢ olduğu 

varsayalım. ĠĢ ortalama 3 yıllık bir periyotta bitmiĢ olup, ilk yıl inĢaat sözleĢmesi için 

2.625.000,00 TL maliyetle karĢılaĢılmıĢtır. Buna göre sözleĢme maliyetinin 

2.625.000,00/7.500.000,00=% 35‘lik kısmına ilk yıl katlanılmıĢtır. Bu yönteme göre iĢin 

tamamlanma yüzdesi % 35 olarak hesaplanmıĢ ve ilk yıl sözleĢme geliri 9.000.000-

0,35=3.150.000,00 TL olarak finansal tablolara alınması gerekmektedir. 
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(b) Yapılan iĢe iliĢkin incelemeler(Ölçümleme); Örneğin görevli memurlarca 

yapılan ölçümleme iĢleminde iĢin ilk yıl % 28‘inin bitirilmiĢ olduğu hesaplansın. Bu durumda 

sözleĢme gelir ve maliyetleri bu bilgi ıĢığında dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır. 

(c) SözleĢmeye konu iĢin fiziki tamamlanma oranı. Örneğin yüklenici bir Ģirketin 

yapacağı 700 adet konutun bu yıl 100 tanesi tamamen 150 tanesi % 50 oranında bitmiĢ 

durumdadır. Buna göre yüklenim iĢinin (100 + 150-0,50)/700=% 25‘i fiziki olarak 

tamamlanmıĢtır.  

Standarta göre müĢteriden alınan avanslar ve hak ediĢler genellikle yapılan iĢi 

yansıtmaz. Buna göre yukarıda (a) bölümündeki örnekten devam edersek yüklenicinin bu 

dönemde 2.800.000,00 hak ediĢ faturası tanzim ettiği, iĢin bitim aĢamasına göre hesaplanan 

gelirden 3.150.000,00-2.800.000,00=350.000,00 TL tutarında kısmına ise fatura tanzim 

edilmediği anlaĢılmıĢtır. Bu durumda 350.000,00‘nin de ayrıca finansal tablolara aktarması 

gerekmektedir. Buna göre bu tutar dönemde tahakkuk etmiĢ ancak tahsil edilmemiĢ bir gelir 

olduğu için 181 Gelir Tahakkukları Hesabına veya 18‘li gruba yeni bir hesabın açılması 

durumunda örneğin 182 Onaylanacak HakediĢler Hesabına ilgili tutarın aktarılması 

gerekmektedir.  

HakediĢ faturası 3.200.000,00 TL olması durumunda ise 3.200.000,00-

3.150.000=50.000,00 TL‘nin dönem geliri olarak kabul edilmemesi ve hak ediĢ avansı 

mahiyetinde kabul edilmesi gerekmektedir.  

Yukarıda görüldüğü üzere 11 Nolu T.M.S.‘de inĢaat sözleĢmelerinin gelir ve 

maliyetleri tahakkuk esasına tam bağlı bir Ģekilde dönem finansal tablolarına yansıtılması 

gerektiği açıklanmıĢtır. Konuyla ilgili Vergi Mevzuatına yönelik açıklamalar ise 193 Sayılı 

G.V.K.‘nun 42-44. maddelerinde hüküm altına alınmıĢtır. 42. madde hükmüne göre birden 

fazla takvim yılına sirayet eden inĢaat ve onarma iĢlerinde kar veya zarar iĢin bittiği yıl kesin 

olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılır. Burada hüküm ifade eden inĢaat ve onarım 

iĢleri baĢkasının hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılır ve birden fazla takvim yılında 

devam eder. Örneğin 24 Aralıkta baĢlayan taahhüde bağlı bir onarım iĢi 2 ġubatta biterse bu 

iĢte G.V.K.‘nun 42. maddesi uyarınca yıllara sirayet eden bir iĢtir. 

G.V.K.‘nun 44. maddesine göre bu neviden iĢlerin bitim tarihi olarak geçici ve 

kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece 

onaylandığı tarih diğer hallerde iĢin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim 

tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu iĢlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her 

ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği 

yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır. 
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Görüldüğü üzere yıllara sirayet eden inĢaat ve onarım iĢlerinde Vergi Mevzuatı 

tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesinden ayrılmıĢtır. Ancak burada G.V.K. 94 ve K.V.K. 15. 

maddeleri uyarınca yapılan % 3 oranında stopaj vergiden de bahsetmek gerekir. Buna göre 

G.V.K.‘nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inĢaat ve onarım iĢleri 

ile uğraĢanlara bu iĢleri ile ilgili olarak yapılan hak ediĢ ödemelerinden hizmet alan kamu 

idare ve kuruluĢları, iktisadî kamu kuruluĢları, sair kurumlar, ticaret Ģirketleri, iĢ ortaklıkları, 

dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî iĢletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 

yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî 

kazançlarını bilânço veya ziraî iĢletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; % 3 oranında 

kesinti yapmak zorundadırlar. 

Burada tevkif edilen vergi ile birlikte vergi idaresi ilgili iĢlemin vergisinin bir 

kısmını iĢ bitmeden hizmet alan kiĢi veya kurumun yukarıda sayılanlar arasında yer alması 

koĢuluyla peĢin olarak almaktadır. 

Yukarıda yer alan örnekten hareketle yapılan stopajın dönemsel ödenmesi gereken 

vergiyle karĢılaĢtırılması Ģu Ģekilde yapılabilir. Yüklenici firma bu yıl sözleĢme geliri olarak 

3.150.000,00 TL, sözleĢme maliyeti olarak 2.625.000,00 TL finansal tablolara yansıtmasıyla 

birlikte bu iĢten dolayı karı toplam 3.150.000,00-2.625.000,00= 525.000,00 TL olmaktadır.  

BaĢka herhangi bir faaliyetinin olmaması durumunda kurum matrahı olarak bu tutarı dikkate 

alırsak hesaplanan K.V.K. 525.000,00-0,20=105.000,00 TL olmaktadır. Bu tutar ödenmesi 

gereken K.V.K. olmayıp, hak ediĢ faturaları üzerinden yapılan % 3 oranında 3.150.000,00-

0,03=94.500,00 TL‘nin hesaplanan vergiden mahsup edilmesi gerekmektedir. Görüldüğü 

üzere neredeyse dönem sonunda hesaplanan K.V.K. dönem içerisinde stopaj suretiyle 

ödenmiĢ bulunmaktadır. Bu durumda inĢaat iĢlerinin bittiği dönemde vergilendirilmesinin pek 

bir cazibesi bulunmamaktadır. Aynı zamanda yasal defterlere bu Ģekilde iĢlenen kayıtlarla 

dönemsel gelirler gerçeğe uygun Ģekilde yansıtılmamakta ve kar dağıtımı yönünden sorunlar 

yaĢanmaktadır. Kar dağıtımı yönünden sorunlar avans kar dağıtımı ile çözülebilirse de bu 

çeĢit bir vergilemenin bir cazibesinin bulunmadığının ve 2013‘ten itibaren 

T.M.S./T.F.R.S.‘lara göre kayıt tutulmasının dikkate alınması neticesinde Gelir Vergisinin 

değiĢtirilmesi durumunda bu vergileme türünden vazgeçilmesi ve tahakkuk esaslı dönemsel 

geliri gösteren vergileme uygulaması tarafımızca önerilmektedir. Bu durumda 

T.M.S./T.F.R.S. uygulaması ile vergi mevzuatı yüklenici firmaların inĢaat-onarım iĢlerinde 

benzeĢmiĢ olacaktır. 

2.1.2. T.M.S. 18 Kapsamında Hasılatlara ĠliĢkin Ölçüm Esasları ve Vergi 

Mevzuatıyla KarĢılaĢtırılması 
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Kavramsal Çerçeveye‘ye göre gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini birden 

içerir. Hasılat iĢletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkar; satıĢ, ücret, faiz, temettü, 

lisans ücreti ve kira gibi çeĢitli adlar taĢır. Kazançlar gelir tanımına giren diğer kalemleri 

belirtir. Bunlar iĢletmenin olağan faaliyetlerinden doğabildiği gibi olağan olmayan 

faaliyetlerinden de ortaya çıkabilir. Kazançlar ekonomik yarardaki artıĢları ifade ederler ve 

özellikleri itibariyle gelirlerden bir farkları yoktur. 

18 Nolu T.M.S.‘nın 7. paragrafına göre ise hasılat ortakların sermayeye katkıları 

dıĢında, öz kaynakta artıĢla sonuçlanan ve iĢletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden 

elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Bu standart mal satıĢları, hizmet sunumları ve 

iĢletme varlıklarının baĢkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve 

temettüler aĢağıdaki iĢlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleĢtirilmesinde 

uygulanır.  

Hasılat, yalnızca, iĢletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar 

akıĢlarını içerir.  Üçüncü kiĢiler adına tahsil edilen satıĢ vergileri, mal ve hizmet vergileri ve 

K.D.V. gibi tutarlar iĢletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve öz kaynakta 

artıĢ yaratmaz. Bu nedenle bu tutarlar hasılat dıĢında bırakılır. Benzer Ģekilde, acente 

iliĢkilerinde brüt ekonomik yarar akıĢları iĢletme öz kaynaklarında artıĢ yaratmayan, acentesi 

olunan iĢletme adına yapılan tahsilat tutarlarını da içerir. Acentesi olunan iĢletme adına 

yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Hasılat yalnızca komisyon tutarıdır. 

 Bir iĢlemden doğan hasılat tutarı, genellikle iĢletme ile varlığın alıcısı veya 

kullanıcısı arasındaki anlaĢma ile belirlenir. Hasılat, iĢletme tarafından uygulanan ticari 

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

G.U.D. ile ölçülür. SatıĢ sırasında yapılan iskontolar için bir düzelme iĢlemine gerek 

bulunmazken satıĢ sonrasında yapılan kasa ıskontosu, miktar ıskontosunun dikkate alınması 

gerekmektedir. Örneğin 5 çuval un alan müĢterisine uzun zamandır müĢteri olma vasfıyla 

verilen 1 çuval bedelsiz un karĢılığında müĢterisinden 600 TL alan satıcı bir çuval unu 120 

TL‘den satmaktadır. Bu durumda satıĢ karĢılığı alınacak bedelin gerçeğe uygun bedeli 600 TL 

olduğundan bu tutar kayıtlara intikal ettirilir. 

Bu standarta göre mal veya hizmetin peĢin satılması, vadeli satılması veya takasa 

konu edilmesi bu iĢlemin finansal tablolara yansıtılmasına etki eder. Buna göre bedelin peĢin 

olarak alınmıĢ ve alınacağı durumlarda hasılat tespit edilen peĢin değerdir. SatıĢ vadeli olarak 

yapılmıĢ, nakit giriĢi ertelenmiĢse satıĢ bedelinin G.U.D. gelecekteki tüm tahsilatların emsal 

faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Emsal faiz oranının belirlenmesi ile ilgili 

olarak yine aynı standartta iki yöntem belirlenmiĢtir. Buna göre emsal faiz oranı; benzer kredi 



60 
 

derecelendirmesine sahip iĢletmenin benzer finansal araçları için geçerli olan faiz oranı ya da 

finansal aracın nominal değerini ilgili nakit satıĢ fiyatına indirgeyen faiz oranı olarak 

bulunabilir. Bu durumda vadeli satıĢlarda vade farkından dolayı ortaya çıkan gelir satıĢ 

hasılatına eklenmez. Vade farkı neticesinde bir finansman hizmeti verilir ki burada elde edilen 

gelir faiz geliridir. Örneğin 2 yıl vadeli emtia satıĢı neticesinde ele geçecek tutar 1.400,00 TL, 

hesaplanan G.U.D. 1.140,00 TL ise burada hasılat 1.140,00 TL‘dir. Geri kalan 1.400,00-

1.140,00=260,00 TL faiz gelirinin konusunu girmektedir. Bu durumda tahakkuk ettikleri 

dönemlerde faiz geliri hesabına kaydedilmelidir. Ancak bu tutar satıĢın yapıldığı dönemde 

finansal tablolara alınması gereken bir tutar olduğundan 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 

Hesabına veya 12- ErtelenmiĢ Gelirler Hesabına kayıt edilmesi gerekir.
85

 Bu standart hasılatı 

G.U.D. ile ölçümlediği ve nakit giriĢinin ertelendiği durumlarda G.U.D. ile belirlenen değer 

arasındaki bedeli ertelenmiĢ gelirlere atmıĢ olduğu için senetsiz alacakların tamamına da bir 

nevi reeskont uygulamaktadır. 

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

değiĢtirilmesi veya vadeli takasa konu edilmesi, hasılat yaratıcı iĢlem olarak değerlendirilmez. 

Birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiĢtirilmesinde, takas hasılat yaratıcı bir iĢlem 

olarak değerlendirilir. Bu durumda hasılat, alınan mal veya hizmetlerin G.U.D.‘nden transfer 

edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının düĢülmesi suretiyle hesaplanır. Elde edilen mal veya 

hizmetlerin G.U.D.‘nin güvenilir biçimde belirlenemediği durumlarda hasılat, elden çıkarılan 

mal veya hizmetlerin G.U.D.‘ne varsa transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının 

eklenmesi suretiyle hesaplanır.  

Bu Standarttaki muhasebeleĢtirilme ilkeleri genellikle her bir iĢleme ayrı ayrı 

uygulanır. Ancak bazı durumlarda, muhasebeleĢtirme ilkelerini iĢlemin özünü yansıtabilmek 

amacıyla, tek bir iĢlemin ayrıĢtırılabilir kısımlarına ayrı ayrı uygulamak gerekebilir. Bir 

ürünün satıĢ fiyatı ayrıĢtırılabilir nitelikteki satıĢ sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu 

tutarın hasılat olarak muhasebeleĢtirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildiği dönem 

boyunca hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Örneğin 1 yıllık bakım servisi ile birlikte 

satılan bir emtiadan 120.000,00 TL + K.D.V.K. gelir elde edilmiĢtir. Tanzim edilen faturaya 

servis hizmetlerinin bedelleri ayrıca gösterilmiĢtir. Buna göre aylık servis bedelinin 1.000,00 

TL olduğunun dikkate alınması neticesinde 12 aylık hizmet bedeli haricinde kalan 

120.000,00-12.000,00=108.000,00 TL hasılatın G.U.D.‘dir. Bu nedenle 108.000,00 TL‘nin 
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hasılat olarak kayıtlara geçirilmesi geri kalan 12.000,00 TL‘nin ise ertelenmiĢ gelir olarak 

dikkate alınması gerekir. 

Birbiriyle bağlantılı bir iĢlemler serisinin bir bütün olarak değerlendirilmediği 

takdirde ticari etkisinin anlaĢılamadığı durumlarda, muhasebeleĢtirilme ilkeleri iki veya daha 

çok iĢlemde birlikte uygulanır. Örneğin, bir iĢletme mal satarken aynı anda bu iĢlemin etkisini 

ortadan kaldıracak biçimde malları ileri bir tarihte geri satın almak üzere ayrı bir anlaĢma 

yapabilir; bu durumda iki iĢlem birlikte değerlendirilir.  SatıĢa konu varlığın alıcılar tarafından 

kullanılabilmesi için montajın gerekli olduğu durumlarda sözleĢmenin önemli bir bölümünü 

oluĢturan montajın yapılmaması halinde hasılat varlığın kurulumu ve muayenesi 

gerçekleĢtikten sonra gerçekleĢmiĢ sayılır. 

Standarta göre mal satıĢında gelirin gerçekleĢme koĢulları; iĢletmenin malların 

sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiĢ olması, iĢletmenin satılan mallar 

üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği Ģekilde bir yönetim 

etkinliğini sürdürmemesi, hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi, iĢleme iliĢkin 

ekonomik yararların iĢletmece elde edilmesinin muhtemel olması, iĢleme iliĢkin yüklenilen 

veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesidir. Bir iĢletmenin 

sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya ne zaman devretmiĢ sayılacağının 

değerlendirilmesi, iĢleme iliĢkin koĢulların incelenmesini gerektirir. Çoğu kez, sahiplikle ilgili 

risk ve yararların devri ile mülkiyet veya zilyetliğin alıcıya devri aynı anda olur. Perakende 

satıĢların çoğunda bu durum söz konusudur. BaĢka durumlarda, sahiplikle ilgili risk ve 

getirilerin devri ile mülkiyet veya zilyetliğin devri farklı zamanlarda gerçekleĢir. Standarta 

göre iĢletmenin, sahiplikle ilgili önemli riskleri taĢımaya devam etmesi durumunda, bu iĢlem 

bir satıĢ değildir ve hasılat olarak muhasebeleĢtirilmez. 

Hizmet sunumuna iliĢkin bir iĢlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği durumlarda, iĢlemle ilgili hasılat iĢlemin raporlama dönemi sonu itibariyle 

tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. Hizmet sunumunda 

uygulanan tamamlanma düzeyi yöntemi T.M.S. 11‘de uygulamaya yakın bir Ģekilde 

uygulanmakta ve dönemsellik ilkesine uygun düĢmektedir. 

ĠĢletme varlıklarının baĢkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim 

hakları ve temettü getirileri ĠĢlemle ilgili ekonomik yararların iĢletme tarafından elde 

edilmesinin muhtemel olması ve hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi koĢulların 

bulunması durumunda muhasebeleĢtirilir. Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak, Ġsim hakları 
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ilgili sözleĢmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre, temettüler ise hissedarların 

ödemeyi alma hakkı oluĢtuğu anda muhasebeleĢtirilir.
86

 

Daha önce finansal tablolara yansıtılmıĢ olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği 

konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, baĢlangıçta muhasebeleĢtirilen hasılatın 

düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır.  

Yukarıda 18 Nolu T.M.S.‘nda yer alan değerlemeye iliĢkin hükümler açıklanmaya 

çalıĢılmıĢ olup, yapılan analiz çalıĢmasında bu standartta tahakkuk esaslı sisteme sıkı sıkıya 

bağlı olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Vergi mevzuatında ticari kazancın vergilendirmesinde tahakkuk esasına bağlı 

kalmıĢ ve ticari kazancın tespitinde 213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre satıĢ belgelerinden birinin 

tanzim edildiğinde veya banka faiz gelirleri gibi değerleme gününde tespiti yapılabilen 

gelirlerin hesaplandığı anda ticari kazanca ilgili unsurların dâhil edilmesi gerektiğini hüküm 

altına almıĢtır. Ticari kazanca dâhil mal/hizmet satıĢı peĢin olarak, vadeli veya takasa konu 

edilmek suretiyle yapılmıĢ olabilir. PeĢin suretiyle yapılan satıĢlarda ticari kazancın 

hesaplanması sırasında peĢin satıĢ bedeli dikkate alınır. Vadeli satıĢlarda ise senetli/senetsiz 

alacağa göre kayıtlar yapılır. Burada vadeli satıĢ hasılatı kar zarara atılmakla birlikte vadeli 

satıĢ karĢılığı alacağın türüne göre, alacaklarda değerleme yapılır.  

Alacak ve borçların değerlemesi konusunda 213 sayılı V.U.K.‘nun 281‘inci ve 

285‘inci maddelerinde konuyla ilgili hükümler yer almakta olup, buna göre 

alacakların/borçların mukayyet değerle (kayıtlı değer) ile değerlenmesi gerektiği hüküm altına 

alınmıĢtır. Burada ayrıca alacakların senetli/senetsiz olması durumu ve yabancı para karĢılığı 

yapılıp yapılmadığı önem arz eder.  

Alacak ve borçlar senetsiz olması durumunda yabancı parayla ilgili kur farkının 

da dikkate alınması neticesinde mukayyet değerle değerlenmesi gerektiği hüküm altına 

alınmıĢ. Yani bu neviden alacak/borçlar kayıtlı oldukları değerle dikkate alınacaklardır. 

Vadesi gelecek yıllara sarkmıĢ olsa bile ayrıca bir hesaplama yapılmayacaktır. Yalnız 

V.U.K.‘nun 281. ve 285. maddelerine göre senetsiz borç/alacaklardan olan mevduat veya 

kredi sözleĢmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle 

birlikte dikkate alınır. Dolayısıyla senetsiz olan bu neviden alacak/borçlar için değerleme 

kanuni olarak yapılması gerekli bir iĢlem olmaktadır. 
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Alacak ve borçlar senetli olması durumunda ise 213 sayılı V.U.K.‘na göre 

mükellefin tercihine bağlı olarak değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Ancak reeskont 

uygulamasında kanuni bir kısıtlama getirilmiĢ olup, buna göre alacak senetlerini değerleme 

gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı Ģekilde iĢleme tabi tutmak 

zorundadırlar. 213 sayılı V.U.K. yabancı para cinsinden senetli alacak ve borçların da 

reeskont iĢlemine tabi olacağı hüküm altına alınmıĢtır.  

213 Sayılı V.U.K.  hükümleri gereği bir alacak/borç için reeskont hesaplana-

bilmesi için; 

- Kambiyo senetlerine bağlı olması gerekir. T.T.K.‘na göre kambiyo senetleri 

poliçe ve bonodur. Çek bir ödeme aracı olup, kambiyo senedi niteliğinde değildir. Bu nedenle 

günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan vadeli çek karĢılığı alacaklara/borçlara reeskont 

ayrılamaz. Aynı zamanda adi senetler de kambiyo senedi sayılmadığından bu neviden 

alacaklara/borçlara reeskont ayrılamaz. 

-  Değerleme gününde vadesi gelmemiĢ olması gerekir. Vadesi gelmiĢ olan 

alacağın tamamının dönem gelir/giderlerine yansıtılmıĢ olmasının dikkate alınması 

neticesinde vadesi gelmeyen senetlerin ileriki dönem hesaplamalarında dikkate alınabilmesi 

için reeskont uygulanmasına izin verilmiĢtir.    

- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ve, 

- ĠĢletme aktifine kayıtlı olma mevcudiyeti aranır.  

V.U.K.‘na göre reeskont uygulamasında senette faiz nispeti açıklanmıĢsa bu 

nispet, açıklanmamıĢsa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir 

faiz uygulanır. Yabancı paralı senetlerde ise faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda 

değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LĠBOR) esas alınır. 

238 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre senetlerin reeskont tutarının hesaplanmasında 

iç iskonto yöntemi uygulanır. Bu Ģekilde senedin değerleme gününde değeri tespit edilir. 

Senetli alacak/borç ile değerleme günündeki değeri arasındaki tutar ise reeskont tutarı olarak 

dikkate alınır.  

Vergi Konseyi tarafından yayımlanan V.U.K. Taslağında ise senetsiz 

alacak/borçların değerlemesinde farklı bir hüküm getirmemiĢtir. Senetli alacak/ borçların 

değerlemesinde ise mükellefin tercihine bırakılan reeskont iĢlemi zorunlu hale getirilmektedir. 

Ayrıca senetlerde faiz açıklanmamıĢsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan 

edilen avans iĢlemlerinde uygulanacak faiz oranı uygulanması zorunluluğu getirilmekte 

böylece uygulanacak faiz hesaplamasında değiĢikliğe gidilmektedir. Ayrıca yabancı paralı 

senetlerde faiz oranının bulunmaması durumunda dikkate alınacak faiz olarak LIBOR veya 
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Avrupa Bankalar Arası Faiz Oranı (EURIBOR)‘ın esas alınması gerektiği yönünde 

değiĢikliğe gidilmiĢtir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere senetsiz alacaklarda vergi kanunlarımızda reeskont 

uygulaması bulunmamaktadır. Bu durumda vade ayrımı yapmadan mukayyet değerle 

değerlenmesi gerekir. Tahakkuk esasına göre vergilendirilen ticari kazançta alacaklara 

yönelik olarak sonradan ortaya çıkan olumsuzlara yönelik 213 Sayılı V.U.K.‘nunda 322. ve 

323. madde hükümleri getirilmiĢtir. Değersiz Alacaklar baĢlıklı 322. maddeye göre kazai bir 

hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz 

alacaktır ve bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet 

kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.  

ġüpheli Alacaklar baĢlıklı 323. maddesine göre ise ticari kazancın elde edilmesi 

ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak Ģartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile 

yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 

ödenmemiĢ bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar Ģüpheli 

alacak sayılır ve değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karĢılık ayrılabilir.  

Yukarıda Ģüpheli, değersiz alacaklara yönelik kanuni hükümler belirtilmiĢ olup, 

görüleceği üzere V.U.K. bu neviden alacakların oluĢmasını çeĢitli Ģartlara bağlamıĢtır. Bu 

Ģartlar oluĢmadan alacaklara yönelik herhangi bir iĢlem yapılamamaktadır. V.U.K. Taslağının 

analiz edilmesi neticesinde ise hükümlerin esasına yönelik bir değiĢikliğin getirilmemiĢ 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Vergi mevzuatında mal veya hizmetlerin mal ya da hizmetlerle değiĢtirilmesi yani 

trampa iki ayrı iĢlem sayılmakta ve mal veya hizmet satıĢı hasılat yaratıcı iĢlem olarak 

değerlendirilmektedir. Burada değiĢtirilen mal veya hizmet 213 Sayılı V.U.K.‘nun 267. 

maddesi uyarınca değerlemeye tabi tutulur. 3065 sayılı K.D.V.K.‘nun 2/5. bendinde 

trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu ve 4/2. bendinde bir hizmetin karĢılığının bir mal 

teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı iĢlem olduğu hükme 

alınmıĢtır. Bu durumda benzer nitelikli veya farklı nitelikte mal veya hizmetlerin 

değiĢtirilmesi neticesinde her iki iĢlemde G.V.K/K.V.K. ve K.D.V.K. uyarınca verginin 

konusuna girmekte ve hasılat oluĢturan iĢlemlerden sayılmaktadır. 

Vergi sistemimizde satıĢa sunulan ürünlerde ürünlerle birlikte garanti belgeli 

servis hizmeti verilmesi durumunda bu durum satıĢ bedelinin tespiti sırasında dikkate 

alınmakta ve satıĢ fiyatı içinde servis hizmeti de yer almaktadır. Bu durumda garanti belgeli 

servis hizmetinin bedeli ayrıca hesaplanmamaktadır ve bu hizmetin bir fiyatlaması 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan satıĢın herhangi bir ayrıma gidilmeden K.D.V.K. Hariç 
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tutarının hasılata eklenmesi gerekir. Satıcıların garanti süresi içinde müĢterilere sağladıkları 

bedelsiz tamir, bakım ve yenileme hizmetleri ise ayrıca G.V.K/K.V.K. ve K.D.V.‘ne tabi 

olmayacaktır. Örneğin; garanti kapsamındaki beyaz eĢyanın bozulan parçasının tamiri vergiye 

tabi değildir. 

18 Nolu T.M.S.‘ ile Vergi Mevzuatında yer alan hasılata iliĢkin düzenlemelerden 

de anlaĢılacağı üzere her iki düzenlemede de tahakkuk esasına göre hükümler getirilmektedir. 

Bu nedenle temelde çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak bazı noktalarda iki 

düzenleme arasında farklılık bulunmaktadır. Buna göre; 

- Senetsiz vadeli alacakların değerlemesinde Vergi Mevzuatı kayıtlı değer 

esasını getirmekte, olumsuz durumlar haricinde kayıtlı değeri kabul etmektedir. Olumsuz 

durumlar ise çeĢitli Ģartlara bağlamıĢ ve bu Ģartlar oluĢmadan konu hakkında ilgili 

değerlemelerin yapılmasına izin vermemiĢtir. T.M.S. ise G.U.D. yöntemine göre hasılatın 

ölçümlemesini benimsemiĢ ve vadeli senetsiz alacaklara da bir nevi reeskont uygulanması 

gerektiğini hüküm altına almıĢtır.  Ayrıca sonradan hasılat konusunda belirsizlik olması 

durumunda belirsizlik arz eden tutarın gidere atılması gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Bu 

yönleri ile ilke bazlı G.U.D. tespit etme amaçlı T.M.S. ile kural bazlı vergi matrahının 

oluĢmasını sağlamaya amaçlayan Vergi Mevzuatı arasında farklılık oluĢmasına neden 

olmaktadır. 

- Senetli alacaklarda her iki düzenleme reeskont uygulamasına bir nevi izin 

vermiĢ olsa da reeskontun hesabında dikkate alınan yöntemler konusunda farklılık mevcuttur. 

- Takas, trampa iĢlemlerini vergilendirilmesi ile T.M.S. uyarınca değerlemesi 

arasında hüküm farklılığı mevcuttur. 

- Garanti belgeli satıĢlarda servis hizmetinin değerlemesi yönünden farklılıklar 

mevcuttur. 

2.1.3. T.M.S. 37 Kapsamında KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar Ve KoĢullu 

Varlıklar ĠliĢkin Ölçüm Esasları ve Vergi Mevzuatıyla KarĢılaĢtırılması 

Standarttın 10. paragrafına göre göre karĢılık; geçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve 

ifası halinde ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasına neden olacak 

gerçekleĢme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür. Yükümlülük sözleĢme, yasal 

düzenleme veya diğer kanuni uygulamalar gibi hukuki yükümlülüklerden kaynaklanabileceği 

gibi iĢletmenin fiillerinden oluĢan zımni kabulden de kaynaklanabilir. 

KarĢılıklar, ait olduğu ödemeye iliĢkin olarak gelecek bir tarihte yapılacak 

harcamanın zaman ve miktarının kesin olmaması nedeniyle tahakkuklardan ayırt edilebilir. 

Tahakkuklar, çalıĢanlara ait tutarlar da dâhil olmak üzere alınan veya tedarik edilen mal ya da 
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hizmetlere iliĢkin olarak ortaya çıkan, ancak henüz ödenmemiĢ, faturası kesilmemiĢ veya 

tedarikçiyle resmi olarak anlaĢılmamıĢ olan borçlardır. Bazen tahakkukların miktarı veya 

zamanlamasının tahmini için gerekli olmasına rağmen, belirsizlik genellikle karĢılıklar için 

olanlardan çok daha azdır. KarĢılıklar ayrı olarak gösterilirken, tahakkuklar genellikle ticari 

veya diğer borçların bir parçası olarak gösterilir.  

Standartın kapsamındaki karĢılıklar sadece borç(gider) karĢılıkları olup, değer 

karĢılıkları ve yedekleme karĢılıkları standart kapsamında değildir. Standartın 14. maddesine 

göre bir karĢılık, geçmiĢ bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden 

çıkmalarının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin 

edilebiliyor olması koĢulların varlığı halinde finansal tablolara yansıtılır. KarĢılık olarak 

muhasebeleĢtirilen tutar, mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için raporlama dönemi 

sonu itibariyle yapılması gereken harcamaya iliĢkin en gerçekçi tahmin olmalıdır. 

Standartta bahsi geçen kavramlardan bir diğeri koĢullu borç geçmiĢ olaylardan 

kaynaklanan ve iĢletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan olası yükümlülüklerdir. 

KoĢullu borçlar finansal tablolarda gösterilmezler ancak dipnotlarda tam açıklama kavramı 

gereği bilgilendirme maksadıyla gösterilirler.  

KoĢullu varlık ise geçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve iĢletmenin tam anlamıyla 

kontrolünde bulunmayan varlıktır. KoĢullu varlığa bir Ģirketin franchising yoluyla bayilikler 

vermesi örneği verilebilir. ġirketin sözleĢme gelirin bir bölümünü franchise hakkını elde 

edeninin dönem içi hasılatı oluĢturması halinde, dönem içi hasılat rakamları belirlenmeden 

Ģirketin bu çeĢit geliri kayıtlarına alması mümkün değildir. Burada koĢullu varlık söz 

konusudur ve dipnotlarda konuyla ilgili bilgi verilir. Ekonomik fayda giriĢi neredeyse kesin 

hale gelmesi durumunda ilgili unsur finansal tablolara aktarılır. 

Standartta yer alan borç(gider) karĢılıklarına yönelik vergi mevzuatında bir hüküm 

bulunmamaktadır. 213 Sayılı V.U.K.‘nun 288. maddesine göre karĢılık; hâsıl olan veya 

husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teĢebbüs için bir borç mahiyetini arz 

eden belli bazı zararları karĢılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karĢılık denir. 

KarĢılıklar mukayyet değerleriyle pasifleĢtirilmek suretiyle değerlenir.  

Madde metninde hâsıl olma deyimi gerçekleĢme anlamında kullanılmıĢ ve husulü 

beklenen ise gerçekleĢmesi beklenen anlamında kullanılmıĢ olup, V.U.K. Taslağının 

analizinde de bu kelimeler yerine ilgili kelimelerin kullanıldığı bunlar haricinde madde metni 

aynen korunmuĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tanımı yapılan karĢılıklar kavramına yönelik madde metninde özel bir düzenleme 

yapılmamıĢ olmakla birlikte 213 Sayılı Sayılı V.U.K.‘nunda ve diğer kanunlarda karĢılıklara 

yönelik düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemeler ıĢığında Vergi Mevzuatındaki tahakkuk 

esasına göre karĢılıkların kesinleĢme durumuna göre gider yazılması mümkündür. Bu nedenle 

213 sayılı V.U.K.‘nunda ve diğer özel kanunlarda hüküm bulunmayan ve tutar/mahiyet 

itibariyle kesinleĢmeyen karĢılıkların vergi matrahının indirilmesi müsaade edilmemiĢtir. Bu 

durumda olası durumlarda vergi kanunları uyarınca kabul edilmeyen ancak standarta göre 

borç(gider) karĢılığı olarak kabul edilen giderler noktasında Vergi Mevzuatı ile T.M.S. 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Konuyu aĢağıdaki örneklerle açıklamaya çalıĢalım; 

- Tüketiciler tarafından iĢletme aleyhine geçmiĢ dönemlerde yapılan hatalı 

ürünlerde verilen zararlar nedeniyle dava açılmıĢ ve raporlama dönemi sonu itibariyle bu 

davanın kaybedilme olasılığının % 90 olduğu yönünde tespit yapılmıĢtır. Dava neticesinde 

80.000,00 TL ödemede bulunulacağı raporlama dönemi sonunda tahmin edilmektedir. Bu 

durumda iĢletmenin finansal tablolarını doğru bir Ģekilde yansıtmak amacıyla 80.000,00 TL 

finansal tablolara borç(gider) karĢılığı olarak alınacaktır. Ancak vergi mevzuatına göre bu 

durumda mahkeme kararı henüz kesinleĢmemiĢ, ayrıca kanun hükümleri doğrultusunda gider 

olarak yazılıp, yazılmayacağı tespit edilmemiĢtir. Bu nedenle bu tutarın K.K.E.G. olarak 

dönem vergi matrahına eklenmesi gerekir. 

- Beyaz eĢya imalat ve ticareti iĢi ile iĢtigal eden X Ltd. ġti. yapılan satıĢlara 2 

yıl garanti vermektedir. Yaptığı hesaplamalar neticesinde gelecek yıl satıĢlara yönelik 

2.000,00 TL garanti gider karĢılığı ayırmıĢtır. Bu tutar vergi mevzuatı açısından kabul edilen 

bir gider değildir.
87

 

Vergi mevzuatı bu neviden gider karĢılıklarını finansal tablolara alınmasına izin 

vermemiĢ olsa da önemli olanların finansal tablo dipnotlarında yer alması gerektiğini hüküm 

altına almıĢtır. Buna göre standartlarda yer alan koĢullu varlık / yükümlülük esasları vergi 

mevzuatıyla aykırılık teĢkil etmemektedir. 

2.2. Finansal Araçlar ve Finansal Borçların T.M.S./T.F.R.S.’na Göre 

Ölçülmesi ve Vergi Mevzuatıyla Farkları 

2.2.1. T.F.R.S. 9’a Göre Finansal Araçlar ve Finansal Borçların Ölçümü 
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32 Nolu T.M.S.‘nın 11. paragrafına göre finansal araç; bir iĢletmenin finansal 

varlığı ile diğer bir iĢletmenin finansal borcunda ya da öz kaynağa dayalı finansal aracında 

artıĢa neden olan herhangi bir sözleĢmedir. Aynı paragrafta nakit, baĢka bir iĢletmenin öz 

kaynağına dayalı finansal araç, baĢka bir iĢletmeden nakit ya da baĢka bir finansal varlık 

almak için iĢletmenin lehine olan koĢullarda finansal varlık veya borçların baĢka bir iĢletme 

ile takas edilmesi için düzenlenen sözleĢmeden doğan hak, türev olmayan sözleĢme ve türev 

sözleĢmelerin finansal varlık olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

11. paragrafta finansal varlıklar sayıldıktan sonra finansal borçların neler olduğu 

hükme bağlanmıĢtır. Buna göre baĢka bir iĢletmeye nakit ya da baĢka bir finansal varlık 

verilmesi için veya iĢletmenin aleyhine olan koĢullarda finansal varlık veya borçların baĢka 

bir iĢletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleĢmeden doğan yükümlülük, türev olmayan 

sözleĢme ve türev sözleĢmeler finansal borç kapsamına girmektedir. 

31.12.2012 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için geçerli olan ve 

‗Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‖ baĢlıklı 39 Nolu Türkiye Muhasebe 

Standardı kapsamındaki tüm kalemlere uygulanacak olan ‗Finansal Araçlar‘ baĢlıklı 9 Nolu 

T.F.R.S.‘na göre finansal varlıklar/borçların ölçülmesinde bu standart esasları dikkate 

alınması gerekir.  

9 Nolu T.F.R.S.‘nın 5,1. paragrafına bir finansal varlık veya finansal borç ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında G.U.D.‘nden ölçülür. G.U.D. farkları kâr veya zarara 

yansıtılanlar dıĢındaki finansal varlık ve borçların ölçümünde, bunların edinimiyle veya 

ihracıyla doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri de G.U.D.‘lerine ilave edilir ya da 

G.U.D.‘lerinden düĢülür. 

Buna göre G.U.D.‘le değerlenen finansal aracın iĢlem maliyetleri istisnai 

durumlar haricinde finansal aracın maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Ġstisnai hal ise 

G.U.D. farklarının kar veya zarara aktarılması durumudur. Standartın 4.1.5. paragrafına göre 

ilk muhasebeleĢtirme sırasında, bir finansal varlığın G.U.D. farkı kâr veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak geri dönülemeyecek Ģekilde sınıflanması mümkündür. Bunun için, yapılan 

sınıflamanın, bu sınıflamanın yapılmaması durumunda varlık veya borçların farklı 

yöntemlerle ölçülmesinin veya bunlara iliĢkin kazanç veya kayıpların farklı esaslardan 

muhasebeleĢtirilmesinin yaratacağı ölçüm veya muhasebe tutarsızlığını tamamen veya büyük 

oranda ortadan kaldırması gerekir. Bir finansal borcu G.U.D. farkı kâr veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflama seçeneği ise standarttın 4.2.2. paragrafında açıklanmıĢ olup, buna göre; 
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-bir karma sözleĢmenin bir veya daha fazla saklı türev ürün içermesi ve asal 

sözleĢmenin bu T.F.R.S.'nın kapsamı dıĢında bir varlık olması durumunda standartın izin 

verilmesi halinde ya da, 

-yapılan sınıflamanın ihtiyaca daha uygun bilgi sağlanması durumunda, ilk 

muhasebeleĢtirme sırasında, bir finansal borcun G.U.D. farkı kâr veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflanması mümkündür. 

Finansal varlıklar ilk muhasebeleĢtirmeden sonra G.U.D. veya itfa edilmiĢ 

maliyeti üzerinden ölçülür. Esasında bu sınıflamanın ilk iktisap tarihinde belirlenmesi 

gerekir.88 Finansal varlıkların sonradan ölçümünde de genel esas G.U.D. ile ölçülmesi olup, 

bunun istisnası finansal varlıkların itfa edilmiĢ maliyet üzerinden ölçülmesidir. G.U.D. 

tespitinde aktif bir piyasa varsa buradaki kayıtlı değer, aktif bir piyasa yoksa bir değerleme 

yöntemi kullanmak suretiyle belirler. Bir finansal varlık sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının 

tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulması ve sözleĢme hükümlerinin, 

belirli tarihlerde sadece anapara/anapara bakiyesine iliĢkin faiz ödemelerinin yapılmasına 

yönelik nakit akıĢlarına yol açması koĢullarının birlikte sağlandığı durumlarda itfa edilmiĢ 

maliyeti üzerinden ölçülür.  

Ġtfa edilmiĢ maliyet üzerinden ölçülen finansal varlıklar için değer düĢüklüğüne 

iliĢkin T.M.S. 39‘da yer alan hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna gore itfa edilmiĢ 

maliyetinden ölçülen finansal varlıkların değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir 

göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akıĢlarının 

finansal varlığın orijinal faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile 

defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir karĢılık 

hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. Ġlgili zarar tutarı kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

G.U.D.‘le ölçülen bir finansal varlıktan kazanç veya kayıplar; finansal riskten 

korunma iliĢkisinin parçası olmadıkça, öz kaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırım 

niteliğindeki finansal varlığa iliĢkin kazanç veya kayıpların diğer kapsamlı gelirde sunumu 

seçilmedikçe veya G.U.D. farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal 

borcun kredi riskinde meydana gelen değiĢimlerin etkisinin diğer kapsamlı gelirde sunulması 

zorunlu kılınmadıkça kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir.     

 Finansal borçların sonradan ölçülmesi konusunda hükümler ise 9 Nolu 

T.F.R.S.‘nın 4.2.1. bölümünde açıklanmıĢtır. Standarta göre finansal borçların asıl ölçüm 
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esası etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢ maliyetidir. Standart bu duruma bazı 

istisnalar getirmiĢtir. Getirilen istisnalar Ģu Ģekildedir. 

- Borç niteliğindeki türev ürünler de dâhil G.U.D. farkı kâr veya zarara yansıtılan 

finansal borçlar daha sonraki dönemlerde G.U.D.lerinden ölçülür.  

- Finansal varlığın devredilmesi iĢleminin finansal durum tablosu dıĢı bırakma 

koĢullarını taĢımaması veya devam eden ilgi yaklaĢımının uygulanması durumunda ortaya 

çıkan finansal borçlar.  

- Finansal teminat sözleĢmeleri ilk muhasebeleĢtirmenin ardından, izleyen 

dönemlerde sözleĢmeyle yükümlülük altına giren tarafından ‗KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve 

KoĢullu Varlıklar‖ baĢlıklı 37 Nolu T.M.S.‘na göre tespit edilen tutar ile ilk 

muhasebeleĢtirilen tutardan varsa, ―Hasılat‖ baĢlıklı 18 Nolu T.M.S.‘na göre 

muhasebeleĢtirilen birikmiĢ amortismanların düĢülmesinden sonra geriye kalan tutardan 

büyük olanı üzerinden ölçülür. 

- Bir krediyi piyasa faiz oranlarının altında bir faiz oranından kullandırmaya 

yönelik taahhütler, ilk muhasebeleĢtirmenin ardından, izleyen dönemlerde taahhüt eden 

tarafından ‗KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar‖ baĢlıklı 37 Nolu T.M.S.‘na göre 

tespit edilen tutar ile ilk muhasebeleĢtirilen tutardan varsa, ―Hasılat‖ baĢlıklı 18 Nolu 

T.M.S.‘na göre muhasebeleĢtirilen birikmiĢ amortismanların düĢülmesinden sonra geriye 

kalan tutardan büyük olanı üzerinden ölçülür. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere iĢletmelerin finansal 

varlıklarından olan Türk Lirası Kasası, Yabancı Para Kasası, Alınan Çekler(vadesiz), Vadesiz 

Mevduat (TL, Yabancı Para), Hisse Senetleri, Devlet/Özel Sektör Tahvili, Hazine Bonosu, 

Kar Zarar Ortaklık Belgesi gibi finansal varlıkların ilk muhasebeleĢtirmesi ve sonraki 

değerlemelerinde G.U.D. ölçüm esası kullanılır.
89

 

Standartın 4.1.2. bölümündeki bilgiler ıĢığında Alınan Çekler(vadeli), Vadeli 

Mevduat(TL, Yabancı Para), Senetli/senetsiz alacaklar, Devlet/Özel Sektör Tahvili, Hazine 

Bonosu gibi finansal varlıkların ve Standartın 4.2.1. bölümünde belirtildiği üzere genel olarak 

finansal borçlarını etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçmesi 

gerekmektedir. 

2.2.2. Yabancı Paralı ĠĢlemlerde T.M.S. 21’e Göre Uygulanacak Kur 
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Hesap Dönemi içerisinde yabancı bir para biriminde belirlenen mal ve hizmetleri 

alınıp satılması, kredi alınıp verilmesi ve varlık iktisap etmesi ya da elden çıkarması gibi 

durumlarda uygulanması gereken kurlara ve değerleme iĢlemlerinde uygulanacak kur 

farklarına yönelik ― Kur DeğiĢiminin Etkileri‖ baĢlıklı 21 Nolu Türkiye Muhasebe Standart 

düzenlenmiĢtir. 

Yabancı paralı iĢlemlerin iĢletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin 

para birimi olan geçerli para biriminde raporlanması iĢlemi ilk muhasebeleĢtirmede ve izleyen 

dönemlerde raporlamada farklı esaslara bağlanmıĢtır.  

Ġlk muhasebeleĢtirme sırasında sınıflandırmaya gidilmeden esas alınması gereken 

kur iĢlem tarihinde geçerli olan hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur. Buna spot 

kurda denir. Ancak burada spot kur olarak ne anlaĢılması gerektiğine yönelik bir açıklama yer 

almamaktadır. Ülkemizde genellikle banknot Ģeklinde yabancı paralar için efektif kurlar, 

diğer ödeme türleri için döviz kuru terimleri kullanılır. Ayrıca spot kur örneğin bankalar gibi 

iĢlemi yapan kurum tarafından belirlenebileceği gibi TCMB ve Maliye Bakanlığı gibi resmi 

kurumlar tarafından da belirlenebilir veya döviz piyasasının varlığı halinde burada oluĢan 

kurlarda dikkate alınır. Burada standart duruma iliĢkin bir düzenleme yapmamıĢ, mükellefin 

olayı yansıtması kaydıyla tercihine bırakmıĢtır. Ayrıca standart mükellefin kur belirlemesini 

kolaylaĢtırmak amacıyla önemli bir dalgalanma bulunmadığı durumlarda haftanın ya da ayın 

ortalama kurunun, o dönem içinde her bir yabancı para biriminde gerçekleĢen iĢlemlerin tümü 

için kullanılmasına müsaade etmiĢtir. 

Ġzleyen raporlama dönemlerinde ise standart sınıflandırma yapmak suretiyle 

uygulanması gereken kuru belirlemiĢtir. Buna göre; 

-  Parasal kalemler için raporlama dönemi sonunda geçerli olan kapanıĢ kurları 

dikkate alınır. 

- Parasal olmayan kalemler ikiye ayrılır ve bu Ģekilde kur belirlemesi yapılır. 

 i. maliyet bedeliyle muhasebeleĢtirilenler için iĢlem tarihindeki kurlar dikkate 

alınır. Bu durumda iĢlem tarihindeki kur esas alındığından değerleme yapılmaz. 

ii. G.U.D.‘yle ölçülenler için G.U.D.‘in belirlendiği tarihteki döviz kurları dikkate 

alınır. Bu durumda değerleme iĢleminin yapıldığı tarihteki kurlar dikkate alınması gerekir. 

ĠĢlem tarihindeki kurla değerleme tarihindeki kur arasındaki farklılık kıymetin tabi olduğu 

değerleme esasları dâhilinde muhasebeleĢtirilir. 

Standarta göre raporlama dönemi sonlarında muhtelif döviz kurları mevcutsa, 

kullanılan kur; ilgili nakit akıĢlarının ölçüm tarihinde gerçekleĢmiĢ olması durumunda 

iĢlemden kaynaklanan gelecekteki nakit akıĢları veya bakiyenin ifa edileceği kurdur. Buna 
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göre örneğin kasada 10.000 Dolar var olan para ileride bozdurulmak istendiğinde alıĢ kurları 

dikkate alınması gerektiğinden kurun tespitinde alıĢ kuru dikkate alınır. Tersi durumda yani 

10.000 Dolar borcun itfası durumunda kasada bu kadar para mevcut değilse döviz büfesi veya 

bankadan bu kadar döviz, satıĢ kuru dikkate alınarak alınır. Bu durumda satıĢ kuru dikkate 

alınması gerekir. Aynı mantık parasal olmayan kalemler içinde geçerlidir. O zaman Ģöyle bir 

genelleme yapılabilir. Yabancı parayla değerlenen aktif kıymetlerin değerlemesinde alıĢ kuru, 

pasif kıymetlerin değerlemesinde satıĢ kuru dikkate alınması duruma uygun düĢebilir.  

2.2.3. Vergi Mevzuatında Finansal Araçlar, Finansal Borçların Değerlemesi 

ve Standart Hükümleri Ġle KarĢılaĢtırılması 

213 Sayılı V.U.K.‘nunda ise yukarıdaki varlık ve borçların değerleme hükümleri 

aĢağıda özetlenmiĢ olup, bu bilgiler ıĢığında finansal araçların değerlemesi konusunda bazı 

noktalarda T.F.R.S. ile benzeĢtiği, bazı noktalarda ise ayrı hüküm ihtiva ettiği sonucuna 

varılmıĢtır. 

Kasa Hesabının değerlemesi konusunda V.U.K.‘da iki ayrı madde mevcuttur. 284. 

maddeye göre TL kasası mevcutları itibari/yazılı kıymetleriyle değerlenir. 280. madde 

hükmüne göre ise yabancı paraların değerleme ölçüsü olarak borsa rayici sayılmıĢ olmasına 

rağmen ülkemizde serbest döviz piyasası bulunmadığından söz konusu kıymetlerle ilgili 

değerleme Maliye Bakanlığınca düzenli olarak ilan olunan, resmi kurlara göre yapılmaktadır. 

130 Sıra No'lu V.U.K. G.T.
90

 ile 217 Seri No'lu Gelir Vergisi G.T.‘nde
91

 belirtildiği üzere 

değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez 

Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu Ģekilde yapılacak 

değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alıĢ kurunun (bulunmaması 

halinde döviz alıĢ kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alıĢ kurunun 

uygulanacağı tabiidir.   

V.U.K. Taslağı konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca ilan olunan kurlar 

yerine borsa rayicinin bulunmaması durumunda değerleme günü itibariyle Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz satıĢ kurları esas alınarak değerleme 

yapılması gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Tasarıya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından ilan edilmeyen yabancı paralar için değerlemeye esas alınacak kurlar 

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. 

Kasa mevcudunun değerlemesi yöntemlerinin uygulamasında T.F.R.S. ile V.U.K. 

arasında benzer hükümlerin yer aldığı sonucuna varılmıĢ, ayrıca V.U.K. Taslağında yer alan 
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 130 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği, Resmi Gazete Tarihi; 20.04.1976 
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 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 3,1. Bölümü, Resmi Gazete Tarihi; 27.12.1998 
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ve önceden Tebliğ düzenlemeleri ile uygulanan hükmün kanuna eklendiği tespit edilmiĢtir. 

Ancak burada dikkate alınacak kurun tespitinde değiĢikliğe gidilmesi tasarlanmıĢtır. Kasalar 

efektif mahiyette olduğundan Tebliğ düzenlemelerinin doğruyu daha fazla yansıttığı ve efektif 

iĢlemlerin değerlemesinde efektif alıĢ kuruyla değerleme yapılmasına devam edilmesi 

tarafımızca önerilmektedir. 

Ayrıca bir önceki bölümde açıklandığı üzere aktife dâhil iktisadi kıymetlerin 

elden çıkarılması halinde alınan dövizin yerel paraya çevirimi aĢamasında alıĢ kuru dikkate 

alındığından aktif kıymetler için alıĢ kuruyla değerleme yapılması önerilmektedir. Bu 

durumda aktife dâhil kıymetler için döviz satıĢ kuruyla değerleme yapılması değerinin fazla 

hesaplanmasına sebep olabilir. 

Çekler bir ödeme aracıdır ve bu yüzden çekte vade olmadığı Vergi Mevzuatınca 

kabul edilir. Bunun neticesinde ise değerlemesinde ayrıca bir ölçüm yapılmaz ve üzerinde 

yazılı değer ile değerlenir. Ancak T.F.R.S.‘na göre sonraki ölçümlerde vadenin oluĢmasına 

binaen değerleme ölçüsü değiĢir ve buna göre itfa edilmiĢ maliyet değeri ile ölçülür. Bu 

durumda T.F.R.S. ile V.U.K. arasında değerleme farklılığı oluĢur. 

Bankadaki vadesiz mevduatın değerlemesinde T.F.R.S. ve vergi mevzuatı 

açısından bir farklılık bulunmamakta ve paranın karĢılığı olan bedelle değerleme yapılması 

gerekmektedir. Ancak vadeli mevduat yönünden değerleme farklılıkları mevcuttur. ġöyle ki; 

V.U.K.‘nun 281. maddesine göre mevduat veya kredi sözleĢmelerine müstenit alacaklar 

değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. Burada faiz 

hesaplama yönteminde oluĢan farklılıklar nedeniyle T.F.R.S. ile Vergi Mevzuatı farklı değerle 

ilgili unsurları değerlemesi muhtemeldir. 

Alacakların değerlemesine yazımızın 3.1.2. bölümünde yer verilmiĢ olup, bu 

nedenle burada ayrıca bir açıklama yapılmamıĢtır. 

Menkul kıymetlerin değerlemesi konusunda V.U.K.‘nun 279. maddesine göre 3 

farklı değerleme ölçüsü söz konusudur. Buna göre madde metnine göre değerleme ölçüleri 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

- AlıĢ bedeli ile değerlenen menkul kıymetler; hisse senetleri, fon portföyünün 

en az yüzde 51′i Türkiye‘de kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım 

fonu katılma belgeleri, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme 

günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler (kar zarar ortaklık 

belgeleri), 

- Borsa rayici ile değerlenen menkul kıymetler; diğer her türlü menkul kıymet 

borsa rayici ile değerlenir.  
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- Kıst Getiri Ölçüsü; borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir 

Ģekilde oluĢtuğu anlaĢılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alıĢ bedeline vadesinde 

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

süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.  

Menkul kıymetin tanımı 2499 sayılı S.P.KN‘nda yapılmıĢ olup, buna göre; 

ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak 

kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve 

Ģartları Kurulca belirlenen kıymetli evraklara menkul kıymet denir.
92

; Hisse senedi, geçici 

ilmühaber, oydan yoksun pay, varantları, tahviller, hisse senedine dönüĢtürülebilir tahvilleri, 

değiĢtirilebilir tahvilleri, hazine bonoları, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı 

belgeleri, banka bonoları, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gelir ortaklığı 

senetleri, gayrimenkul sertifikaları, borsa yatırım fonu katılma belgeleri ve yatırım fonu 

katılma belgelerini, kar zarar ortaklık belgelerini menkul kıymet türlerine örnek olarak 

verebiliriz. 

Hisse senetleri, tahvil ve bonolar, borsa yatırım fonları ve varantlar ĠMKB‘de 

iĢlem görmektedir olup, ĠMKB Piyasaları dört ana grupta teĢkilatlanmıĢtır: Bunlar; Hisse 

Senetleri Piyasası, GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası ve Yabancı Menkul 

Kıymetler Piyasasıdır.
93

 

Borsa rayici olan menkul kıymetlere yönelik T.F.R.S. ve Vergi Mevzuatında 

büyük farklılıklar bulunmamakta olup, ĠMKB‘de oluĢan fiyat aktif bir piyasada tespit edildiği 

için aynı zamanda T.F.R.S. hükümleri uyarınca bu bedel G.U.D. olarak kabul edilir.  Aynı 

zamanda Vergi Mevzuatına göre kıst getiri ölçüsü uygulanan menkul kıymetlerde de faiz 

hesaplama yöntemleri hariç olmak üzere T.F.R.S. ve Vergi Mevzuatı arasında büyük 

farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak V.U.K.‘na göre alıĢ bedeli ile değerlenen menkul 

kıymetlere iliĢkin T.F.R.S. ölçüm esaslarında bariz değerleme farklılıkları mevcuttur. Hisse 

senetlerinin ĠMKB‘de aktif bir piyasası vardır ve bu durumda T.F.R.S. uyarınca G.U.D. 

borsada oluĢan bedeldir. Vergi Mevzuatında ise hisse senedi alıĢ bedeli ile değerlendiğinden 

sonradan oluĢan değer artıĢ ve azalıĢları verginin konusuna girmemektedir. 

V.U.K. Taslağında ise hisse senedinin borsa rayici ile değerlenmesi gerektiği 

hükme alınmıĢtır. Ayrıca alıĢ bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerin maliyet bedeli ile 

değerlenmesi hüküm altına alınmıĢ olup, tahvillerin, borsa yatırım fonların ve diğer sermaye 
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 2499 sayılı S.P.KN.  Madde: 3/b, Resmi Gazete Tarih/Sayı; 30.7.1981 / 17416  
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http://www.imkb.gov.tr/Markets.aspx


75 
 

piyasası/türev araçların değerlemesine iliĢkin ayrı bent hükümleri getirilmiĢtir. Bu durumda 

hisse senetlerinin değerleme ölçüsü T.F.R.S.‘na yakınlaĢmıĢtır. 

Hisse senetlerine iliĢkin T.F.R.S. ve Vergi Mevzuatında yer alan değerleme 

farklılığı alıĢ bedeli ile değerlenen Kar/ Zarar Ortaklık Belgesi ve Yatırım Fonları içinde 

geçerlidir. Bu durumda T.F.R.S. ile Vergi Mevzuatı arasında oluĢan değerleme farklarının 

ticari kardan mali kara geçerken dikkate alınması gerekmektedir. 

Kredilerin değerlemesine iliĢkin ise T.F.R.S. hükümleri uyarınca finansal 

borçların esas mahiyette ölçüm esası olan etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢ 

maliyeti üzerinden ölçme dikkate alınır. V.U.K.‘nun 285. maddesine göre kredi 

sözleĢmelerine dayalı borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte 

dikkate alınır. Bu durumda kredi faizlerinin hesaplama yönteminde bir farklılık söz 

konusudur. Bu durumda değerleme farklılıkları mevcut olabilir. Ancak bahsi geçen husus 

haricinde bariz değerleme farklılıkları mevcut değildir. 

213 sayılı V.U.K.‘nun 286. maddesine göre eshamlı(hisseli) Ģirketlerle iktisadi 

kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar. Buna 

göre hisseli özel sektör Ģirketleri tarafından çıkarıl tahviller itibari/yazılı değerle değerlenir. 

Tahvili çıkaran Ģirket için bu bir finansal borç mahiyetinde olduğundan T.F.R.S. 9‘a göre 

etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülür. Bu durumda 

değerleme sırasında T.F.R.S. ve Vergi Mevzuatı arasında farklılık mevcut olacaktır.  

2.3. Stokların T.M.S.’da Ölçüm Esasları ve Vergi Mevzuatıyla Farkları 

2 Nolu T.M.S.‘nın 6. maddesine göre stok; alım satım faaliyetinde bulunan ticaret 

iĢletmelerinin, mal üretim faaliyetinde bulunan üretim iĢletmelerinin ve hizmet iĢletmelerinin 

olağan iĢletme faaliyetleri kapsamında satmak için elde tuttuğu, satılmak üzere ürettiği ya da 

üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanıldığı ilk madde ve malzemeler Ģeklinde 

bulunan varlıklardır.  

Tek Düzen Hesap Planına göre stoklara yönelik açılan hesap kodları aĢağıdaki 

Ģekildedir;
94

 15 Stoklar: 150 Ġlk Madde Ve Malzeme, 151 Yarı Mamuller – Üretim, 152 

Mamuller, 153 Ticari Mallar, 154-156(BoĢ), 157 Diğer Stoklar, 158 Stok Değer DüĢüklüğü 

KarĢılığı (-), 159 Verilen SipariĢ Avansları. 

Yukarıda hesap planında da görüleceği üzere hizmet iĢletmelerinin hizmet 

sunumlarında oluĢan stoklara yönelik herhangi bir hesap açılmamıĢ olup, standart bu neviden 

stoklara yönelik hükümleri de ihtiva etmektedir.  
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Buna göre stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüĢtürme 

maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer 

maliyetleri içerir. maliyet bedelini tanımlarken bahsedildiği üzere satın alma maliyetlerinin 

içerisine alıĢ fiyatı, nakliye, ithalatta alınan vergiler( K.D.V. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV), 

Gümrük Vergisi gibi), navlun, sigorta bedeli girmektedir. Tek Düzen Hesap Planında ticaret 

iĢletmelerinin satıĢ amaçlı stokları için satın alma maliyetleri 153 Ticari Mallar Hesabına 

kaydedilir. Üretim ve hizmet iĢletmeleri ise üretimde kullanacakları hammaddeye yönelik 150 

Ġlk Madde Malzeme Hesabını kullanır. Bu hesap aynı zamanda iĢletmede kullanılacak 

malzemeler içinde kullanılabilir. Ticari ıskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma 

maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır. 

Üretim, hizmet iĢletmelerinde direkt ilk madde malzeme haricinde kullanılan 

iĢçilik giderleri ve sabit-değiĢken genel üretim giderleri kullanılarak üretim süreci tamamlanır. 

Burada kullanılan bu neviden giderler dönüĢtürme maliyeti olarak tanımlanmaktadır. Genel 

üretim giderlerine örnek olarak amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım gibi 

üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan maliyetleri ile endirekt malzeme ve 

endirekt iĢçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değiĢen maliyetler 

verilebilir. Sabit üretim giderleri normal kapasiteye göre dağıtım anahtarına tabi tutulur. 

DeğiĢken genel üretim giderleri ise üretim miktarına bağlı olarak her bir üretim birimine 

dağıtılır. 

Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. Birlikte üretilen 

ürünler, her ürünün ana ürün olduğu ―ortak ürünler‖ veya ana ürün ve yan ürün olabilir. 

Bunlara Ģöyle örnek verilebilir. Süt üretim faaliyeti ile iĢtigal eden iĢletmenin üretim sonucu 

kremalı süt ve yağsız süt elde etmesinde ortak ürün söz konusudur. Yan ürüne ise üretim 

sonucu oluĢan küspeler örnek verilebilir.  Maliyetlerin dağıtımı, örneğin ürünlerin ayrılma 

noktasındaki veya tamamlandıktan sonraki nispi satıĢ değerlerine göre yapılabilir. Yan 

ürünler, çoğunlukla yapıları gereği önemsizdirler. Eğer durum böyleyse, yan ürünler 

N.G.D.‘lerine göre ölçülürler ve bu tutar ana ürünün maliyetinden düĢülür. Bunun sonucu 

olarak, ana ürünün defter değeri maliyetinden önemli ölçüde farklılık göstermez. Buna göre 

üretilen ürünün maliyetinden oluĢan yan ürün mahiyetindeki küspenin N.G.D. indirim konusu 

yapılır. 

OluĢabilecek diğer maliyetler standartın 15-18. maddelerinde açıklanmıĢ olup, 

buna göre diğer maliyetler, ancak stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri ölçüde stok 

maliyetine dâhil edilirler. Normalin üstünde gerçekleĢen, ilk madde ve malzeme (fire ve 

kayıplar), iĢçilik ve diğer üretim maliyetleri, bir sonraki üretim aĢaması için zorunlu olanlar 
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dıĢındaki depolama giderleri gibi giderlerden stok maliyetine pay verilmez. Vadeli alımlar 

finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak 

muhasebeleĢtirilir. Bu durumun istisnası Borçlanma Maliyetleri baĢlık 23 Nolu T.M.S.‘na 

göre amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir 

süreyi gerektiren özellikli varlıklardır. Standarta göre bir özellikli varlığın elde edilmesi, 

inĢası veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma maliyetleri ilgili varlığın 

maliyetine dâhil edilir. 
95

 Örneğin uçak üretim faaliyeti ile iĢtigal eden iĢletmenin üretim için 

almıĢ olduğu kredinin faiz giderleri uçak üretim iĢinin uzun bir süreye yayılması nedeniyle 

maliyete intikal ettirilir. 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nin 25. bölümünde borçlanma maliyetleri yönünden 

T.M.S./T.F.R.S.‘den farklı bir hüküm getirilmiĢtir. Buna göre K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de özellikli 

varlık sayılmamıĢtır. Bu durumda K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘yi uygulayanlar bakımından borçlanma 

maliyetleri oluĢtukları dönemde dönem kar zararına aktarılması gerekir.  

T.M.S.‘de yer alan hizmet stoklarına iliĢkin Hesap Planında bir hüküm 

bulunmamaktadır. Standartın 19. paragrafına göre verilen hizmetle ilgili hasılatın mali 

tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda ilgili giderler stok hesabına yansıtılır. 740 

Nolu Hizmet Üretim Maliyeti hesabına satıĢ anında kaydedilen maliyetlerin yanı sıra artık 

hizmet stoklarının finansal tablolarda gösterilmesi gerekir. Hizmet üretim iĢletmelerinin 

kullanımına yönelik Hesap Planına yeni hesaplar açılması gerekmekte olup, buna göre 

önerilen hesaplar ise 154 TamamlanmamıĢ Üretim Hizmet Maliyetleri ve 155 

TamamlanmamıĢ Üretim Hizmet Maliyetleri Hesaplarıdır.
96

 

Standart; stok maliyetinin ölçümüyle ilgili standart maliyet yöntemi ve perakende 

yöntemi olmak üzere 2 farklı teknik önermektedir. Standart maliyet sisteminde fiili sonuçlar 

beklenmez. maliyeti oluĢturan harcamaların standart tutarları yapılan çalıĢmalar sonucunda 

belirlenir. Perakende yöntemde ise stok maliyeti; satıĢ değeri – brüt kar marjıdır. 

Standarta göre stok maliyetlerini hesaplarken gerçek parti maliyet(G.P.M.), 

ağırlıklı ortalama maliyet(A.O.M.) ve ilk giren ilk çıkar(F.Ġ.F.O.) yöntemlerinden biri 

kullanılabilir. G.P.M. özel mahiyette üretimler için kullanılabilir. Örneğin gemi imalatı ile 

uğraĢan bir iĢletmenin yapmıĢ olduğu gemilerin gerçek maliyetinin bilinmesi mümkün 

olduğundan bu yöntem kullanılabilir. G.P.M.‘nin kullanılamadığı durumlarda stok maiyeti 

FĠFO veya A.O.M.‘den biri uygulanarak belirlenir. Bir iĢletme benzer özelliklere ve benzer 
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kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemini kullanır. Türü veya 

kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için, farklı maliyet hesaplama yöntemleri 

kullanılabilir.  Standart stok maliyetinin hesaplanmasında son giren ilk çıkar(LĠFO) 

yöntemine yönelik bir belirleme yapmamıĢ olduğu için bu yöntem stok maliyetinin hesabında 

kullanılamaz. 

Stoklar, maliyet ve N.G.D.‘in düĢük olanı ile değerlenir. N.G.D.; tahmini satıĢ 

fiyatı-tahmini tamamlanma maliyeti-satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ 

giderleridir. Buna göre stokların maliyeti N.G.D.‘in üzerinde olduğu zaman stoklar 

N.G.D.‘yle değerlenir. Bu durum Ģu Ģekillerde ortaya çıkabilir.  

- Stokların zarar görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi ya da 

satıĢ fiyatlarının düĢmesi; Bunlara örnek olarak stokların modasının geçmesi veya stokların 

doğal afetler nedeniyle hasar görmesi örnek verilebilir. 

- Piyasada stokların tahmini satıĢ fiyatlarının düĢmesine yönelik bulguların 

varlığı halinde N.G.D.‘de azalma, 

- Tahmini maliyetlerin (tamamlama/satıĢ) artıĢı 

Bu durumlarda maliyet bedeli ile izlenmesi gerçeğe uygun bir sunum 

oluĢturmayacağı için stok değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılması gerekir. Stok değer düĢüklüğü 

zararı ayrıldığı dönem finansal tablolarda gider olarak kayıtlara geçirilir. N.G.D.‘in tespitinde 

istisnalar hariç olmak üzere stok bazında tespit yapılır. N.G.D. tahmini hesaplama anında 

mevcut güvenilir kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satıĢ 

tutarları esas alınarak yapılır. N.G.D. sürekli yeniden gözden geçirilir. KoĢulların geçerliliğini 

kaybetmesi veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle N.G.D.‘de artıĢ olduğu kanıtlandığı 

durumlarda, ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. Ancak iptal edilen tutar stokların 

maliyetini geçemez. Ġptal edilen stok değer düĢüklüğü karĢılık tutarı, iptalin gerçekleĢtiği 

dönemin tahakkuk eden satıĢ maliyetini azaltacak Ģekilde muhasebeleĢtirilir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 274. maddesine göre emtia maliyet bedeli ile değerlenir. 

Ticaret iĢletmelerinin alım satım faaliyetini sürdürdüğü yani 153. Ticari Mallar Hesabına 

nakledilen emtia için maliyet bedelinin içerisine nelerin gireceği konusunda V.U.K. bir 

hüküm getirmemiĢtir. Üretilen mamullere yönelik ise sayma yöntemine göre maliyetin neleri 

ihtiva ettiği V.U.K.‘nun 275. maddesinde hükme bağlanmıĢtır. Buna göre üretim sürecindeki 

mamul ve yarı mamullerin maliyeti; direkt ilk madde/malzeme giderlerini, direkt iĢçilik 

giderlerini, genel üretim giderlerini, ihtiyari olarak genel yönetim giderlerini ve ambalaj 

giderlerini ihtiva etmektedir. V.U.K. maliyet hesaplama tekniklerine ve diğer hususlara 

yönelik bir hüküm getirmemekte ve bunları mükellefin tercihine bırakmıĢtır. 
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275. madde hükmünden de anlaĢılacağı üzere mamul ve yarı mamuller konusunda 

Vergi Mevzuatı tam maliyet yöntemini benimsemiĢtir. Bu yöntemde genel üretim giderleri 

sabi/değiĢken ayrımı yapılmadan stok maliyetine dâhil edilmektedir. Yöntemin alternatifi olan 

ve T.M.S. tarafından da benimsenen normal maliyet yöntemine göre değiĢken genel üretim 

giderlerinin malın üretimine bağlı olarak değiĢtiği için maliyete aktarılması, sabit genel üretim 

giderlerinde ise normal kapasite kullanımını aĢan giderlerin maliyete aktarılmaması 

gerekmektedir. Bu durumda normal maliyet/ tam maliyet yöntemlerine yönelik oluĢacak 

değerleme farkları mali karın tespiti sırasında dikkate alınması gerekmektedir.  

Ancak V.U.K. Taslağının imal edilen emtia baĢlıklı 196. maddesine 213 Sayılı 

V.U.K.‘da yer almayan bir bent eklenerek, üretim iĢletmelerinin bir vergilendirme döneminde 

fiilen kurulu kapasitelerinin % 75‘inden daha azını kullanmaları halinde, genel imal giderleri 

ve genel idare giderleri içerisinde yer alan amortismanlar ve bakım onarım mahiyetindeki 

sabit giderlerden üretilen mamule kapasite kullanım oranlarına göre pay vermelerinin isteğe 

bağlı olduğu Ģeklinde düzenleme yapılmıĢtır. Bu durumda Vergi Mevzuatı belli bir kapasite 

veri alınarak tam maliyetleme yönteminden normal maliyetle yöntemine geçiĢ göstermektedir. 

Normal maliyet yöntemine geçiĢ ile birlikte T.M.S. ile Vergi Mevzuatı arasındaki farklılıkta 

ortadan kalkacaktır. Normal maliyet yönteminin kullanılmayan kapasiteyi gidere atma 

fonksiyonu doğrultusunda finansal tabloları gerçeğe uygum Ģekilde göstereceği dikkate 

alınarak yapılan düzenlemenin doğru olduğu ve bu Ģekilde hükme bağlanması gerektiği 

önerilmektedir.  

 213 Sayılı V.U.K.‘nunda emtiadan kaynaklanan finansman giderlerinin 

değerlemesine iliĢkin 02 Mart 1995 Tarih 22218 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 238 Seri 

Nolu V.U.K. G.T.
97

‘nin B bölümünde açıklamalar yapılmıĢtır. Tebliğe göre iĢletmelerin 

finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları 

krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri 

zorunlu bulunmamaktadır. Vade farkı da bir nevi finansman gideri olduğu için Tebliğ 

hükmünde sayılmamıĢ olsa bile dönem sonu stoklarına vade farklarından pay verilmesi 

zorunlu değildir. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak 

kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı 

maliyete dâhil edebileceklerdir. Kur farkları konusunda ise emtianın satın alınıp iĢletme 

stoklarına girdiği tarihe kadar oluĢan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. 

Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili 
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bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

V.U.K. Taslağının 183. maddesinde amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır 

duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren iktisadi kıymetler ile ilgili 

finansman giderleri hariç olmak üzere finansman giderlerinden maliyete pay verilmemesi 

gerektiğini hüküm altına almıĢtır. 

Buna göre 213 sayılı V.U.K. ile T.M.S. arasında stok maliyetine dâhil edilmesi 

gereken finansman giderleri/vade farkı/kur farkına yönelik değerleme farklılığı mevcuttur. 

T.M.S.‘na göre özellikli varlıklar haricinde emtianın maliyetine bu neviden giderlerden pay 

verilmesinin gerekmediği belirtilmiĢtir. V.U.K.‘na göre stokların aktife girdiği tarihe kadar bu 

neviden giderlerin maliyete intikal ettirilmesi gerekmekte olduğundan dönem giderlerine 

kaydedilen bu neviden giderlerin mali karın hesaplanması sırasında dikkate alınması 

gerekmektedir. V.U.K. Taslağının incelenmesi sonucunda ise stokların değerlemesi 

konusunda T.M.S.‘yla yakınlaĢtığı görülmektedir. Taslakta ayrıca maliyet bedeli ile 

değerlemeye bir istisna getirilmiĢ ve değerli maden ticareti ile uğraĢanlara ait olanlar hariç 

olmak üzere Ġstanbul Altın Borsası‘nda(Ġ.A.B.) iĢlem gören değerli madenlerin borsa rayici ile 

değerlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Buna göre bu çeĢit stoklar bir nevi menkul 

kıymetleĢtirilerek Ġ.A.B.‘ndaki fiyatlar dikkate alınması suretiyle borsa rayici ile değerlenmesi 

gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Yapılan düzenleme bu çeĢit stokların reel fiyatlarını finansal 

tablolara yansıtmasını sağladığı için önerilmektedir.  

213 Sayılı V.U.K.‘na göre emtianın (stok, mamul, yarı mamul) maliyet bedeline 

nazaran değerleme günündeki satıĢ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düĢüklük gösterdiği 

hallerde maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, 

emsal bedeli ölçüsü tercih edebilir. Burada mükelleflere tercih hakkı bırakılmıĢ ve Ģartların 

oluĢması durumunda maliyet/emsal bedel yöntemlerinden birinin tespiti suretiyle dönem sonu 

stok maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. Emsal bedel ölçü olarak kullanılacaksa emsal 

bedelin tespitinde ikinci sıra hükmü kullanılmayacaktır. Ortalama satıĢ fiyatının maddeye 

göre tespiti mümkün olmazsa bu durumda takdir komisyonuna baĢvurulması gerekmektedir. 

T.M.S.‘de ise N.G.D.in tespitinde bir oran sınırlaması getirilmemekte ve maliyetin altına 

düĢtüğü anda değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılması gerektiği hükme alınmıĢtır. Ayrıca değer 

düĢüklüğü ayırmak için T.M.S.‘na göre takdir komisyonuna baĢvurmaya gerek yoktur.  

Ayrıca kıymeti düĢen emtia ile ilgili V.U.K.‘nun 278. maddesinde yangın, deprem 

ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 

paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalıĢ vaki olan emtia 
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emsal bedeli ile değerlenmesi hüküm altına alınmıĢtır. Bu durumda emsal bedelin tespitinde 

takdir komisyonuna baĢvurulması gerekmekte olup, belirlenen değere göre değer düĢüklüğü 

karĢılığı ayrılması gerekmektedir. T.M.S.‘na göre ise bu durumlarda takdir komisyonuna 

baĢvurmaya gerek yoktur. Bu durumların varlığı halinde mali karın tespitinde bu hususların 

dikkate alınması gerekmektedir. 

Belirtilen farklılıklar haricinde T.M.S. ile V.U.K. arasında baĢka bir farklılık 

bulunmamakta olup, V.U.K.‘nun konuyla ilgili ayrıca bir düzenleme yapmayarak mükellefin 

ihtiyarına bıraktığı hususlar ile ilgili muhasebe uygulamalarının T.M.S.‘daki hükümlerle 

benzer mahiyette olduğu tespit edilmiĢtir. 

2.3.1. Tarımsal Faaliyetlerin T.M.S.’de Ölçüm Esasları ve Vergi Mevzuatıyla 

Farkları 

Standart canlı varlıklar, hasat zamanındaki tarımsal ürünler ve devlet teĢviklerinin 

tarımsal faaliyetle ilgili olmaları durumda, varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde uygulanır. 

Standarta göre canlı varlık; yaĢayan hayvan veya bitkiler, tarımsal ürün ise; 

iĢletmenin canlı varlıklarının hasadı yapılmıĢ ürünü Ģeklinde tanımlanmaktadır. Tarımsal 

faaliyet standardına göre geniĢ kapsamlı bir faaliyet grubunu kapsamaktadır. Örneğin, hayvan 

yetiĢtiriciliği, ormancılık, yıllık veya daha uzun süreli mahsul yetiĢtiriciliği, meyve bahçesi ve 

fidan ekiciliği, çiçekçilik, su ürünleri yetiĢtiriciliği vb.    

Standart iĢletmenin tarımsal ürünlerine hasat noktasında uygulanmakta, hasat 

sonrası iĢlemlere uygulanmamaktadır. Hasat sonrası iĢlemler baĢka bir standartın konusuna 

girmektedir. Örneğin üzümü yetiĢtiren üreticinin hasada kadar yaptığı iĢlemler standartın 

konusu dâhilindedir. Üretici aynı zamanda söz konusu üzümü Ģaraba dönüĢtürmesi iĢlemini 

organize ediyor ve Ģarap satımına yönelik faaliyette bulunuyorsa hasat tarihinden sonraki 

biyolojik dönüĢüm iĢlemleri standartın konusuna girmemektedir. 

Canlı varlıklar ilk muhasebeleĢtirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi sonunda 

G.U.D.‘lerinden satıĢ maliyetleri düĢülmek suretiyle ölçülür. Ancak piyasa fiyatı veya değeri 

bulunmayan ve G.U.D.‘ne iliĢkin alternatif tahminlerin güvenilir olmayacağının açık olarak 

anlaĢıldığı canlı varlıkların ilk muhasebeleĢtirilmesi esnasında söz konusu canlı varlık, 

maliyetinden buna iliĢkin her türlü birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü 

karĢılıklarının düĢülmesi suretiyle ölçülür. Bir iĢletmenin canlı varlıklarından elde edilen 

tarımsal ürünler ise hasat noktasında G.U.D.‘lerinden satıĢ maliyetleri düĢülmek suretiyle 

ölçülür. G.U.D. yönteminin kullanılması neticesinde ise uzun zaman alan tarımsal 

faaliyetlerin değerinin finansal tablolara doğru bir Ģekilde aktarılması sağlanabilir. Ancak 

burada kullanılacak olacak G.U.D.‘in doğru bir Ģekilde tespit edilmesi gerekir. Örneğin 
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Kars‘ta bir sığırın G.U.D. söz konusu sığırın ilgili olduğu o bölgedeki fiyatından, nakliye 

masraflarının ve söz konusu piyasaya getirilmesine iliĢkin diğer masrafların çıkarılması ile 

bulunur. Bu sığıra iliĢkin sığırın bulunduğu bölgede piyasa fiyatı oluĢmuĢsa ülkemizin batı 

bölgelerinde oluĢan piyasa fiyatı G.U.D.‘in tespitinde dikkate alınamaz. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 277. maddesine göre zirai iĢletmelere dâhil hayvanlar 

maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmıyan hallerde maliyet 

bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Emsal bedeli iĢletmenin bulunduğu mahal için zirai kazanç 

komisyonlarınca tespit edilmiĢ olan ortalama maliyet bedelidir. Konu hakkında güncelliği 

kalmayan 62 Sıra Nolu V.U.K. G.T.‘ne
98

 göre ziraî iĢletme dıĢında kalan hayvanların 

V.U.K.‘nun genel hükümleri çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Zirai iĢletmeye dâhil olmayan hayvanlar ya stok mahiyetinde tutulmakta veya 

uzun vadeli amaçlar doğrultusunda maddi duran varlık olarak kayıt edilmektedir. Hem stoklar 

hemde maddi duran varlıkların maliyet bedeli ile değerlendiği hükümleri doğrultusunda 

hayvanların maliyet bedeli ile değerlenmesi gerektiği aĢikârdır. Ayrıca uzun vadeli amaçlarla 

elde tutulan hayvanlara ise V.U.K. hükümleri uyarınca belirlenen faydalı ömür doğrultusunda 

amortisman ayrılması gerekir. Amortisman oranlarının analiz edilmesi neticesinde genel 

olarak hayvanlara uygulanan amortisman oranının % 20 olduğu görülmüĢtür.
99

 

V.U.K.‘nun 276. maddesine göre zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. 

Zirai mahsulün tanımı Vergi Mevzuatında G.V.K.‘nun 52. maddesinde yapılmıĢtır. Buna göre 

zirai faaliyet neticesinde istihsal olunan maddelere mahsul denir. Yalnız Kanun burada bir 

ayrım yapmıĢ ve elde edilen mahsullerin satıĢında kullanılmak amacıyla açılan mağazalara 

mahsullerin geliĢine kadar zirai faaliyet, bu aĢamadan sonra ise ticari faaliyet kapsamına 

sokmuĢtur. Bu nedenle mahsullerin hangi aĢamada olduğu ve satıĢın nasıl organize edildiğinin 

bilinmesi gerekir. Buna göre zirai faaliyet haricindeki mahsuller yine ticari faaliyette stok 

kapsamında değerlenecektir. 

Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere T.M.S. ile Vergi Mevzuatı arasında 

tarımsal faaliyetler kapsamında bariz değerleme farklılıkları mevcut olup, mali karın tespiti 

sırasında bu hususların dikkate alınması gerekir. 

2.3.2. SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetler 

Standartı ve Vergi Mevzuatı ĠliĢkisi 

Standarta göre satıĢ amaçlı elde tutulan varlıklar; defter değerleri ile satıĢ için 

katlanılacak maliyetler düĢülmüĢ G.U.D.lerinden düĢük olanı ile ölçülür. Bu neviden varlıklar 
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için amortisman ayırma iĢlemi durdurulur ve finansal durum tablosunda (bilanço) ayrı olarak 

gösterilir. 

Durdurulan faaliyetlere iliĢkin sonuçlar ise kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak 

sunulur.  

Ölçüm ile ilgili koĢulları; 12 ve 19 Nolu T.M.S./T.F.R.S. doğrultusunda 

ölçülmesine devam edilecek varlıklar hariç olmak üzere, muhasebeleĢtirilen tüm duran 

varlıklara ve elden çıkarılacak varlık gruplarına uygulanır. Standarta göre satıĢ veya diğer 

yollarla, bir grup olarak, içerisinde bulunan varlıklarla doğrudan iliĢkili olan borçlarla beraber 

tek bir iĢlemde elden çıkarılacak varlıklar grubuna elden çıkarılacak varlık grubu 

denmektedir. 

Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satıĢ 

iĢlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda iĢletme, söz konusu duran varlığı (veya 

elden çıkarılacak varlık grubunu) satıĢ amaçlı olarak sınıflandırır. Bu durumun geçerli 

olabilmesi için; ilgili varlığın derhal satılabilecek durumda olması ve satıĢ olasılığının yüksek 

olması gerekir. Burada yönetim satıĢ için tavrını ortaya koyması için varlığın satıĢına iliĢkin 

bir plan yapmıĢ ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program 

baĢlatmıĢ olması gerekir. Örneğin yönetim kurulu yapmıĢ olduğu toplantının bir kısmını uzun 

süredir envanterde yer alan bir maddi duran varlığın satıĢını görüĢmek için ayırmıĢtır. 

Toplantıda satıĢın yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu iĢ için uzmanlarla görüĢülmüĢ ve alıcı 

portföyü hakkında bilgiler alınmıĢtır. Uzmanlar maddi duran varlığın satıĢının piyasada her 

zaman için mümkün olduğunu bildirmiĢler ve müĢterisinin her zaman bulunacağını ifade 

etmiĢlerdir. Yönetim bu konuyla ilgilenmek üzere yönetim katından bir ekip oluĢturmuĢtur. 

Yukarıdaki Ģartlara ek olarak varlık cari G.U.D.‘yle uyumlu bir fiyat ile aktif 

olarak pazarlanıyor olması, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmıĢ 

bir satıĢ olarak muhasebeleĢtirilmesinin beklenmesi gerekir. Yukarıdaki örnekten devam 

edersek yönetim kurulu tarafından oluĢturulan satıĢ ekibi uzman kiĢilerle birlikte pazarlama 

iĢini organize etmeye baĢlamıĢ ve çeĢitli iletiĢim adresleri ile iĢlemi duyurmuĢtur. Uzman ekip 

tarafından müĢterilerle iletiĢime geçilmiĢ ve satıĢ koĢulları hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Uzman ekip satıĢın kısa süre içerisinde tamamlanacağını satıĢ ekibine bildirmiĢtir. Görüldüğü 

üzere artık bu maddi duran varlıktan uzun amaçlı bir fayda beklenmemekte olup, satıĢ amaçlı 

olarak finansal durum tablosunda ayrı raporlanması gerekmektedir. Bu durumda amortisman 

ayrılmasına son verilmesi gerekmektedir. SatıĢ iĢlemi tamamlanmıĢ ve yönetim tarafından 

satıĢ Ģartları kabul edilmiĢtir. Artık bu durumda varlığın finansal tablolardan çıkarılması 

gerekir. Burada satıĢ iĢini organize ederken iĢletmenin elinde olmayan sebeplerin ortaya 
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çıkması halinde süre 1 yılı aĢsa bile varlık satıĢ amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 

finansal durum tablosunda ayrı gösterilir. 

Örnekten devam edecek olursak maddi duran varlığın defter değeri amortismanlar 

ve değer düĢüklüğü zararları dikkate alınması neticesinde 145.000,00 TL olsun. ĠĢletme satıĢ 

için pazarlama ve uzman ekiple görüĢme gibi masraflar dolayısıyla 10.000,00 TL maliyete 

katlanmıĢtır. Aktif bir piyasada yapılan iĢlemler neticesinde varlığın G.U.D. 152.000,00 TL 

olmuĢtur. Bu durumda satıĢ amaçlı duran varlık 152.000,00-10.000,00=142.000,00 TL satıĢ 

maliyeti düĢülmüĢ G.U.D.‘nin duran varlığın defter değerinden düĢük olması nedeniyle bu 

bedel ile değerlenecektir. Bu durumda 145.000,00-142.000,00=3.000,00 TL değer düĢüklüğü 

karĢılığı ayrılması gerekir. 

Bir duran varlık iĢletmenin ilgili varlığı ortaklarına dağıtma yönünde taahhütte 

bulunduğu andan itibaren, ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılır. 

Ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir duran varlık defter değeri ile 

dağıtım maliyetleri düĢülmüĢ G.U.D.‘nden düĢük olanıyla ölçülür. 

ĠĢletme, kullanımdan çekilecek bir duran varlığı satıĢ amaçlı olarak 

sınıflandırmaz. Kullanımdan çekilmek üzere olan elden çıkarılacak bir duran varlık grubunun, 

koĢulların sağlaması durumunda, iĢletme, ilgili grubun kullanımına son verildiği gün itibariyle 

faaliyet sonuçlarını ve nakit akıĢlarını, durdurulan faaliyetler olarak sunar. Kullanımdan 

çekilecek duran varlıklar; ekonomik ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilecek duran varlıklar 

ile satılmayıp faaliyetine son verilecek olan duran varlıkları içerir. 

Yukarıda açıklanan T.F.R.S. 5 hükümleri kapsamında V.U.K.‘da herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. T.F.R.S. 5‘e göre nev‘inde değiĢiklik oluĢan maddi duran 

varlıkların değerleme iĢlemleri V.U.K.‘na göre eskiden nasıl yapılıyorsa aynı Ģekilde 

sürdürülecektir. Bu nedenle T.F.R.S. 5 uyarınca yapılacak ölçümlerde ortaya çıkacak 

amortisman giderleri, değer düĢüklüğü zararları gibi hususların mali karın hesabında dikkate 

alınması gerekir.  

2.4. Mali Duran Varlıklara ĠliĢkin Değerleme  

2.4.1. T.M.S./T.F.R.S.’larda Konuyla Ġlgili Hükümler 

2.4.1.1. 28 Nolu T.M.S. Ölçüm Esasları  

―ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar‖ baĢlıklı 28 Nolu Türkiye Muhasebe 

Standardı 31.12.2012 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere 

28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Bu standart yatırım yapılan 

iĢletmeyi müĢterek olarak kontrol eden veya yatırım yapılan iĢletme üzerinde önemli etkisi 

bulunan tüm iĢletmelerce uygulanır. 
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Standarta göre iĢtirak; yatırımcı iĢletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu 

iĢletmedir. Önemli etki ise yatırım yapılan iĢletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikaların 

belirlenmesi kararlarına katılma gücüdür. Bir iĢletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak 

yatırım yapılan iĢletmenin oy hakkının yüzde 20 ya da daha fazlasını elinde tutması 

durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu iĢletmenin önemli etkisinin 

bulunduğu kabul edilir. Yatırım yapılan iĢletmenin yönetim kurulu ya da eĢdeğer idari 

organında temsil edilme,  temettüler ya da diğer dağıtım kararları dâhil olmak üzere, 

iĢletmenin politika belirleme süreçlerine katılma, yatırımcı iĢletme ile yatırım yapılan 

iĢletme arasında önemli iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi,  iĢletmeler arasında yönetici personel 

değiĢimi ve  iĢletme için gerekli teknik bilginin sağlanması hususların bir ya da birden 

fazlasının varlığı halinde bir iĢletmenin önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir: 

Standarta göre iĢ ortaklığı ise müĢterek kontrole sahip olan tarafların, giriĢimin net 

varlıkları üzerinde haklarının bulunduğu müĢterek anlaĢmadır. Ġki veya daha fazla tarafın 

üzerinde müĢterek kontrole sahip olduğu anlaĢma müĢterek anlaĢmadır. Bir anlaĢma 

üzerindeki kontrolün sözleĢmeye dayalı olarak paylaĢılmasına müĢterek kontrol denir. Bu 

kontrolün sadece, önemli konularla ilgili kararların, kontrolü paylaĢan tarafların oy birliği ile 

mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.  

ĠĢtirak veya iĢ ortaklığı yatırımı öz kaynak yöntemine göre ölçülür. ĠĢ 

ortaklıklarının özkaynak yöntemine göre raporlanması için, 31 Nolu T.M.S.‘nda belirtilen 

müĢterek kontrol edilen faaliyet veya müĢterek kontrol edilen varlıklar kapsamında olmaması 

gerekir.
100

 Buna göre baĢlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleĢtirilen ilgili unsurlar daha 

sonra yatırımcının yatırım yapılan iĢletmenin kâr veya zararındaki payı yatırımın defter değeri 

artırılarak ya da azaltılarak finansal tablolara yansıtılır. Yatırım yapılan bir iĢtirakten alınan 

dağıtımlar (kâr payı vb.) yatırımın defter değerini azaltır. 

Örnek; X ĠĢletmesinin % 35 hissesine sahip olan ve baĢka bir iĢtiraki bulunmayan 

A A.ġ‘nin kayıtlarında 242 ĠĢtirakler Hesabının borç kalanı 700.000,00 TL‘dir. X iĢletmesi bu 

yıl 200.000,00 TL kar elde etmiĢtir. Buna göre A A.ġ.‘nin oy hakkına istinaden X iĢletmesi 

üzerinde önemli etkiye sahip olduğu dikkate alınarak, elde edilen karın % 35‘i olan 

200.000,00-0,35=70.000,00 TL yatırımın defterine eklenir. Buna göre iĢtirakler hesabının 

borç kalanı 770.000,00 TL‘ye çıkar. Daha sonra bu yılın karının % 50‘sinin dağıtımına binaen 

A Aġ‘ye aktarılan 35.000,00 TL yatırımın defter değerinden düĢülür.  
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Buna göre iĢtirakler/ iĢ ortaklığı yatırımının aktifinde elde etme maliyetleri, iĢtirak 

kar payları, iĢtirakin öz kaynağındaki artıĢ payları yer alır. Pasifte ise alınan temettü ve iĢtirak 

zarar payı yer alır.
101

 

Yatırımın ediniminde, yatırımın elde etme maliyeti ile iĢtirakin veya iĢ 

ortaklığının tespit edilebilen net varlık, borç ve koĢullu borçlarının net G.U.D.‘nden iĢletmeye 

düĢen pay arasındaki her türlü fark, aĢağıdaki Ģekilde muhasebeleĢtirilir: 

(a) Bir iĢtirak veya iĢ ortaklığı ile ilgili Ģerefiye iĢtirak yatırımının defter değerine 

dâhil edilir. Bununla birlikte, söz konusu Ģerefiyeden amortisman ayrılmasına izin verilmez.  

(b) ĠĢtirakin veya iĢ ortaklığının tanımlanabilir varlık ve borçlarının net 

G.U.D.‘nden iĢletmenin payına düĢen kısmın yatırımın elde etme maliyetini aĢan tutarı, 

yatırımın edinildiği dönemde iĢtirakin veya iĢ ortaklığının kâr veya zararındaki iĢletmeye 

düĢen payın belirlenmesinde, gelirlere dâhil edilir. 

ĠĢletme tarafından özkaynak yönteminin uygulanmasında, iĢtirakin veya iĢ 

ortaklığının elde edilebilen en güncel finansal tabloları kullanılır. ĠĢtirakin veya iĢ ortaklığının 

raporlama dönemi sonunun, iĢletmenin ki ile farklı olması durumunda, iĢtirak veya iĢ 

ortaklığı, uygulamada mümkün olduğu sürece, iĢletmenin kullanımı amacıyla finansal 

tablolarını iĢletmenin raporlama tarihi itibariyle hazırlar. Buna göre hesap dönemleri farklı 

olan iĢletmeler arasında böyle bir sorunun olması muhtemeldir. Örneğin normal hesap dönemi 

olan 01.01.x-31.12.x arası hesap dönemi olan A A.ġ.‘nin eğitim sektöründe faaliyet gösteren 

ve Maliye Bakanlığınca kendisine özel hesap dönemi tanınan bir iĢletmeye % 30 oranında 

ortak olunması durumunda hesap dönemleri arasında uyumsuzluk olacaktır. Bu durumda 

standartta da belirtildiği üzere ilgili iĢletme A A.ġ.‘nin kullanımına uygun olması açısından 

finansal tablolarını 31.12.x tarihinde hazırlayabilir. 

Özkaynak yöntemi uygulandığında, iĢletmenin raporlama tarihinden farklı bir 

tarihte hazırlanmıĢ iĢtirak veya iĢ ortaklığı finansal tablolarının kullanılması durumunda, söz 

konusu tarih ile iĢletmenin finansal tablolarının hazırlandığı tarih arasında gerçekleĢen önemli 

iĢlem ve olayların etkilerinin yansıtılması için gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Yukarıdaki 

örnekten devam edecek olursak eğitim iĢletmesi özel hesap döneminin bitiminden 31.12.x 

tarihine kadar olan önemli olayları 31.12.x tarihinde finansal tablo hazırlaması halinde 

finansal tablolarına dâhil eder. Her durumda, iĢtirakin veya iĢ ortaklığının raporlama dönemi 

sonu ile isletmenin raporlama dönemi sonu arasındaki fark üç aydan daha fazla olamaz. Buna 

göre yukarıdaki örnekte eğitim iĢletmesinin özel hesap dönemi en erken 30.09.x tarihinde 
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olmalıdır. Raporlama dönemlerinin uzunluğunun ve raporlama tarihleri arasındaki her türlü 

farklılığın dönemler itibariyle aynı olması gerekir. 

Bir iĢletmenin iĢtirakinin veya iĢ ortaklığının zararlarından kendisine düĢen payı, 

söz konusu iĢtirakteki veya iĢ ortaklığındaki toplam payına eĢit ya da bu payın üstünde ise, 

iĢletme kendi payının üzerindeki zarar tutarını finansal tablolara yansıtmaz. Burada iĢ 

ortaklığının/iĢtiraklerin defter değeri ve bunlardaki pay esas alınarak zararlar finansal 

tablolara aktarılır. ĠĢ ortaklığının/iĢtiraklerin zararları finansal tablolara aktarıldığı zaman bu 

hesaplardaki tutarlar azalacaktır. 

ĠĢtirakteki veya iĢ ortaklığındaki net yatırımı ile ilgili olarak herhangi bir ilave 

değer düĢüklüğü zararının finansal tablolara yansıtılmasının gerekip gerekmediğini 

belirlenmesi gerekir. Değer düĢüklüğü varsa finansal tablolara iĢtirakin/iĢ ortaklığının defter 

değeri ve paylar esas alınmak suretiyle yansıtılır. 

ĠĢletme, yatırımının aĢağıdaki Ģekillerde iĢtirak veya iĢ ortaklığı niteliğini 

kaybettiği tarihten itibaren özkaynak yöntemini uygulamayı bırakır: 

(a) Yatırımın bir bağlı ortaklık niteliği kazanması durumunda, bu durumda önemli etki 

yerini kontrol gücüne bırakacaktır. Bağlı ortaklık iliĢkisinde bulunan iĢletme için konsolidasyon 

hükümleri uygulanması gerekir. 

(b) Eski iĢtirak veya iĢ ortaklığındaki kalan payın bir finansal varlık olması durumunda, 

kalan pay G.U.D. üzerinden ölçülür. ĠĢtirak veya iĢ ortaklığındaki kısmi payın elden 

çıkarılmasından kaynaklanan her tür gelirin G.U.D. ve kalan payın G.U.D. ile yatırımın özkaynak 

yönteminin bırakıldığı tarihteki defter değeri arasındaki fark kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 

2.4.1.2. 31 Nolu T.M.S. Ölçüm Esasları 

ĠĢ ortaklıklarındaki payların muhasebeleĢtirilmesi ve iĢ ortaklıklarının yapılarına 

ve faaliyetlerinin gerçekleĢtirilme Ģekline bağlı olmaksızın; iĢ ortaklığının varlık, borç, gelir 

ve giderlerinin ortak giriĢimcilerin ve yatırımcıların finansal tablolarında raporlanması ―ĠĢ 

Ortaklıklarındaki Paylar‖ baĢlıklı 31 Nolu T.M.S.‘ uyarınca yapılır. 

Standarta göre iki veya daha fazla tarafın, müĢterek kontrole tabi bir ekonomik 

faaliyeti gerçekleĢtirmesini sağlayan sözleĢmeye bağlı giriĢim olan iĢ ortaklığının 

yatırımcısının müĢterek kontrol gücü bulunmamaktadır. Ortak giriĢimcinin ise müĢterek 

kontrol gücü vardır.  Kontrol bir iĢletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla finansal 

ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür. Kontrol sözleĢmeye dayalı olarak paylaĢılmıĢsa 

müĢterek kontrol söz konudur. 
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MüĢtereken kontrol edilen faaliyetler, müĢtereken kontrol edilen varlıklar ve 

müĢtereken kontrol edilen iĢletmeler iĢ ortaklığı olarak sayılabilir. MüĢterek kontrol edilen 

faaliyetler kapsamında iĢletmeler ayrı bir finansal yapı kurmaktan ziyade, ortak giriĢimcilerin 

varlıklarının ve diğer kaynaklarının kullanırlar. Örnek olarak köprü yapımı verilebilir. Burada 

iĢ ortaklığındaki ortak giriĢimci kendi sorumluluk alanıyla ilgili iĢlemleri yapmakta diğer 

alanlarla ilgilenmemektedir.
102

 Konsorsiyum kapsamında farklı türden giriĢimci bu neviden 

iĢleri ortak yapabilir. ĠĢ ortaklığı sözleĢmesi genellikle ortak ürünün satıĢ hasılatının ve 

yapılan ortak giderlerin ortak giriĢimciler arasında paylaĢılmasına imkân sağlar. Örnek olarak, 

iki veya daha fazla ortak giriĢimcinin faaliyetlerini, kaynaklarını ve uzmanlıklarını uçak gibi 

belirli bir ürünün ortaklaĢa üretimi, pazarlanması ve dağıtımı için birleĢtirmesi gösterilebilir. 

Burada iĢ ortaklığının ayrı bir muhasebesi olmayabilir. Her ortak giriĢim kapsamında yapmıĢ 

olduğu iĢlemleri kendi defterlerinde gösterebilir. 

MüĢterek kontrol edilen varlıklar kapsamındaki iĢ ortaklıkları ise madencilik 

sektörü gibi ortak bir varlığın gerektiği alanlardaki giriĢimler için kurulur. Her bir ortak 

giriĢimci, varlıklardan elde edilen hasılat üzerinden pay alabilir ve her biri üstlenilen 

giderlerden mutabık kalınmıĢ bir kısmına katlanır. MüĢterek kontrol edilen faaliyetlerde 

olduğu gibi ayrı bir Ģirketin kurulmasına gerek kalmadan muhasebe iĢlemleri giriĢimcilerin 

defterlerinde tutulabilir. 

MüĢterek kontrol edilen iĢletmeler ise 28 Nolu T.M.S.‘nda anlatılmıĢ olduğundan 

burada ayrıca değinilmemiĢtir. 28 Nolu T.M.S.‘na göre müĢterek olarak kontrol edilen iĢ 

ortaklıkları özkaynak yöntemine göre değerleme yapmaları gerekir. 

2.4.1.3. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.’nda ĠĢtirakler/ĠĢ Ortaklığı Ölçüm Esasları 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın ―ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar‖ baĢlıklı 14. bölümünde 

iĢtiraklerdeki yatırımlara ve ―ĠĢ Ortaklığındaki Paylar‖ baĢlıklı 15. bölümünde müĢterek 

kontrol edilen iĢletmeler kapsamında olan iĢ ortaklığındaki paylara iliĢkin ölçüm esasları 

T.M.S./T.F.R.S.‘ndan farklı Ģekilde kullanılır, Ģöyle ki K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de maliyet yöntemi, 

öz kaynak yöntemi ve G.U.D. yöntemleri olmak üzere 3 farklı ölçüm esası mevcuttur.  Öz 

kaynak yöntemine iliĢkin yazımızın önceki bölümünde bilgiler verilmiĢtir. Diğer yöntemlere 

iliĢkin bilgiler ise aĢağıda açıklanmıĢtır. 

Maliyet bedeli uygulamasında ilgili unsurlar yayımlanmıĢ bir fiyat kotasyonu 

bulunanlar hariç olmak üzere yatırımın maliyetinden muhasebeleĢtirilmiĢ değer düĢüklüğü 
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zararları düĢülmesi neticesinde ölçülür. Dağıtılan temettü ve diğer tutarlar gelir olarak 

kaydedilir. 

G.U.D. yönteminde ise ilk muhasebeleĢtirmede iĢlem maliyetleri dâhil edilmemiĢ 

iĢlem fiyatı esas alınır. G.U.D.‘ndeki farklar kar zarar olarak muhasebeleĢtirilir. 

2.4.1.4. 10 Nolu T.F.R.S. Ölçüm Esasları 

―Konsolide Finansal Tablolar‖ baĢlıklı 10 Nolu T.F.R.S. Standardı 31.12.2012 

tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28.10.2011 tarih 

ve 28098 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Bu T.F.R.S. T.M.S. 27‘de (2008‘de 

değiĢtirildiği Ģekliyle) yer alan konsolide finansal tablolarla ilgili hükümlerin yerini almıĢtır.  

Standartın üzerinde durduğu en önemli kavram kontroldür. Yatırım yapılan 

iĢletme üzerinde güce sahip, yatırım yapılan iĢletmeyle olan iliĢkisinden dolayı değiĢken 

getirilere maruz kalma veya bu getirilerde hak sahibi olma, elde edeceği getirilerin miktarını 

etkileyebilmek için yatırım yaptığı iĢletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olma 

koĢulların bir arada olması durumunda yatırım yapılan iĢletme kontrol edilmiĢ sayılır. Bu 

durumda kontrol edilmiĢ sayılan ortaklığa bağlı ortaklık denir. Bir iĢletmenin oy hakkının 

yarısından fazlasını elinde bulunduran bir yatırımcının söz konusu iĢletmenin üzerinde güce 

sahip olduğu kabul edilmekle birlikte oy çoğunluğunu elinde bulundurma her zaman için 

iĢletmeyi yönetme hakkı vermez. Bazı durumlarda ise oy çoğunluğunu elinde bulundurulmasa 

dahi yatırımcı iĢletme güce sahip olabilir. Bunlara örnek olarak yatırımcı iĢletme ile diğer oy 

sahipleri arasındaki sözleĢmeye bağlı bir anlaĢma, sözleĢmeye bağlı diğer anlaĢmalardan 

kaynaklanan haklar, potansiyel oy hakları olması halinde veya bunlardan bir kaçının 

bulunması halinde yatırımcı iĢletme güce sahip olmuĢ olabilir. Bu hususlar doğrultusunda bir 

veya daha fazla iĢletmeyi kontrol eden bir iĢletmenin konsolide finansal tablolar hazırlaması 

zorunludur. 

Bir iĢletme, bağlı ortaklığının gelir ve giderlerini, bağlı ortaklık üzerinde kontrol 

sahibi olduğu tarihten kontrolü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dâhil eder. 

Bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, edinim tarihindeki konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢ 

varlık ve borç tutarlarına dayanmalıdır. Örneğin, bağlı ortaklığın edinildiği tarihten sonra 

konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan amortisman giderleri, ilgili amortismana tabi 

varlıkların, bağlı ortaklığın edinildiği tarihte konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢ 

G.U.D.‘lerine dayanmalıdır. 

Konsolide edilen iĢlemler neticesinde yatırım yapılan iĢletmenin baĢkalarında olan 

payları söz konusu olacak olup, bunlara kontrol gücü olmayan paylar denmektedir. Ana 
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ortaklık, kontrol gücü olmayan payları konsolide finansal durum tablosunda öz kaynaklar 

içerisinde, kendi ortaklarının öz kaynaklardaki paylarından ayrı olarak gösterir.  

Standarta göre konsolidasyon iĢlemleri Ģu Ģekildedir. Ana ortaklığın ve bağlı 

ortaklıklarının varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir, gider ve nakit akıĢlarına ait benzer 

kalemleri birleĢtirilir. Burada görüleceği üzere tam konsolidasyon söz konusudur. Yalnız 

konsolidasyon sırasında hem yatırım yapılan iĢletmenin hem de yatırımcı iĢletmenin finansal 

tablolarında yer alan unsurlar mevcuttur. Burada ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki 

yatırımının defter değeri ile her bir bağlı ortaklığın öz kaynaklarından ana ortaklığın payına 

isabet eden tutarları eliminasyona tabi tutulur. Bunların neticesinde ise konsolide edilmiĢ 

finansal tablo hazırlanır. Burada amaç ana ortaklığın finansal tablolarını gerçeğe uygun 

Ģekilde sunmaktır.   

2.4.1.5. Uzun Vadeli Yatırımlar ve ĠĢ Ortaklığının Ölçüm Esaslarının Vergi 

Mevzuatı ile KarĢılaĢtırılması 

 T.M.S. Tek Düzen Hesap Planına göre ‗24. mali Duran Varlıklar‘ grubu uzun 

vadeli amaçlarla elde tutulan menkul kıymetlerle diğer bir iĢletmeye veya bağlı ortaklığa 

ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payların yer aldığı hesap grubudur. 
103

 

242 ĠĢtirakler Hesabı diğer Ģirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının 

belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği 

hesaptır. Bu hesap en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının 

izlenmesinde kullanılır. ĠĢtirak iliĢkisinden bahsedebilmek için sahip olunan oy hakkı veya 

yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bulunması gerekir. 

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı ise iĢletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 

50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu 

seçme hakkına sahip olduğu iĢtiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın 

sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas 

alınır. 

1 Sayılı K.V.K. G.T.‘ne göre iĢtirak hisseleri deyimi, menkul değerler portföyüne 

dâhil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir.
104

  Anonim Ģirketlerin ortaklık 

payları veya hisse senetleri, S.P.KN.‘na göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dâhil, 

limited Ģirketlere ait iĢtirak payları, sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerin 

komanditer ortaklarına ait ortaklık payları, iĢ ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık 
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payları, kooperatiflere ait ortaklık payları iĢtirak hisseleri kapsamındadır. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere Vergi Mevzuatı iĢ ortaklığı, anonim Ģirket, limited Ģirket vb. ayrım 

yapmadan bunlara yapılacak uzun vadeli yatırımların iĢtirak hissesi olarak kabul edilmesi 

gerektiğini hüküm altına almıĢtır. Buna göre ilgili Ģirketler arasında ayrım yapmadan uzun 

vadeli olarak tutulan iĢtirak hisselerinin 24. Nolu grupta Ģartları taĢıyan hesaba atılması 

gerekmektedir. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun menkul kıymetlerin değerlemesi hakkında hüküm ihtiva 

eden 279. maddesinde iĢtirak hisselerinin ne Ģekilde değerleneceğine iliĢkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili Kanunun 289. maddesine göre mukayyet değerle 

yani kayıtlı olan değerle değerlenmesi gerekir. Yeni iĢtiraklerde ise mukayyet bedel belli 

olmadığından emsal bedelle değerlenmesi gerekir. 
105

  

V.U.K. Taslağında ise menkul kıymet niteliğini haiz iĢtirak hisselerinin maliyet 

bedeli ile değerlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Buna göre maliyet bedeline satın 

alma bedeli yanında menkul kıymetin elde edilmesi ile iliĢkilendirilen diğer ödemelerinde 

girmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Yalnız maliyet bedelin tanımında yer aldığı üzere 

menkul kıymetlerin finansmanı için katlanılan finansman giderlerinden menkul kıymetin 

maliyetine pay verilemez.  

5520 Sayılı K.V.K.‘nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde iĢletmelerin 

tam mükellefiyete tabi baĢka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri 

kazançlar (Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kâr payları hariç) ile tam mükellefiyete tabi baĢka bir kurumun kârına katılma imkânı veren 

kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları K.V.‘nden istisna 

edilmiĢtir. 

Düzenleme ile tam mükellefiyete tabi kurumların sermayelerine iĢtirak etmek 

suretiyle tam veya dar mükellefiyete kurumlarca elde edilen kâr paylarının istisna olduğu 

hükme bağlanmıĢtır. Kanuni ve iĢ merkezi Türkiye dıĢında bulunan bir kurumdan kâr payı 

alan kurumlar ise bu bent ile düzenlenen istisnadan yararlanamayacaktır. Ġstisna ile amaçlanan 

kâr dağıtımı suretiyle elde edilen kazancın mükerrer vergilemesinin önlenmesidir. Ancak 

burada fonlar ile yatırım ortaklıklarının türü ve niteliğine bakılmaksızın, katılma belgeleri ile 

hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamayacaktır. K.V.K.‘nun 5 

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise belli koĢullar altında kurumların yurt 
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dıĢından elde ettikleri iĢtirak kazançlarının K.V.‘nden istisna edilmiĢ olduğu hükme 

bağlanmıĢtır. 

Yukarıdaki bent hükümleri kar dağıtımına bağlı bir istisnadır. ĠĢtirak hisseleri ile 

kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satıĢından doğan kazançlara iliĢkin 

istisna ise Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenmektedir. Bu 

bentte belirtilen koĢulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan iĢtirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa 

senetleri ve rüçhan haklarının satıĢından doğan kazançların %75‘lik kısmı K.V.‘nden istisna 

edilmektedir. Söz konusu istisna hükmünden dar mükellef kurumlar da yararlanabilecektir. 

Menkul kıymet ticaretiyle uğraĢan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin 

satıĢından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dıĢındadır. 

K.V.K.‘nun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iĢtirak hissesi alımıyla ilgili 

finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların K.V.‘nden istisna edilen kazançlarına 

iliĢkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dıĢı 

kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Buna göre 

iĢtirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri kanunen kabul edilen giderlerdir ve istisna 

dıĢı kazançlardan indirim konusu yapılır. 

ĠĢtirak hisselerinin satıĢına iliĢkin benzer bir düzenlemede 3065 sayılı K.D.V. 

Kanununun 17/4-r. bendinde mevcuttur. Bent hükmünde kurumların aktifinde en az iki tam 

yıl süreyle bulunan iĢtirak hisseleri satıĢı suretiyle gerçekleĢen devir ve teslimleri 

K.D.V.K.‘ndan istisna tutulmuĢtur. Ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan 

kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları  iĢtirak hisselerinin teslimleri istisna 

kapsamı dıĢındadır.  

Bu istisna K.D.V.K. Kanununun 17. maddesinde düzenlenen kısmi istisna 

mahiyetinde bir istisnadır. Kısmi istisna mahiyetindeki istisnalara iliĢkin yüklenilen 

K.D.V.K.‘nun 32. maddesi icabınca indirim konusu yapılamaz. 17/4-r. bendinde konuyla 

iliĢkin olarak istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin 

yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen K.D.V.‘nin, teslimin yapıldığı hesap 

dönemine iliĢkin gelir veya K.V. matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hükme 

bağlanmıĢtır.  

Uzun vadeli yatırım Ģeklinde dikkate alınan iĢ ortaklığı dâhil iĢtirak ve bağlı 

ortaklıklar yönünden değerleme ölçüsü vergi mevzuatında tam açık olmamakla birlikte ilk 

muhasebeleĢtirme esnasında emsal bedel, daha sonra ise mukayyet değerdir. T.M.S./T.F.R.S. 

ve K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ise bu neviden mali duran varlıkların ölçme esaslarını farklı hükümlere 
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bağlamıĢtır. Ayrıca önceki paragraflarda açıklandığı üzere iĢtirak hissesi kar payı ve iĢtirak 

hissesi satıĢı büyük ölçüde K.V.‘nden istisna edilmiĢtir. Bu nedenle ortaya çıkması muhtemel 

farklılıkların mali karın tespiti esnasında dikkate alınması gerekmektedir. 

V.U.K. Taslağında yer alan hükümlerle T.M.S./T.F.R.S. ve K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın 

karĢılaĢtırılması sırasında ise finansman giderleri hariç elde etme maliyeti ile 

muhasebeleĢtirme yapılacağından özkaynak yöntemi ve maliyet yönteminin uygulanması 

esnasında ilk muhasebeleĢtirme iĢlemlerinde bariz farklılıklar bulunmaması söz konusudur. 

Ama daha sonraki dönemlerde ise K.V.K.‘nda yer alan istisnalarla birlikte düĢünüldüğünde 

özkaynak yöntemi ve G.U.D. yöntemleri ile oluĢabilecek farklılıkların mali karın tespiti 

esnasında dikkate alınması gerekmektedir.  

Yani burada belirtilmesi gereken Ģeyin Taslak ile gelen maliyet bedeli 

uygulamasının mali duran varlığın ilk muhasebeleĢtirme iĢleminden sonra T.M.S./T.F.R.S. ve 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ile olan farkın azalmasında fazla etkili olmayacağıdır. Ġlk muhasebe 

iĢlemleri sırasında maliyet bedelinin içine dâhil edilebilen unsurlar nedeniyle farkın azalması 

muhtemeldir. 

Burada belirtilmesi gereken bir baĢka konu ise Vergi Mevzuatında konsolidasyon 

hükümlerinin olmayıĢıdır. Diğer ülkelerde var olan bu sistemde grup Ģirketleri finansal 

raporlamalarını konsolide ederek tek bir Ģirket gibi davranabilmekte ve vergi beyannamelerini 

tek iĢletme adı altında vermektedirler. Konuyla ilgili olarak 16 Mart 2011 tarihinde Ģirketlerin 

Avrupa Birliği sınırları içindeki faaliyetlerini bir kerede vergilendirmesini mümkün kılmak 

üzere uygulanmasını öneren bir taslak hazırlandı. AB sınırları içinde faaliyet gösteren grup 

Ģirketlerinin K.V.K. hesaplanırken bu Ģirketlerin kar ve zararları toplanarak vergilendirme 

yapılacaktır.
106

 Konsolide finansal tablo hazırlama aynı zamanda T.F.R.S. 10 kapsamında ana 

ortaklıkların içinde getirilmiĢ bir uygulamadır. Bu durumda ana ortaklık kontrol gücü olan 

bağlı ortaklıkları finansal tablolarına tam konsolide ederek sunmaktadır. Bu durum vergi 

mevzuatında Ģuan için bulunmadığından ve bağlı ortaklıkların değerleme ölçüsü mali duran 

varlıkların diğer öğeleri ile aynı olduğundan bu uygulama kapsamında T.F.R.S. 10 

kapsamında yapılan ölçüm esaslarına iliĢkin farklılıkların mali karın tespiti sırasında dikkate 

alınması gerekir. Ancak bağlı ortaklıklara iliĢkin iĢtirak kar payı ve iĢtirak satıĢ kazancı 

istisnasının bulunduğu da bu değerlendirme sırasında dikkate alınmalıdır. 

2.5. Maddi Duran Varlıklara ĠliĢkin Değerleme  
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2.5.1. 16 Nolu T.M.S.’nda Ölçüm Esasları ve Vergi Mevzuatı ile 

KarĢılaĢtırılması 

2.5.1.1. Standartta Yer Alan Ölçüm Esasları 

Maddi duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde bir baĢka standart farklı 

muhasebe iĢlemlerini gerektirmediği veya izin vermediği sürece ―Maddi Duran Varlıklar‖ 

baĢlıklı 16 Numaralı T.M.S.‘ uygulanır. mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

baĢkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve 

bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemler maddi duran varlık olarak 

tanımlanmıĢtır. 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti kalemle ilgili gelecekteki ekonomik 

yararların iĢletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir 

bir Ģekilde ölçülebilmesi koĢulların oluĢması durumunda varlık olarak finansal tablolara 

yansıtılır. Standartlarda genel olarak aktifleĢtirme unsuru maliyetlerin güvenilir Ģekilde 

ölçülmesine ve gelecekte ekonomik yarar sağlama kriterlerine bağlanmıĢtır. Gelecekte 

ekonomik yarar sağlanmayacağı anlaĢılan unsurlar aktifleĢtirmenin konusuna girmeden 

dönem giderlerine intikal etttirilirler. Ġlgili kalemin maliyeti ise iĢletmede üretilip 

üretilmediği, inĢa edilip edilmediği ve satın alınıp alınmadığına göre değiĢir. Ama burada her 

üç farklı durumda da aktifleĢtirmenin Ģartı maliyet ölçümünün güvenilir Ģekilde yapılmasıdır. 

Maddi duran varlık kalemlerine iliĢkin ölçü birimi standartta öngörülmemiĢtir. 

muhasebeleĢtirme ilkelerinin bir iĢletmeye özgü koĢullara uygulanmasında muhakeme 

yapılması gerekir. Kalıplar, araç ve gereçler gibi tek baĢına önemsiz kalemlerin toplanarak, 

muhasebeleĢtirilme ilkelerinin toplam değere uygulanması uygun olabilir. maddi duran 

varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluĢtuğu tarihteki değerleriyle muhasebeleĢtirir. Bu 

maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya inĢa edilmesi aĢamasında 

oluĢan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri içerir.  

Yedek parça ve bakım malzemeleri genel olarak stoklarda izlenir ve 

kullanıldıklarında gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, bir iĢletmenin bir dönemden fazla 

kullanmayı beklediği önemli yedek parça ve yedek malzemeleri maddi duran varlık olarak 

değerlendirilir. Aynı Ģekilde, eğer yedek parça ve bakım malzemeleri sadece bir maddi duran 

varlık kalemiyle iliĢkili olarak kullanılabiliniyorsa, maddi duran varlık olarak dikkate 

alınırlar. Örneğin üretimde kullanılacak olan dikiĢ iğineleri alındıkları sırada 150 Ġlk Madde 

Malzeme Hesabına atılır. Bunun yanında üretim için alınan kalıplar ise önemli mahiyette 

olduğundan ve birden fazla yılda ekonomik yarar sağlayacağından 25. Nolu Maddi Duran 

Varlık grubunda aktifleĢtrilir. Üretim sırasında bu unsurlarında kullanılmasıyla birlikte; dikiĢ 
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iğneleri genel üretim giderleri, kalıp ise direkt ilk madde malzeme veya genel üretim gideri 

olarak üretim maliyetine aktarılır.
107

  

Maddi duran varlık kalemlerinin iĢçilik, sarf malzemeleri ve küçük parça 

maliyetleri gibi günlük bakım maliyetleri aktifleĢtirilmez, oluĢtukları tarihte gelir tablosu ile 

iliĢkilendirir. Bir fırının belirli bir saat kullanım sonrasında yeniden astarlanması veya uçak iç 

döĢemeleri ve mutfağının uçağın yararlı ömrü süresince birkaç defa değiĢtirilmesi gibi 

yenileme kapsamındaki bir parçanın maliyeti oluĢtuğu zaman ilgili maddi duran varlık 

kaleminin defter değerine dâhil  ederek muhasebeleĢtirir. Yenilenen parçaların defter değeri, 

finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. Büyük çaplı arıza kontrolünün maliyeti yenileme olarak 

maddi duran varlık kalemlerinin defter değerine dâhil  edilerek muhasebeleĢtirilir. 

  Maddi duran varlıklar ilk muhasebeleĢtirilmeleri esnasında maliyet bedeli ile 

ölçülür. maliyet bedelinin içine indirimler ve ticari iskontolar düĢüldükten sonra ithalat 

vergileri ve iade edilmeyen alıĢ vergileri dâhil  satın alma fiyatı, varlığın yerleĢtirileceği yere 

ve yönetim tarafından amaçlanan koĢullarda çalıĢabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine 

iliĢkin her türlü maliyet, maddi duran varlığın sökülmesi ve taĢınması ile yerleĢtirildiği alanın 

restorasyonuna iliĢkin tahmini maliyeti, iĢletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok 

üretimi dıĢında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülükler 

girmektedir. 

Örneğin yurtdıĢından tekstil üretiminde kullanmak üzere kumaĢ kesim makinası 

ithal edelim. Ġtalya‘daki satıcı ile yapılan ve tanzim edilen (invoice) faturada yer alan bilgilere 

göre varlığın değeri 100.000,00 Euro (240.000,00TL) olup, bu değer üzerinden % 5 iskonto 

yapılmıĢtır. Ancak satıcı navlun ve gümrük vergisi masraflarına karıĢmamıĢtır. Navlun bedeli 

olarak 8.000,00 TL, Gümrük Vergisi olarak 5.000,00 TL ödenmiĢ olsun. Malın ithalatındaki 

ödenen K.D.V. ise 30.000,00 TL‘dir. (Not; K.D.V. oranları, gümrük vergisi oranları, navlun 

bedeline iliĢkin hesaplamalar dikkate alınmadan örnekteki veriler farazi olarak verilmiĢtir.) 

Ayrıca taĢıma sırasında 500,00 TL harcama yapılmıĢtır. 

Bu durumda ilk muhasebeleĢtirilme esnasında varlığın maliyeti= 240.000,00- 

(240.000,00-0,05) + 8.000,00 + 5.000,00 + 500,00 TL‘dir. K.D.V. ise kendi içinde indirim 

mekanizması bulunan bir sisteme sahip olduğundan maliyete aktarılmaz. 

Yukarıda sayılanlar maddi duran varlığın ilk ölçümünde dikkate alınması gereken 

unsurlardır. Ayrıca bu unsurlara varlığın ilk ölçüm esnasında katlanılan ve doğrudan varlıkla 

iliĢkilendirilebilen çalıĢanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler, yerin 
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hazırlanmasına iliĢkin maliyetler, ilk teslimata iliĢkin maliyetler, kurulum ve montaj 

maliyetleri, mesleki ücretler gibi ödemelerde eklenebilir. Burada belirtilmesi gereken bir 

baĢka husus ise test maliyetlerinin varlığın maliyetine dâhil  edilip edilmeyeceğidir. Çünkü 

test edilme neticesinde bir üretim söz konusu olabilir. Teçhizatın denenmesi sırasında üretilen 

örnekler gibi test maliyeti neticesinde elde edilen ürünlerin  net hasılatı düĢülerek test 

maliyetleri varlığın maliyetine aktarılır.  

Örnekten devam edecek olursak bu makinanın montajı için 1.000,00 TL ve 

makinayı tanımlayan teknik uzmana 500,00 TL ücret verilmesi halinde bu ödemelerde 

maliyete aktarılır. 

Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri, yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına 

iliĢkin maliyetler (reklam ve tanıtım harcamaları dâhil ), yeni bir yerde veya yeni bir müĢteri 

kitlesiyle iĢ yapmak amacıyla katlanılan maliyetler (personel eğitim masrafları dâhil ) ve 

yönetim giderleri ve diğer genel giderler maddi duran varlığın maliyetine dâhil  edilmez. 

Bir maddi duran varlık kalemi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet 

gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirildiği andan itibaren maliyetlerinin defter 

değerinde muhasebeleĢtirilmesine son verilir. Bu sebeple, bir kalemin kullanımı veya daha 

verimli Ģekilde düzenlenmesi kapsamında katlanılan maliyetler defter değerine dâhil  edilmez. 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleĢtirme tarihindeki peĢin 

fiyatın eĢdeğeri tutardır. Eğer ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peĢin 

fiyat eĢdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak 

finansal tablolara yansıtılır. Bu durumun istisnası Borçlanma Maliyetleri baĢlık 23 Nolu 

T.M.S.‘na göre amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak 

uzun bir süreyi gerektiren özellikli varlıklardır. Bu durumda bu neviden ödemeler varlığın 

maliyetine ilave edilir.  

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nin 25. bölümünde borçlanma maliyetleri yönünden 

T.M.S./T.F.R.S.‘den farklı bir hüküm getirilmiĢtir. Buna göre K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de özellikli 

varlık sayılmamıĢtır. Bu durumda K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘yi uygulayanlar bakımından borçlanma 

maliyetleri oluĢtukları dönemde dönem kar zararına aktarılması gerekir.  

Standartın 24. paragrafında takas iĢlemlerine yönelik açıklamalarda 

bulunulmuĢtur. Takas iĢlemi neticesinde elde edilen maddi duran varlıklar G.U.D. ile 

ölçülmelidir. Elde edilen kalemin G.U.D. ile ölçülmemesi durumunda, maliyeti elden 

çıkarılan varlığın defter değeri ile ölçülür.  

 Maddi duran varlıklar muhasebeleĢtirme sonrasında ise maliyet bedeli veya 

yeniden değerleme yöntemi ölçüm esası kullanılarak kayıtlarda gösterilir. Maliyet bedeli = 
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maliyet - birikmiĢ amortisman - birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları Ģeklinde bulunan değerdir. 

Yeniden değerlenmiĢ tutar = yeniden değerleme tarihindeki G.U.D. - müteakip birikmiĢ 

amortisman - müteakip birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları Ģeklinde bulunan değerdir. G.U.D. 

güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, yeniden değerlenmiĢ tutarı 

üzerinden gösterilir. SeçilmiĢ olan ölçüm esası maddi duran varlık sınıfının tamamına 

uygulanır. Yeniden değerleme maddi duran varlığın defter değerinde önemli ölçüde değiĢiklik 

olması yapılır. Buradan da anlaĢılacağı üzere yeniden değerleme sadece raporlama dönemi 

sonlarında yapılan bir iĢlem değildir. 

Arazi ve binalar yönünden değerleme uzmanların değerlemesini esas olarak 

benimseyen standarta göre bu uzmanların değerlendirmesi sonucu oluĢan arazi ve binaların 

değerini G.U.D. olarak kabul eder. 

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme 

tarihindeki birikmiĢ amortisman aĢağıdaki yöntemlerden birine göre iĢleme tabi tutulur: 

(a) Varlığın brüt defter değerindeki değiĢiklikle orantılı olarak düzeltilir ve 

böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden değerlenmiĢ tutarına 

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

uygulanarak yeniden değerlendiği durumlarda kullanılır. 

Örneğin varlığın brüt defter değeri 150.000,00 TL , birikmiĢ amortismanı 

90.000,00 TL olsun. Varlığın değerinde önemli ölçüde değiĢim olduğu gözlemlenmiĢ ve 

varlık yeniden değerleme tebi tutulmultur. Varlığın yeniden değerlenen tutarı 72.000,00 

TL‘dir. Görüldüğü üzere net defter değeri üzerinden varlık % 20 artıĢ göstermiĢtir. Bu 

durumda brüt defter değeri ve birikmiĢ amortismanda % 20 oranında artırlmalıdır. Buna göre 

yeniden değerleme neticesinde brüt defter değeri 150.000,00-1,2=180.000,00, yeniden 

değerleme sonrası birikmiĢ amortisman 90.000,00-1,2=108.000,00 TL olur. Varlığın yeniden 

değerleme sonrasındaki net değeri ise 180.000,00-108.000=72.000,00 TL olur ki bu tutar 

yeniden değerlenmiĢ tutara eĢittir. 

(b) Varlığın brüt defter değeri ile netleĢtirilir ve net tutar yeniden değerleme 

sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullanılır. 

Yukarıdaki örnekten devem edecek olursak varlığın brüt defter değeri 150.000,00 

TL ve birikmiĢ amortisman 90.000,00 TL olması nedeniyle 150.000,00-90.000=60.000,00 TL 

olarak varlık netleĢtirilir. % 20 oranında artıĢ ile birlikte tutar 72.000,00 TL‘ye getirilir.   

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o varlığın ait olduğu tüm 

maddi duran varlık sınıfı da yeniden değerlenir. Buna göre arazi ve binalar, makinalar, 

gemiler, uçaklar, motorlu taĢıtlar, mobilya ve demirbaĢlar, ofis gereçleri farklı varlık 
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sınıflarına örnek olarak sayılabilir. 

Finansal tablolarının sunuluĢuna iliĢkin 1 Nolu T.M.S.‘na göre (toplam) kapsamlı 

gelir; ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan iĢlemler dıĢındaki iĢlem ve diğer olaylar 

sonucu belirli bir dönemde öz kaynaklardaki değiĢimdir. Buna gore kapsamlı gelir ―kar ya da 

zararın‖ ve ―diğer kapsamlı gelirin‖ bütün bileĢenlerini kapsar.
108

   

Diğer kapsamlı gelir standartlar tarafından gerekli kılındığında ya da izin 

verildiğinde kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilmeyen gelir ya da gider kalemlerini kapsar. Bir 

varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmıĢsa, bu artıĢ diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleĢtirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden değerleme değer 

artıĢı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artıĢı, aynı varlığın daha 

önce kar ya da zarar ile iliĢkilendirilmiĢ bulunan yeniden değerleme değer azalıĢını tersine 

çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleĢtirilir. 

Yukarıdaki örneğe göre 72.000,00-60.000=12.000,00 TL yeniden değerleme 

değer artıĢı özkaynaklarda  yeniden değerleme artıĢ fonu  hesabına kaydedilmesi gerekir. 

Aynı zamanda bu tutar diğer kapsamlı gelir yoluyla (toplam) kapsamlı gelire ilave edilir. 

Bir maddi duran varlık kalemine iliĢkin özkaynak hesap grubundaki yeniden 

değerleme değer artıĢı, ilgili varlık finansal durum tablosu dıĢı bırakıldığında doğrudan 

geçmiĢ yıl kârlarına aktarılabilir. Aynı husus varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden 

çıkarılması durumunda da geçerli olabilir. 

Öte yandan K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nin 17.15. bölümünde de belirtildiği üzere maddi 

duran varlıklar ilk muhasebeleĢtirme tarihinden sonra maliyet bedeli ile izlenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye tabi olan iĢletmelerin yeniden değerleme 

esasından yararlanmasına imkan yoktur. 

Standart ayrıca amortisman ayırmaya iliĢkin hükümlerde ihtiva etmekte olup, 

standarta göre bir maddi duran varlık kaleminin, toplam maliyetine göre önemli bir maliyeti 

olan herbir parçası ayrı ayrı amortismana tabi tutulur. Örneğin bir uçağın gövdesi ve motoru 

ayrı ayrı amortismana tabi tutulur. 

Bir varlığın amortismana tabi tutarı kalıntı değeri düĢülerek belirlenir ve yararlı 

ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. Yararlı ömür bir varlığın iĢletme tarafından 

kullanılabilmesi beklenen süreyi veya iĢletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi 

beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder. Buna göre yararlı ömürün 
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tespiti iĢletme tarafından belirlenir. Kalıntı değer ve yararlı ömrün hesap dönemleri itibariyle 

gözden geçirilmesi, sabit bir veri olarak kullanılmaması gerekmektedir. 

Bir varlığın amortisman ayırma iĢlemine  satıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak 

sınıflandırılması halinde sınıflandırılma tarihi ve varlığın finansal durum tablosu dıĢı 

bırakıldığı tarihinin erken olanında son verilirir. 

Standarta göre arsa ve binalar birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir maddi duran 

varlıklardır ve ayrı olarak muhasebeleĢtirilirler. TaĢ ocakları ve toprak doldurmak için 

kullanılan alanlar gibi bazı istisnalar hariç olmak üzere, arsaların sınırsız yararlı ömrü vardır 

ve bu nedenle amortismana tabi tutulmazlar. Binaların sınırlı yararlı ömrü vardır ve bu 

nedenle amortismana tabi varlıktırlar. Bir binanın üzerinde bulunduğu arsanın değerindeki 

artıĢ binanın amortismana tabi tutarını etkilemez. Örneğin 200.000,00 TL‘ye bina ve arsa 

alınmıĢtır. Binayla birlikte alınan arsanın değerinin 130.000,00 TL olduğu tespit 

edilebilmektedir. Bu durumda 130.000,00 TL arsa maliyetine kalan 70.000,00 ise bina 

maliyetine dâhil  edilir. Arsaya iliĢkin amortisman ayrılmaz. Binaya iliĢkin ise yararlı ömrü ve 

kalıntı değeri nispetinde amortisman ayrılır. 

Bir varlığın amortismana tabi tutulması, varlık kullanılabilir olduğunda, örneğin, 

yönetim tarafından istenilen yer ve duruma getirildiği zaman baĢlar. Buna göre iĢletmeler ilk 

yıl amortisman hesaplamayı dönemsel olarak değil kıst dönem esasına göre yapmaları gerekir. 

Örneğin 01.07.x tarihinde alınmıĢsa 6 ay üzerinden amortisman ayrılması gerekir. 

Standartta belirtilen 3 farklı amortisman yöntemi vardır. Bunlar doğrusal 

amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarları yöntemidir. Doğrusal 

amortisman yararlı ömrü boyunca sabit Ģekilde uygulanır. Örneğin kalıntı değeri ve yararlı 

ömrün sabit olması koĢuluyla 100.000,00 TL değerinde ve kalıntı değeri 10.000,00 TL olan 

bir binayı iĢletme 30 yıl kullanacağını tahmin etmiĢtir. Bu durumda doğrusal amortisman 

(100.000,00 - 10.000,00) / 30 = 3.000,00 TL‘dir. Ancak ilk yıla varlığın iĢletmeye alındığı 

tarihin dikkate alınarak amortisman ayrılması gerekir. Azalan bakiyeler yönteminde 

amortisman gideri faydalı ömrü boyunca azalır. Buna göre doğrusal amortisman gibi sabit bir 

tutar değildir. Ġlk yıllar daha fazla amortisman ayrılması sağlanır. Ancak konuya iliĢkin 

uygulamanın nasıl olacağı ve vergi mevzuatındaki gibi 2 kat gibi bir belirleme standartta 

yapılmamıĢtır.  Üretim miktarı amortisman yönteminde ise beklenen kullanım ya da üretim 

miktarı üzerinden amortisman ayrılır. Örneğin 100 birim üretim yapacağı öngörülen bir 

makine bu hesap döneminde 25 birim üretim yapmıĢsa makine bedelinin 0,25‘i bu hesap 

döneminde amortisman yoluyla itfa edilir.  
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Bir maddi duran varlık kalemi elden çıkarıldığında veya kullanımından ya da 

elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar beklenmediği durumlarda finansal durum 

tablosu  dıĢı bırakılır. Kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dıĢı bırakıldığında gelir tablosu 

ile iliĢkilendirilir. Kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz. Kazanç ya da kayıp; varsa 

varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki 

fark olarak belirlenir. 

2.5.1.2. Vergi Mevzuatında Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi  

213 Sayılı V.U.K.‘nun 269. maddesine göre iktisadi iĢletmelere dâhil bilumum 

gayrimenkuller ile gayrimenkuller gibi değerlenen mütemmim cüzleri ve teferruat,  tesisat, 

makinalar, gemiler, diğer taĢıtlar, gayrimaddi haklar maliyet bedelleri ile değerlenir.  Türk 

Medeni Kanununun 704. maddesine göre gayrimenkul(taĢınmaz) mülkiyetinin konusuna 

arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti 

kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir.
109

 Burada hakların taĢınmazın konusuna 

girdiği hüküm altına alınmıĢ olmasına rağmen, V.U.K.‘nun 269. maddesine göre gayrimaddi 

haklar gayrimenkuller gibi değerlenen ayrı bir iktisadi kıymet hüviyetindedir.  

V.U.K.‘nun 270. maddesine göre gayrimenkuller ve gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymetlerinin maliyet bedeline; 

- Satınalma bedeli,  

- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri 

- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden 

doğan giderlerin dâhil edilmesi zorunludur.  

  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile özel tüketim 

vergilerini maliyet bedeline dâhil edilmesi veya genel giderler arasında göstermekte 

mükellefler serbesttirler. Tapu harcı kanun maddesinde sayılmamakla beraber kanun 

maddesinde sayılı emlak alım vergisinin kaldırılması ve bunun yerine tapu harcı alınmaya 

baĢlanması nedeniyle hâlihazırda kanun maddesinde yer alan madde hükmü doğrultusunda 

tapu harcının gider veya maliyet olarak kabulü mümkündür. Ayrıca ilgili bentte ÖTV‘nin 

gider veya maliyet olarak kabulü mümkün olduğundan mükellefler bu madde kapsamına giren 

iktisadi kıymetlere ödediği ÖTV‘leri maliyete yansıtmadan gider olarak kayıt edebilmeleri 

mümkündür. 

Burada 3065 sayılı K.D.V.K.‘nun 30. maddesine giren bir iĢlemin bulunması 

halinde indirim konusu yapılamayan K.D.V.K.‘nun gider veya maliyete atılacağına yönelik 
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bir açıklama yapılmamıĢtır. Konu hakkında tanzim edilen 23 Seri Nolu K.D.V.K. G.T. 

uyarınca indirim konusu yapılamayan K.D.V, G.V.K. ve K.V.K. çerçevesinde iĢin mahiyetine 

göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
110

 Ancak K.D.V.K.‘nun  30/d. 

bendinde belirtildiği üzere G.V.K. ve K.V.K. kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 

kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen K.D.V.‘nin indirimine imkân bulunmamakla 

birlikte gider veya maliyet olarak kabulünü de olanak tanınmamaktadır.   

Yukarıda kanun maddesinde sayılı unsurların yanı sıra G.T.‘lerde de konu 

hakkında düzenlemeler yapılmıĢtır. G.T.‘lerde yapılan düzenlemeler V.U.K.‘nun 262. 

maddesinde geçen gayrimenkul alımına müteferri giderlerin maliyete eklenmesi gerektiği 

hükmü doğrultusunda yapılmıĢtır. Buna göre müteferri gider ödenmediği takdirde 

gayrimenkulün alımının mümkün olmayacağı giderlerdir.
111

 

163 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre gayrimenkulün alımında kullanılan kredilerle 

ilgili faiz ve aleyhe oluĢan kur farklarından gayrimenkulün aktifleĢtirildiği hesap dönemi 

sonuna kadar olanların yatırım maliyetine intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sonraki 

dönemlerde ise mükellefin tercihine göre gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmesi 

ihtiyaridir. 

334 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre ise lehe oluĢan kur farklarından 

aktifleĢtirildiği hesap dönemi sonuna kadar olanların yatırım maliyetinden indirilmesi 

gerekmektedir. Tebliğde ilave olarak mükelleflerin aktifleĢtirme döneminden sonra seçimlik 

olarak hangi hak kullanılmıĢsa o yönteme göre iĢlem yapılmasına devam edilmesi gerektiği 

hüküm altına alınmıĢtır. 

271. maddeye göre inĢa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve 

tesisatta, bunların inĢa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer.  

Buraya kadar yapılan açıklamalar gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymetlere yönelik V.U.K.‘da yer alan değerleme hükümleriyle ilgilidir. V.U.K.‘da 

yukarıdaki hükümler haricinde maddi duran varlık olarak sayılan alet, edevat, mefruĢat ve 

demirbaĢ eĢyanın değerlemesinin nasıl yapılacağına yönelik 273. madde hükmü mevcuttur. 

maddede bu neviden maddi duran varlıkların maliyet bedeli ile değerlenmesi gerektiği hüküm 

altına alınmıĢtır. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri 

komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. Ġmal edilen alet, edevat, mefruĢat ve 

demirbaĢlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.  
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Maliyet bedeli ile değerlenen gayrimenkullerin, gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruĢat, demirbaĢ ve sinema filmlerinin değerinin yok 

edilmesi amortismanının mevzuunu teĢkil eder. 213 Sayılı V.U.K.‘nun 313. maddesine göre 

sayılan duran varlıklar aĢağıdaki Ģartları taĢımaları kaydıyla amortismana tabi tutulabilirler; 

- Aktife alınma ve kullanılma, 

- Bir yıldan fazla kullanılma, 

- Yıpranmaya, aĢınmaya veya kıymetten düĢmeye maruz bulunma. 

Aynı madde hükmüne göre iĢletmede kullanılan ve değeri 2012 için 770,00 TL‘yi 

aĢmayan alet, edevat, mefruĢat ve demirbaĢlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan 

doğruya gider yazılabilir. Ġktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca 

dikkate alınır. 
112

 

314. maddeye göre boĢ arazi ve boĢ arsaların amortismana tabi tutulmayacağı 

hükme bağlanmıĢ olmakla birlikte tarım iĢletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, 

fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri, iĢletmede inĢa 

edilmiĢ olan her nev'i yollar ve harkların amortismana tabi tutulacaktır. 

V.U.K.‘nuna göre mükellefler normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler 

yöntemine göre amortisman ayırabilirler. Normal amortisman yönteminde mükellefler 

amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar 

üzerinden itfa ederler. Ġlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri 

dikkate alınır. Maliye Bakanlığı bu yetkisini 333 Sıra Nolu V.U.K. G.T. ile kullanmıĢtır. Daha 

sonra 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra Nolu V.U.K. G.T.‘leri ile 333 Sıra Nolu V.U.K. G.T. 

ekinde yer alan liste yenilenmiĢtir. 

Azalan bakiyeler yöntemi ise sadece bilanço esasına tabi mükellefler tarafından 

kullanılabilecektir. Yöntemin uygulanması sırasında her yıl üzerinden amortisman 

hesaplanacak değer evvelce ayrılmıĢ olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit 

olunur. Kanunda bu yöntem için % 50‘yi aĢmamak üzere normal amortismanın iki katı 

olduğuna dair belirleme yapılmıĢtır. 

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan baĢlar. Ancak kanunda aktife 

girmeden kasıt ne olduğu açıklanmamıĢtır. Bu nedenle konu hakkındaki kanun maddelerinin 

bir arada değerlendirilmesi gerekir. Örneğin montajı devem eden bir makinanın kullanımı 

henüz mümkün bulunmamakta olup, amortisman ayrılmaya montaj iĢleminin bitmesi 

neticesinde baĢlanır. 

                                                 
112

  411 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği, Resmi Gazete Tarihi;26 Aralık 2011 



103 
 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeĢitli 

Ģekillerde iĢletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, 

iĢletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak 

suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Görüldüğü üzere amortisman ayırma iĢlemi 

genel olarak aktife alınan yıl dâhil dönem bazında yapılmakta, kıst dönem esas 

alınmamaktadır. 

Kanunda bu yöntemler haricinde fevkalade amortisman ve madenlerde 

amortismanlara iliĢkin hükümler getirilmiĢtir. Bu yöntemler diğer standartların konusuna 

girmiĢ olduğundan ilgili bölümlerde açıklanacaktır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 328. maddesi amortismana tabi malların satılması ve 

yenileme fonu uygulamasına yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Buna göre amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı 

değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. Örneğin boĢ arsa ve arazi 

amortismana tabi olmadığı için yenileme fonu uygulamasından yararlanması mümkün 

değildir.  

Maddenin daha sonraki bölümlerinde ise yenileme fonu hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Madde de aĢağıdaki Ģartların sağlanması halinde elde edilen karın gelir tablosuna 

aktarılmaması gerektiği açıklanmıĢtır.  

- Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.  

- Yenilenme iĢin mahiyetine göre zaruri bulunmalı veya bu hususta iĢletmeyi idare 

edenlerce karar verilmesi ve teĢebbüse geçilmiĢ olması gerekir. 

-Yeni alınacak iktisadi kıymet, satılan kıymetle aynı cinsten olmalıdır. 

-Yenileme fonu üç yıl içinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde son yılın matrahına 

ilave edilmelidir. 

 

 

2.5.1.3. Maddi Duran Varlıklara ĠliĢkin T.M.S. ve V.U.K. KarĢılaĢtırılması 

Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere maddi duran varlıkların değerlemesi 

konusunda V.U.K. ile T.M.S. 16 büyük oranda farklı hükümler ihtiva etmektedir. Ancak 

V.U.K. Taslağında bazı durumlarda T.M.S. ile benzer durumlar getirilmiĢtir. AĢağıda konuyla 

ilgili detay bazında bilgi verilmiĢtir. 

- T.M.S.‘ye göre maddi duran varlıkların ilk muhasebeleĢtirilmesi maliyet 

bedeliyle olmaktadır. V.U.K.‘da maddi duran varlıkların genel değerleme ölçüsü maliyet 

bedeli olmakla birlikte 270. madde de belirtildiği üzere gayrimenkuller ve gayrimenkul gibi 
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değerlenen iktisadi kıymetlerinin maliyet bedeline maddede sayılan ödemelerin girmesi 

ihtiyaridir. ĠĢletmeler ihtiyarilik hakkını gider yönünde kullanırsa değerleme farklılığı 

oluĢacaktır. Bu durumda mali kar ile ticari kar farkı oluĢacaktır. Ancak V.U.K. Tasarısının 

192. maddesinde yer aldığı üzere bu neviden ödemelerin tamamının maliyete intikali zorunlu 

tutulmaktadır. Bu durumda farklılık ortadan kalkmaktadır. Ayrıca Taslağın 191. maddesine 

göre alet, döĢeme ve demirbaĢ eĢyanında gayrimenkul gibi değerlenmesi gerektiği hükme 

bağlandığından bunlarda da maliyet bedeline yukarıdaki ödemelerin girmesi zorunludur. 

2013‘ten itibaren yasal defterlerin T.M.S./T.F.R.S.‘na göre tutulması gerekeceğinde bu 

hükmün getirilmesi yerindedir. 

- T.M.S.‘ye göre özellikli varlıklar haricindekilerinin, K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye göre 

tüm varlıkların borçlanma maliyetlerinin gider yazılması gerekir. V.U.K.‘da ise aktifleĢtirme 

dönemi sonuna kadar olanların faiz,kur farklarının maliyetle iliĢkilendirilmesi gerekir. Bu 

durumda mali kar ile ticari kar farklı olacaktır. Ancak V.U.K. Taslağı maliyet bedelinin 

tanımında değiĢikliğe giderek özellikli varlıklarla ilgili finansman giderleri haricindeki 

finansman giderlerini maliyete dâhil  etmemiĢtir. Bu durumda V.U.K. Taslağı ile T.M.S. 

benzeĢmektedir.  

- T.M.S.‘de maddi duran varlıklar finansal tablolarda maliyetinden birikmiĢ 

amortisman ve varsa birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile 

gösterilirken V.U.K. amortismanlar konusunda direkt ve endirekt yöntemden birinin 

seçilmesini mükellefin tercihine bırakmıĢtır. 

- Vergi mevzuatında iktisadi kıymetlerin amortismanı konusunda maddi duran 

varlığın bütününe bir oran ayrılırken, T.M.S.‘de varlığın herbir parçasının ayrı amortismana 

tabi tutulmasını benimsemiĢtir. 

- Vergi mevzuatında takas uygulaması daha önceki bölümlerde açıklanmıĢ olup, 

T.M.S.‘de G.U.D. ile değerlenmesi gerektiği açıklanmıĢtır. OluĢabilecek değerleme farkları 

mali karın tespitinde dikkate alınmalıdır. 

- Normal bakım onarım haricindeki giderler V.U.K.‘a göre maliyete intikal 

ettirilir. Bakım sonrası yenilenen parçanın gider yazılması ise düzenlenmemiĢtir. V.U.K. 

Taslağının 194/2. bölümünde konuyla ilgili yenilenen parçaların gider yazılması imkanı 

getirilmiĢtir.  

- V.U.K.‘da yeniden değerleme uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle olası 

değerleme farkları mali karın tespitinde dikkate alınmalıdır. 

- Amortisman ayırmada ilk yıla iliĢkin hesaplama da T.M.S. ile V.U.K. arsında 

farklılık vardır. V.U.K. ilk yıla iliĢkin amortismanı istisnalar haricinde tam yıla göre 
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hesaplarken, T.M.S.‘de kıst dönem esastır. V.U.K. Taslağı ise kıst esası 

benimsemektedir.Yapılan düzenleme gerçeğe uygun sunumu gösterdiği için önerilmektedir. 

- Amortismanda esasları belirleme noktasında V.U.K. maliye Bakanlığına yetki 

vermiĢken, T.M.S. iĢletmeleri yetkili kılmıĢtır.  

- V.U.K.‘a göre amortisman ayırma yöntemleri arasında olmayan üretim miktarı 

amortisman yöntemi gerçeğe uygun bir yöntem olduğundan önerilmektedir. 

- V.U.K.‘da 2012 için 770,00 TL olmak üzere belli tutarı aĢmayan alet, edevat, 

mefruĢat ve demirbaĢlar doğrudan doğruya gider yazılabilmekte iken, T.M.S.‘de doğrudan 

giderleĢtirme uygulaması bulunmamaktadır. 

- V.U.K.‘da binaların maliyetine arsalarda dâhil olduğu için amortisman 

uygulamasında toplam tutar dikkate alınır. Ancak T.M.S.‘na göre arsalar üzerinden 

amortisman ayrılamaz ve ayrı değerlendirilmesi gerekir. V.U.K. Taslağının 219. maddesine 

göre arsa payları üzerinden amortisman ayrılmaması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. 

- Varlıkların finansal durum tablosu dıĢında bırakılmasında V.U.K.‘da yer alan 

yenileme fonu ilkesi T.M.S.‘de yer almamaktadır. Bu nedenle dönemsel farklılıkların olması 

durumunda mali karın tespitinde bu durumun dikkate alınması gerekir. 

2.5.2. 36 Nolu T.M.S.’na Göre Varlıklarda Değer DüĢüklüğü KarĢılığı ve 

Vergi Mevzuatındaki Yeri 

Ölçüm esasları ilgili standartlarda belirlenmiĢ olan stoklara, inĢaat 

sözleĢmelerinden kaynaklanan varlıklara, ertelenmiĢ vergi varlıklarına, çalıĢanlara sağlanan 

faydalardan kaynaklanan varlıklara veya satıĢ amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıĢ 

varlıklara bu standart uygulanmaz.  

Standartta yer alan hükümler; mali duran varlıklara (iĢ ortaklıkları, iĢtirakler, bağlı 

ortaklıklar), maddi duran varlıklara, maddi olmayan duran varlıklara, maliyet yöntemine göre 

değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere ve Ģerefiyelere uygulanır.
 113

 

Değer düĢüklüğü oluĢtuğuna yönelik herhangi bir belirtinin olmadığı durumlarda 

resmi bir geri kazanılabilir değer(G.K.D.) tahmini yapılmasını gerektirmez. Ancak sınırsız 

yararlı ömre sahip veya henüz kullanımda olmayan bir maddi olmayan duran varlıklar ve 

Ģirket birleĢmesi sırasında edinilen Ģerefiyeler değer düĢüklüğü açısından yıllık olarak test 

edilir. 
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Değer düĢüklüğü testinde G.K.D. ile kayıtlı net defter değerin hangisinin düĢük 

olduğu tespit edilir. G.K.D. olarak kullanım değeri ile satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ G.U.D.‘in 

büyük olanı seçilir. Bulunan G.K.D. net defter değerinden büyükse varlık değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ demektir. Tam tersi durumda yani net defter değeri G.K.D.‘den düĢükse varlık 

değer düĢüklüğüne uğramıĢ demektir. Bu durumda söz konusu varlığın defter değeri 

G.K.D.‘ne indirgenir. Anılan indirgeme, bir değer düĢüklüğü zararıdır. 

Varlık baĢka bir standarda göre yeniden değerlenmiĢ tutarı üzerinden 

gösterilmedikçe; değer düĢüklüğü zararı derhal kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. Yeniden 

değerlenmiĢ bir varlığa iliĢkin değer düĢüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalıĢı olarak 

dikkate alınır. T.M.S. 16‘ya göre ilk muhasebeleĢtirilmeden sonra yeniden değerleme 

seçeneği benimsenmiĢ bir maddi duran varlık bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Bir iĢletme, Ģerefiyeden baĢka bir varlık için önceki dönemlerde ayrılmıĢ değer 

düĢüklüğü zararının azaldığı yönünde bir belirti olup olmadığını değerlendirir. Değer 

düĢüklüğü zararı, anılan varlığın G.U.D‘in belirlenmesinde kullanılan tahminlerde son değer 

düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesinden bu yana herhangi bir değiĢiklik meydana 

gelmiĢ olması durumunda iptal edilir. ġerefiye haricindeki bir varlığa iliĢkin değer düĢüklüğü 

zararının iptali nedeniyle artan defter değeri, önceki dönemlerde söz konusu varlık için değer 

düĢüklüğü zararı muhasebeleĢtirilmemiĢ olsaydı ulaĢacağı (amortisman veya itfa payı dikkate 

alınmaksızın) defter değerini aĢmaz. 

Yukarıda açıklanmaya çalıĢılan varlıklardaki değer düĢüklüğü zararına yönelik 

Vergi Mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Vergi Mevzuatında maddi duran 

varlık ve maddi olmayan duran varlık bedellerinin kullanılabilecekleri süre içerisinde yok 

edilebilmesini sağlamak amacıyla amortisman müessesi kullanılmaktadır. Amortisman 

hükümlerinin analiz edilmesi neticesinde ise 213 Sayılı V.U.K.‘nun 317. maddesinde konuyla 

ilgili fevkalade(olağanüstü) amortisman müessesinin düzenlenmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir.  

317. madde hükmüne göre amortismana tabi menkul ve gayrimenkullerle haklara, 

mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye 

Bakanlığınca her iĢletme için iĢin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik 

ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır. Ancak ilgili varlıkların bu müesseseden 

faydalanması için aĢağıda gösterilen Ģartları taĢıması gerekmektedir. 

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya 

kısmen kaybetmeleri, 

2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düĢerek tamamen veya 

kısmen kullanılmaz bir hale gelmeleri,  
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3. Cebri çalıĢmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aĢınma ve yıpranmaya 

maruz kalmaları, 

Bu Ģartların varlığı halinde zararın oluĢtuğu dönemde Maliye Bakanlığınca belli 

edilen amortisman oranının uygulanması gerekmektedir. maliye Bakanlığı % 100 amortisman 

oranı belirlediğinde iktisadi kıymet yararlı ömrünü doldurmuĢ sayılır ve bu durumda iktisadi 

kıymetin net defter değeri gelir tablosuna zarar olarak intikal ettirilir. Zararın olduğu dönemde 

fevkalade amortisman haricinde ayrıca amortisman ayrılmaz. 

V.U.K. Taslağına göre ise Maliye Bakanlığı bu yetkisini değerlemeye yetkili 

kıldığı kiĢi ve kuruluĢlara devredebilir. Bu takdirde uygulanacak amortisman oranları bu kiĢi 

ve kuruluĢların tespit ettiği oranlar olacaktır. Bu düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Çünkü 

değerinde azalma meydana gelen iktisadi kıymetlerin teknik özelliklerinin Maliye 

Bakanlığınca bilinmesi her zaman mümkün olmayabilir. Ancak burada değerlemeye yetkili 

kuruluĢların Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi, mükellefler tarafından seçilmemesi 

ileride oluĢabilecek olumsuz durumları önleme bakımından yararlı olabileceği kuĢkusuzdur. 

Yapılan açıklamalardan anlaĢılacağı üzere V.U.K.‘nun 317. maddesine girmeyen 

varlıklarda değer düĢüklüğü karĢılığı K.K.E.G. mahiyetindedir. Bu durumda mali karın 

tespitinde dikkate alınması gerekir. 317. madde kapsamında bir durum söz konusu ise bu 

takdirde Maliye Bakanlığınca belirlenen oran ile değer düĢüklüğü zararı karĢılaĢtırılması ve 

var olan farklılıkların mali karın tespitinde dikkate alınması gerekir. 

2.5.3. 40 Nolu T.M.S.’na Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Vergi 

Mevzuatındaki Yeri 

Mal / hizmet üretiminde ve tedarikinde, idari amaçla kullanılmak veya normal iĢ 

akıĢı çerçevesinde satılmak amacından ziyade kira geliri veya değer artıĢ kazancı ya da her 

ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleĢmesine göre kiracı 

tarafından) elde tutulan gayrimenkullere (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her 

ikisi) yatırım amaçlı gayrimenkul denmektedir. 

Buna göre yatırım amaçlı gayrimenkuller; 

- Kira geliri, 

- Değer artıĢ kazancı, 

- Ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. 

Finansal kiralama iĢlemi çerçevesinde bir kiracının finansal tablolarında 

muhasebeleĢtirilen yatırım amaçlı gayrimenkul hakları ile kiraya verenin finansal tablolarında 

faaliyet kiralaması iĢlemi çerçevesinde kiracıya sağlanan yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

ölçülmesine iliĢkin hükümler de bu standart kapsamındadır. 
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Yatırım amaçlı gayrimenkullere örnek olarak; normal iĢ akıĢı çerçevesinde kısa 

vadede satılmaktan ziyade uzun vadede sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 

arsalar, gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiĢ arsalar, iĢletmenin sahip olduğu ve 

bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar, bir veya daha fazla faaliyet 

kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boĢ bir bina, gelecekte yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte veya geliĢtirilmekte olan gayrimenkuller 

verilebilir. 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul gelecekteki ekonomik yararların iĢletmeye 

giriĢinin muhtemel olması ve maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilir olması koĢulları 

sağlandığı takdirde bir varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkul ilk muhasebeleĢtirme esnasında iĢlem maliyetleri 

dâhil olmak üzere maliyet bedeli ile ölçülür. Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 

maliyeti; satın alma fiyatı ile avukatlık hizmetlerine iliĢkin ödenen ücretler, gayrimenkul alım 

vergisi gibi bu iĢlemle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamalardan oluĢur.  

Ġlk tesis maliyetleri, yatırım amaçlı gayrimenkulün planlanan doluluk/kullanım 

düzeyine ulaĢmasına kadar oluĢan iĢletme zararları, gayrimenkulün inĢası veya geliĢtirilmesi 

sırasında ortaya çıkan aĢırı tutarda artık malzeme, kayıp iĢçilik veya diğer kaynaklar 

nedeniyle maliyeti bedeli arttırılmaz. Yatırım amaçlı gayrimenkule iliĢkin ödemenin 

ertelenmiĢ olması durumunda gayrimenkulün maliyeti eĢdeğer peĢin ödeme tutarıdır. Bu tutar 

ile toplam ödemeler arasındaki fark, kredi süresi boyunca faiz gideri olarak muhasebeleĢtirilir. 

Ġstisnai durumlar dıĢında bir iĢletme ilk muhasebeleĢtirmeden sonra G.U.D. 

yöntemini veya maliyet yöntemini seçer ve anılan yöntemi tüm yatırım amaçlı 

gayrimenkullerine uygular.
114

 K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘na göre G.U.D.‘in tespiti yapılamıyorsa, 

yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. 

G.U.D. esasına dönüĢme tarihine kadar sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul 

amortismana tabi tutulur ve oluĢan değer düĢüklüğü zararı finansal tablolara yansıtılır. 

ĠĢletme, gayrimenkulün defter değeri ile G.U.D. arasında bu tarihte meydana gelecek farklılığı 

ise yeniden değerleme gibi iĢleme tabi tutar. 

Yatırım amaçlı gayrimenkul, elden çıkarıldığı veya kullanımına sürekli bir Ģekilde 

son verildiği ve kendisinden gelecekte herhangi bir ekonomik fayda beklenmediği durumlarda 

finansal durum tablosundan çıkartılır. 
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Tek Düzen Hesap Planında yatırım amaçlı gayrimenkuller için bir hesap 

açılmamıĢ,  bu neviden varlıklar gayrimenkullerden ayrı düĢünülmemiĢtir. Standart konu 

kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkullerin ayrı raporlanabilmesi için hesap planına yeni 

hesapların açılması gerekmektedir.  

213 sayılı V.U.K.‘nunda yatırım amaçlı gayrimenkullere iliĢkin özel bir hüküm 

bulunmamakta, gayrimenkul sınıfı dâhilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. Gayrimenkullere 

iliĢkin değerleme hükümleri bir önceki bölümde belirtilmiĢ olması nedeniyle burada sadece 

vergi mevzuatıyla 40 Nolu T.M.S.‘ farklılıkları açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

- Ġlk muhasebeleĢtirme sırasında iĢlem maliyetlerinin maliyete intikalini 

düzenleyen standarttaki hükme karĢılık V.U.K. bir takım ödemelerin 270. madde uyarınca 

gider yazılabilmesine olanak tanımıĢtır. Bu nedenle maliyete intikal ettirilen tutarların mali 

karın tespiti sırasında dikkate alınması gerekir. 

- V.U.K.‘da tanımlı maliyet bedeline göre değerlemenin ihtiva ettiği unsurlar ile 

T.M.S.‘de maliyet bedeline dâhil edilmesi gereken ve gerekmeyen unsurlar arasındaki 

farklılıkların mali karın tespitinde dikkate alınması gerekir. 

- Vade farkları konusunda V.U.K. ile T.M.S./T.F.R.S.‘lar arasında görüĢ ayrılığı 

bu standartta da mevcuttur. Standart bu neviden ödemelerin giderleĢtirilmesi gerektiğini 

açıklamıĢtır. 

- G.U.D. yöntemine göre sunum vergi mevzuatında gayrimenkuller için kabul 

edilmemiĢ olduğundan oluĢacak olası farkların mali karın tespiti esnasında dikkate alınması 

gerekir. Olası farklılığa ayrıca amortisman müessesinin uygulama esasındaki farklılıklarda 

eklenmelidir. 

 

2.5.4. 17 Nolu T.M.S.’na Göre Kiralama ĠĢlemleri ve Vergi Mevzuatındaki 

Yeri 

 Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı 

karĢılığında, taraflarca kararlaĢtırılmıĢ bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleĢmeye 

kiralama sözleĢmesi denir. Kiralama kendi arasındaki ikiye ayrılır; 

i. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların 

devredildiği kiralama türüne finansal kiralama denir. Finansal kiralamada sözleĢme süresi 

sonunda mülkiyetin devri Ģart değildir. AĢağıda yer alan kriterlerin birlikte ya da tek baĢlarına 

var oldukları kiralama iĢlemleri finansal kiralama olarak kabul edilir. Bunlar finansal kiralama 

iĢlemlerinde gösterge mahiyetindedir. 

-Mülkiyetinin kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; 
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-Kiracıya, G.U.D.‘nden çok daha düĢük bir bedelle satın alma imkânı verilmesi ve 

kiracı tarafından bu imkânın kullanılacağının beklenmesi; 

-Kira süresinin varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; 

-Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin kiralanan varlığın G.U.D.‘ne eĢit 

olması, 

-Kiralanan varlığın sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda 

olması. 

ii. Finansal kiralama sayılmayan kiralamalar ise faaliyet kiralamasıdır.  

2.5.4.1. Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Standart Düzenlemeleri ve Tek Düzen 

Hesap Planına Göre Kullanılacak Hesaplar 

Standarta göre arazi ve binalarda finansal kiralama ve faaliyet kiralamasının 

konusuna girmektedir. Arazinin sınırsız bir yararlı ekonomik ömre sahip olması, bu unsurun 

finansal kiralama mı yoksa faaliyet kiralaması mı olduğunun tespiti sırasında göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir husustur. Buna göre bir sözleĢmenin finansal kiralama 

sözleĢmesi sayılabilmesi için yukarıda gösterilen kriterlerden bir veya birkaçına sahip olması 

gerekir. Bu kriterlerden biride mülkiyetin kiracıya geçmesi hususu veya kiralama süresinin 

ekonomik ömrün büyük bir kısmını karĢılamasıdır. Yapılan analiz neticesinde kriterlerin 

sağlanmadığı tespit edilirse arazi kiralaması faaliyet kiralaması kapsamında değerlendirilir. 

Kriterlerin bir veya birkaçı sağlanırsa arazi kiralaması finansal kiralama Ģeklinde 

muhasebeleĢtirilmelidir. 

 Arazi ve bina kiralamalarında kira ödemelerinin sözü edilen iki varlık arasında 

güvenilir bir biçimde dağıtılamaması durumunda, kiralamanın tamamının faaliyet kiralaması 

olarak nitelendirildiği, her iki varlığın da faaliyet kiralamasıyla edinildiğinin açık olduğu 

durumlar hariç, kiralamanın tamamı finansal kiralama kabul edilir. 

Standart finansal kiralama iĢlemleri ile faaliyet kiralaması iĢlemlerinin 

muhasebeleĢtirme esaslarını ayrı baĢlıklarda detaylı Ģekilde kiracı ve kiraya veren açısından 

açıklamıĢtır.  

Finansal kiralama iĢlemlerinin ilk muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin hükümler 

aĢağıdaki gibidir.  

i. Kiracı tarafından; kiralama sözleĢmesinin baĢı itibariyle tespit edilmiĢ,  

-G.U.D. ya da, 

-Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı üzerinden 

bilançolarında varlık ve borç olarak muhasebeleĢtirir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranı; tespit edilebiliyorsa kiralama iĢleminde 



111 
 

zımnen yer alan faiz oranı, bunun tespit edilememesi durumunda ise, kiracının ek borçlanma 

faiz oranıdır.  

Kiracının kiralama sözleĢmesinin müzakere ve tanzim edilmesiyle doğrudan 

iliĢkilendirilebilen her çeĢit baĢlangıç doğrudan maliyetleri varlık olarak muhasebeleĢtirilen 

tutara eklenir. Bunlara örnek olarak ödenen komisyonlar gösterilebilir. 

ii. Kiralayan tarafından; net kiralama yatırımı tutarına eĢit tutarda bir alacak 

olarak gösterirler. Kiraya verenin alacaklı olduğu kira ödemeleri, yatırmıĢ olduğu anaparanın 

geri dönüĢü ve finansman geliri Ģeklinde dikkate alınır. 

Finansal kiralama iĢlemlerinin sonraki ölçümlerine iliĢkin hükümler ise aĢağıdaki 

gibidir.  

i. Kiracı tarafından; Asgari kira ödemeleri anapara ve faiz olarak ayrıĢtırılır. 

- Finansman giderleri, kalan borç tutarlarına sabit bir faiz oranı uygulanmasını 

sağlayacak Ģekilde kiralama süresi boyunca her bir döneme dağıtılır. 

- Amortisman ayırma yetkisi kiracınındır. 

- Kiralanan varlığın değer düĢüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespiti için 36 

Nolu Türkiye Muhasebe Standardı uygulanır. Değer düĢüklüğünün varlığı halinde buna 

yönelik değer düĢüklüğü zararı hesaplar. 

ii. Kiralayan tarafından; Finansman geliri sabit bir dönemsel getiri oranını 

yansıtan bir esasa göre muhasebeleĢtirilir.  

11 Seri Nolu Muhasebe Uygulama G.T.‘ne göre finansal kiralama 

sözleĢmelerinde kullanılması gereken hesaplar aĢağıda gösterilmiĢtir.
115

 

Kiralayan Açısından; 

Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar vadelerine göre 120 /220 Alıcılar 

Hesabında, senetli alacaklar ise vadelerine göre 121 / 221 Alacak Senetleri Hesabında izlenir. 

Bu hesaplarda görünen alacaklar anapara artı faiz toplamını vermektedir. 

Faiz gelirleri ise vadelerine göre 124 / 224 KazanılmamıĢ Finansal Kiralama 

Faiz Gelirleri Hesabında(-) izlenir. Kiralama sözleĢmesine uygun olarak tamamlanan ve her 

dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı 224 KazanılmamıĢ 

Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabına borç 124 KazanılmamıĢ Finansal Kiralama 

Faiz Gelirleri Hesabına olarak kaydedilir. Görüldüğü üzere henüz tahakkuk etmemiĢ olan bu 

hesaplar aktif düzenleyici hesap mahiyetindedir. 
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Her dönem sonunda gerçekleĢmiĢ olan faiz gelirleri tutarları 124 KazanılmamıĢ 

Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabına borç "60- Brüt SatıĢlar" hesap grubunda ilgili 

satıĢ geliri hesabına alacak olarak kaydedilir. Esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan 

iĢletmelerce yapılan finansal kiralama iĢlemiyle ilgili gerçekleĢmiĢ faiz gelirleri, "642 Faiz 

Gelirleri hesabına alacak olarak kaydedilir. Burada ayrıca belirtilmesi gereken husus esas 

faaliyet konusu finansal kiralama olan Ģirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna tabi olmaları nedeniyle bu kurumun düzenlemelerini de dikkate alması 

gerekmektedir. Bu durumda bahsi geçen Ģirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından düzenlenen Hesap Planına
116

 da uymaları gerekmektedir. 

Kiracı Açısından; 

Finansal kiralama borçlarının izlendiği vadesine göre 301 / 401 Finansal Kiralama 

ĠĢlemlerinden Borçlar Hesapları açılmıĢtır. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem 

sonlarında 401 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Hesabında yer alan ve izleyen 

dönemi ilgilendiren tutar 301 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Hesabına alacak, bu 

hesaba borç kaydedilir. 

Ayrıca finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlenmesi amacıyla vadesine 

302 / 402 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesapları(-) açılmıĢtır. 402 

ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabında yer alan ve izleyen dönemi 

ilgilendiren tutar, 302 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabına borç, bu 

hesaba alacak kaydedilir. Bu hesaplarda yer alan tutarlar henüz tahakkuk etmemiĢ olduğundan 

pasif düzenleyici hesap mahiyetindedir. 

Kiralama sözleĢmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda 

gerçekleĢmiĢ olan faiz giderleri tutarları 302 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma 

Maliyetleri Hesabına alacak, 66. Borçlanma Maliyetleri hesap grubunda ilgili borçlanma 

gideri hesabına borç olarak kaydedilir. 

2.5.4.2. Faaliyet Kiralamasına ĠliĢkin Standart Ölçüm Esasları 

Standartta belirtildiği üzere finansal kiralamanın konusuna girmeyen kiralama 

iĢlemleri faaliyet kiralaması Ģeklinde değerlendirilir. Faaliyet kiralamasında muhasebeleĢtirme 

iĢlemleri ise aĢağıda gösterilmiĢtir. 

i. Kiracı tarafından; yapılan kira ödemeleri eĢit olarak kiralama süresi boyunca 

gider olarak muhasebeleĢtirilir.  
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ii. Kiralayan tarafından; kira geliri ilgili kiralama süresi boyunca doğrusal 

yöntemle muhasebeleĢtirilir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler, 

amortismanlar dâhil olmak üzere gider olarak muhasebeleĢtirilir. Faaliyet kiralamasının 

müzakere edilmesi ve düzenlenmesi için katlanılan baĢlangıç doğrudan maliyetleri, kiralanan 

varlığın defter değerine eklenir ve kiralama geliriyle aynı Ģekilde kiralama süresi boyunca 

gider olarak muhasebeleĢtirilir. 

2.5.4.3. SatıĢ ve Geri Kiralamaya ĠliĢkin Standart Düzenlemeleri 

Standartta ayrıca satıĢ ve geri kiralama iĢlemleri hakkında hükümler getirilmiĢtir. 

Standarta göre satıĢ ve geri kiralama iĢleminin finansal kiralama ile sonuçlanması durumunda, 

satıĢ gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı kiraya veren tarafından hemen gelir olarak 

muhasebeleĢtirilmez. Bunun yerine, sözü edilen gelir ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa 

edilir. 

SatıĢ ve geri kiralama iĢleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve ilgili 

iĢlemin G.U.D. üzerinden gerçekleĢtiğinin açık olması durumunda, her türlü kâr veya zarar 

hemen muhasebeleĢtirilir. SatıĢ fiyatının G.U.D.‘in altında olması durumunda, piyasa 

fiyatının altında yapılacak kira ödemeleri dolayısıyla karĢılanacak zararlar hariç diğer her 

türlü kâr ve zarar hemen muhasebeleĢtirilir. Bu durumda piyasa fiyatının altında yapılacak 

kira ödemeleri dolayısıyla karĢılanacak zararlar ertelenir ve ilgili varlığın tahmini kullanım 

süresince kira ödemeleriyle orantılı olarak itfa edilir, SatıĢ fiyatının G.U.D.‘in üzerinde olması 

durumunda, G.U.D. aĢan kısım ertelenir ve ilgili varlığın beklenen kullanım süresi boyunca 

itfa edilir. 

 

2.5.4.4. Standart Düzenlemelerinin Vergi Mevzuatı ile KarĢılaĢtırılması 

Finansal Kiralama iĢlemlerinin vergisel açıdan değerleme iĢlemi 213 Sayılı 

V.U.K.‘nun Mükerrer 290. maddesi ve kanun hükümlerini açıklamak üzere düzenlenen 319 

Sıra Nolu V.U.K. G.T.
117

 uyarınca yapılmaktadır. 

Kanuni düzenlemeler uyarınca vergi mevzuatınca finansal kiralama; kira süresi 

sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî 

kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların tamamının veya 

tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karĢılığı kiracıya bırakılması sonucunu doğuran 

kiralamalardır. Görüldüğü üzere standarttaki tanımla vergi mevzuatındaki tanım birbirine 

uygundur. 
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Standartta yer aldığı gibi vergi mevzuatında da belli kriterler sayılmıĢ ve bu 

kritelerlerden birine sahip olunması durumunda kiralamaların finansal kiralama olacağı 

hükme bağlanmıĢtır. Bu kriterler özetle Ģu Ģekildedir; mülkiyetinin kira süresi sonunda 

kiracıya devredilmesi, iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düĢük bir bedelle satın alma hakkı 

tanınması, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü 

kapsaması, kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç 

bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluĢturmasıdır. 

Finansal kiralama iĢlemleri mevzuatında 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanununda
118

 düzenlenmiĢtir. Ancak 213 Sayılı V.U.K.‘nun Mükerrer 290. maddesi finansal 

kiralamaların vergilendirilmesine iliĢkin özel bir düzenleme olup, finansal kiralama iĢleminin 

özellikleri ve hangi iĢlemlerin vergi mevzuatı açısından finansal kiralama sayılacağı bu 

maddede yapılan düzenlemelerle açıklanmıĢtır.  

Kanunda arazi, arsa ve binaların sözleĢmede kira süresi sonunda mülkiyet 

hakkının kiracıya devri öngörülmüĢse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu 

gayrimenkulü düĢük bir bedelle satın alma hakkı tanınmıĢsa finansal kiralama olarak kabul 

edileceği açıklanmıĢtır. Standart ise böyle bir Ģart koĢmamıĢ, kriterlerin herhangi birini 

sağlayan arazi ve bina kiralamasının finansal kiralama sayılacağını hüküm altına almıĢtır.  

Mükerrer 290. maddeye göre doğal kaynakların araĢtırılması veya kullanılmasına 

yönelik kiralama sözleĢmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları 

gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleĢmeleri finansal kiralama kapsamında değerlendirilemezken 

standartta böyle bir düzenleme yapılmamıĢtır.  

Kiracının finansal kiralama iĢlemini değerlemesine iliĢkin hükümler vergi 

mevzuatında yapılan düzenlemelerle aĢağıdaki Ģekilde oluĢmuĢtur. 

- Finansal kiralama iĢlemi kullanma hakkı olarak aktife alınacaktır. 

- Finansal kiralama iĢleminde borçlanılan tutar pasife kaydedilecektir. 

- Kullanma hakkı ve sözleĢmeden doğan borç kiralama konusu iktisadî kıymetin; 

-rayiç bedeli veya 

-sözleĢmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı ile 

değerlenir. 

- Amortisman ayırma hakkı kiracıya aittir. 

- Borçlarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. 
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Kiralayanın finansal kiralama iĢlemini değerlemesine iliĢkin hükümler ise 

aĢağıdaki Ģekildedir. 

- kira ödemelerinin toplam tutarı, anapara artı faiz olarak aktife alınacaktır. 

- Ġktisadi kıymet; 

- net bilanço aktif değerinden  

-kira ödemelerinin bugünkü değerinin düĢülmesi sonucu bulunan tutar ile 

değerlenecektir. Bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle 

değerlenip aradaki farkın gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda gösterilen düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere değerleme konusunda 

T.M.S. ile V.U.K. arasında bazı istisnai düzenlemeler haricinde benzerlik mevcuttur. T.M.S. 

hükümleri uyarınca varlık olarak kayıtlara alınması gereken baĢlangıç maliyetlerine yönelik 

V.U.K.‘da bir düzenleme bulunmamakta olup, bu hususun mali karın hesabında dikkate 

alınması gerekir.
119

 Standartta olduğu gibi V.U.K. düzenlemelerinde de finansal kiralama 

iĢlemlerinde amortisman ayırma hakkı kiracıdadır. Ancak yazımızın önceki bölümlerinde 

belirtildiği üzere amortisman ayırmada Standart ve V.U.K. arasında düzenleme farklılıkları 

mevcuttur. Bu durumun mali karın tespiti sırasında dikkate alınması gerekir.  

Faaliyet kiralamasında ise Vergi Mevzuatı dönemsellik ve tahakkuk ilkesi gereği 

dönem hesaplarına yansıtılması gereken kira gelir/gideri üzerinde dururken, standartta 

doğrusal olarak dağıtılan kira gelir/giderlerine yönelik ölçüm esası benimsenmiĢtir. Bu 

nedenle olası değerleme farklarınında mali karın tespitinde dikkate alınması gerekir. 

Vergi mevzuatında değer düĢüklüğü zararının bulunmadığı önceki bölümlerde 

açıklanmıĢ olduğundan standart düzenlemeleri ile kiracı tarafından finansal kiralamaya konu 

iktisadi kıymetlere değer düĢüklüğü zararı ayrılırsa bu tutarın mali karın tespitinde dikkate 

alınması gerekir. 

Standartta geçen satıĢ ve geri kiralama iĢlemi ise vergi mevzuatınca iki ayrı iĢlem 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle satıĢ iĢleminin ayrı, kiralama iĢleminin ayrı 

değerlenmesi gerekir. Olası değerleme farklarının mali karın tespitinde dikkate alınması 

gerekir. 

2.5.5. Devlet TeĢvikleri / Yardımları Ölçüm Esasları 

2.5.5.1. 20 Nolu Standartta Ölçüm Esasları 

20 nolu standart Devlet yardımları ve teĢviklerini tanımlamakta, ölçüm ve 

muhasebe esasları hakkında hükümler ihtiva etmektedir. Devlet teĢvikleri ve yardımların 
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kayıtlarda yer almaması durumunda gerçeğe uygun sunum ilkesine aykırı hareket edilecek 

ayrıca finansal tablo kullanıcıların doğru bilgiye ulaĢamamasına neden olunacaktır. 

Standart hükümleri Gelir/K.V.K. istisnaları, yatırımı teĢvik amaçlı vergi 

indirimleri, hızlandırılmıĢ amortisman uygulaması ve indirilmiĢ vergi oranları gibi sağlanan 

faydalar, Devlet‘in bir iĢletmeye iĢtirak etmesi, T.M.S. 41 kapsamındaki devlet teĢvikleri 

konularını kapsamamaktadır. 

2.5.5.1.1. Devlet Yardımlarının Ölçüm Esasları  

Standart Devlet yardımlarını ve teĢviklerinin ayrı ayrı tanımlamıĢ ve ayrı esaslara 

bağlamıĢtır. Standarta göre belirli koĢulları yerine getiren bir iĢletme veya iĢletmeler grubuna 

bir ekonomik fayda sağlamak üzere devlet tarafından yapılan faaliyetlere devlet yardımı 

denir.  Devlet yardımlar aĢağıda Ģekilde 3‘e ayrılabilir; 

- Devlet teĢvikleri: görüldüğü üzere Devlet teĢvikleri de bir nevi Devlet 

yardımıdır. Bu neviden yardımlarda kaynak transferi sağlanmakta olduğundan Devlet 

yardımlarına iliĢkin açıklamalardan ayrı olarak anlatılması gerekmektedir. 

- Değer atfedilemeyen devlet yardımları: örneğin ücretsiz teknik yardım, 

pazarlama önerileri veya garanti sağlama gibi yardımlar bu kapsamdadır. 

- ĠĢletmenin olağan ticari faaliyetlerinden ayırt edilemeyen devletle yapılan 

iĢlemler: örneğin iĢletmenin satıĢlarının bir bölümünün devlet satın alma politikası ile garanti 

edilmesi bu kapsamdadır. 

Devlet yardımları karĢılığında iĢletmeye dolaylı yollardan fayda sağlanmıĢ olsa da 

kaynak transferi sağlanmamaktadır. Bu durumda Devlet yardımları kayıtlara alınmaz ve 

finansal tablolarda gösterilmez. Ancak karĢılığında elde edilen fayda önemli boyutta olması 

durumunda, finansal tablolarının yanıltıcı olmaması için finansal tablo dipnotlarında devlet 

yardımlarının türü, kapsamı ve süresi açıklanır. 

2.5.5.1.2. Devlet TeĢviklerinin Ölçüm Esasları  

Devlet teĢvikleri faaliyet konuları ile ilgili belirli koĢulların geçmiĢte veya 

gelecekte yerine getirilmesi karĢılığında iĢletmeye kaynak transferi Ģeklindeki devlet 

yardımlarıdır. Devlet teĢviğine konu varlıklar; 

- Nakden veya Devlete olan bir yükümlülüğün azaltılması Ģeklinde parasal teĢvik 

Ģeklinde olabilir veya 

- Kullanım amacıyla iĢletmeye bırakılan arsa örneğinde olduğu gibi parasal 

olmayan teĢvik Ģeklinde olabilir. Örneğin 5084 Sayılı Kanunun
120

 uyarınca yatırımcılara 

                                                 
120

 5084 Sayılı Yatırımların Ve Ġstihdamın TeĢviki  Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

Resmi Gazete Tarih/ Sayı; 06.02.2004 / 25365 



117 
 

organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde bedelsiz arsa temini parasal olmayan 

teĢviklere örnektir. 5084 sayılı Kanun genel olarak 31.12.2009 (istisnalar haricinde) tarihine 

kadar uygulanmıĢ olduğundan Ģuan itibariyle ilgili madde hükmünün uygulaması 

bulunmamaktadır. BaĢka bir örnek olarak ise 2011/1808 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

verilebilir.
121

 Kararname uyarınca Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin büyük 

ölçekli yatırımlara bedelsiz tahsis edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu durumda teĢvik konusu 

varlığın G.U.D.‘nin belirlenmesi ve teĢviğin ve varlığın belirlenen G.U.D. ile finansal 

tablolara kaydedilmesi genel uygulamadır. Bazı durumlarda alternatif uygulama ise nominal 

değer üzerinden ölçmedir. 

Devlet teĢvikleri, koĢulların iĢletme tarafından yerine getirilmesinin ve teĢviğin 

iĢletme tarafından elde edilmesinin gerçekleĢeceğine dair makul bir güvence oluĢmadan 

finansal tablolara yansıtılmaz. Devletten temin edilen feragat edilebilir kredi, feragat 

koĢullarının iĢletme tarafından yerine getirileceğine dair makul bir güvencenin oluĢması 

durumunda devlet teĢviği olarak kabul edilir. 

Devlet teĢviklerinin muhasebeleĢtirilmesinde iki yaklaĢım vardır. 

i. Sermaye YaklaĢımı; devlet teĢviğinde amaç varlığın finansmanını sağlamaktır. 

Bu nedenle teĢviğe konu unsurlar finansal durum tablosu ile iliĢkilendirilmelidir.  

ii. Gelir YaklaĢımı; ĠĢletmeler koĢullara uymakla ve önceden konan 

yükümlülüklerini yerine getirmekle teĢvikleri kazanır. Bu nedenle bu teĢvikler maliyetlerin 

gider olarak muhasebeleĢtirildiği dönemler boyunca kâr ya da zararda 

muhasebeleĢtirilmelidir. 

Standarta göre Devlet teĢvikleri 3‘e ayrılabilir. Bu ayrım doğrultusunda teĢviğin 

elde edilme Ģeklide değiĢir. Buna göre Devlet teĢviklerine iliĢkin ayrım ve elde edilme zamanı 

aĢağıda gösterilmiĢtir.  

i. GeçmiĢ bir hesap döneminde gerçekleĢmiĢ gider ve zararların karĢılanmasına 

yönelik olarak hak kazanılan Devlet teĢvikleri tahsil edilebilir hale geldiği dönemin kâr ya da 

zararında muhasebeleĢtirilir. Örneğin geçmiĢ hesap döneminde iĢletmenin zararı için 

iĢletmelere yapılan karĢılıksız ödemeler bu kapsamdadır. Bu durumda tahsil edilebilir hale 

gelme(örneğin bankada hesabına yatırılması) aĢamasında gelir olarak kaydedilir. 

ii. Maliyet gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen 

devlet teĢvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilir. 
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Bu teĢviğe göre zorda olan iĢletmenin örneğin % 50 faiz ödemesini Devletçe karĢılanmasında 

yine tahsil edilebilir hale geldiğinde gelir olarak kayıtlara alınır. 

iii. Yukarıdaki durumlar haricinde Devlet TeĢvikleri iĢletmelerin tanımlanmıĢ 

koĢulları yerine getirmesi/taahhüt etmesi karĢılığında oluĢur. Devlet teĢvikleri amortismana 

tabi varlıklara iliĢkin olabileceği gibi, amortismana tabi olmayan varlıklara iliĢkin de olabilir. 

Amortismana tabi varlıklara iliĢkin teĢvikler, genellikle bunların amortismanları oranında 

ilgili dönemler boyunca kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilir. Amortismana tabi olmayan 

varlıklara iliĢkin teĢvikler belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektirebilir ve ilgili 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde katlanılan maliyetlerin gerçekleĢtiği dönemler boyunca 

kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilir. Ġlk iki durum haricindeki devlet teĢviklerini varlıklara ve 

gelirlere yönelik olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

- Varlıklara ĠliĢkin TeĢvik; ertelenmiĢ gelir olarak veya varlığın defter 

değerinden indirilerek gösterilir. Burada amortismana tabi bir varlığın amortisman oranları 

kullanılarak kar veya zararda muhasebeleĢtirme yapılır. Örneğin 2011/10 Sayılı Tarım ve Köy 

ĠĢleri Bakanlığı(Yeni ġekliyle: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Tebliği‘nden
122

  

yararlanmak isteyen X A.ġ. K.D.V.K. Hariç 80.000,00 TL tutarında bir adet pamuk toplama 

makinesi almıĢtır. Yapılan analizde iĢletmenin Ģartları taĢıdığı anlaĢılmıĢ ve makinanın 

bedelinin % 50‘si hibe yoluyla ödenmiĢtir. 333 Seri Nolu V.U.K. G.T. uyarınca bu nevi 

makinenin amortisman oranı % 10 olarak tespit edilmiĢ olsun. Bu durumda iĢletme 80.000,00 

TL‘yi 25 nolu maddi duran varlık hesap grubuna dâhil eder. TeĢvik ise iki Ģekilde kayıtlara 

geçirilebilir. Birinci durumda ErtelenmiĢ Gelir olarak kabul edilerek 382/482 ErtelenmiĢ 

Gelirler Hesabına 40.000,00 TL kaydedilir. Amortisman süresi dâhilinde 10 sene içerisinde 

dönem gelirlerine intikal ettirilir. 2. durumda ise 40.000,00 varlığın defter değerinden indirilir. 

Bu durumda iĢletme 10 yıl boyunca hibe tutarı kadar amortisman ayırmadan imtina edecek ve 

varlığın kalan defter değeri üzerinden amortisman ayıracaktır. Ancak her iki durumda da 

dönemsel bazda gelir olarak kayıtlara intikal ettirilecek tutar değiĢmeyecektir.
123

 

- Gelire ĠliĢkin TeĢvik; kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak veya 

―Diğer Gelirler‖ genel baĢlığı altında, alternatif olarak da ilgili giderlerden düĢülerek 

gösterilir. Örneğin üretim yapılması amacıyla tohum desteği sağlanması halinde, tohumlar 

parasal olmayan teĢvik olmaları nedeniyle 150 Ġlk Madde Malzeme Hesabına G.U.D.‘yle 
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kayıt edilir. Üretim henüz yapılmadığından teĢvikler 382/482 ErtelenmiĢ Gelirler Hesabına 

kaydedilir. Üretim yapıldığında ise birinci yönteme göre gelir hesaplarına artıĢ Ģeklinde, ikinci 

yöntemde ise maliyetlerden düĢme suretiyle kayıtlara intikal ettirilir.
124

 

TeĢviklerin geri ödenmesi halinde muhasebe tahminlerinde değiĢiklik olarak iĢlem 

görür. T.M.S. 8‘e göre muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler geçmiĢe yönelik bir düzeltme 

gerektirmez. Ġleriye yönelik düzeltme yapılır. Geri ödenme esasları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

i. Gelire ĠliĢkin TeĢvik;  ödenen tutar öncelikle bu tutarın muhasebeleĢtirildiği itfa 

edilmemiĢ ertelenmiĢ gelir kaleminden düĢülür. Geri ödenen tutarın ertelenmiĢ gelir 

bakiyesini aĢması veya ertelenmiĢ gelir kaleminin olmaması durumunda, söz konusu tutar 

doğrudan kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilir. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak 

tohum desteğinin geri alındığını varsayalım. Bu durumda üretim henüz yapılmamıĢ ve 

382/482 nolu hesaplarda bir tutar varsa bu tutar azaltılır. Üretim yapılmıĢsa ve 382/482 nolu 

hesap kapatılmıĢsa geri alınan tutar kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

ii. Varlıklara ĠliĢkin TeĢvik; ilgili varlığın defter değeri geri ödenecek tutar kadar 

artırılır veya ertelenmiĢ gelir hesabı geri ödenecek tutar kadar azaltılır. TeĢvik alınmamıĢ 

olsaydı önceki dönemlerde kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilmiĢ olacak olan birikmiĢ 

amortisman tutarı, teĢviğin geri ödenmesiyle birlikte o anda kâr ya da zararda 

muhasebeleĢtirilir. Varlıklara iliĢkin alınan teĢvik örneğinde yer alan tutarın geri ödenmesi 

durumunda birinci yönteme göre 382/482 nolu hesaplar dikkate alınarak iĢlem yapılır.  Ġkinci 

yöntemde ise varlığın değeri geri ödenen tutar kadar artırılır. Artırılan tutarlar dikkate alınarak 

birikmiĢ amortisman hesaplanır. Bu tutar kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.  

 

2.5.5.2. Devlet TeĢviklerinin K.O.B.Ġ. T.F.R.S.’na Göre Ölçümü 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın 24. bölümünde devlet teĢviklerinin muhasebeleĢtirilme 

esasları yer almaktadır. TeĢvik alınan veya alınacak olan varlığın G.U.D. üzerinden ölçülür. 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de T.M.S. 20‘den farklı olarak sermaye yaklaĢımı bulunmamaktadır. Buna 

göre; gelecekte belirli performans Ģartları getirmeyen teĢvikler alındıkları anda,  performans 

Ģartları getiren teĢvikler ise Ģartlar karĢılandığı anda gelir olarak muhasebeleĢtirilmektedir. 

Hasılatın muhasebeleĢtirilme kriterleri karĢılanmadan sağlanmadan alınan teĢvikler borç 

olarak muhasebeleĢtirilir. 

2.5.5.3. Devlet Yardım ve TeĢviklerinin Vergi Mevzuatına Göre Değerlenmesi 

ve T.M.S./K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ile Farkları 
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Tek Düzen Hesap Planına göre ihracatı teĢvik ya da hükümet politikasına uyma 

zorunluluğu karĢısında oluĢan iĢletmenin faaliyet hasılatındaki düĢüklüğü veya faaliyet 

zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), 

devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla 

yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat 

kalemleri 602 Diğer Gelirler Hesabında izlenir. Buradan da anlaĢılacağı Tek Düzen Hesap 

Planına göre üzere bu neviden unsurlar brüt satıĢ gelirlerine dâhil unsurlar arasında yer 

almaktadır. 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 177. maddesine göre madde de sayılı tutarları aĢan ticaret 

erbabı, her türlü ticaret Ģirketleri ile K.V.K.ne tabi olan diğer tüzel kiĢiler birinci sınıf tüccar 

olup bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar.  

193 Sayılı G.V.K.‘nun 37. maddesine göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden 

doğan kazançlar ticari kazançtır. 38. madde de ise bilanço esasına göre ticari kazancın, 

teĢebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve baĢındaki değerleri arasındaki müspet 

fark olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

5520 Sayılı K.V.K.‘nun 6. maddesine göre K.V.K. mükelleflerin bir hesap dönemi 

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

tespitinde G.V.K.‘nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.  

Devlet teĢviklerinin alınması ile birlikte bilanço esasına tabi mükelleflerin öz 

sermayelerinde artıĢ olacak olup, aynı zamanda G.V.K. 37. maddesi uyarınca bu neviden 

gelirler ticari kazanca dâhil edilecektir. Bu durumu teyit eden vergi mevzuatındaki düzenleme 

ise 1 Nolu K.V.K. G.T.‘nin 10.2.9.2.4 numaralı bölümünde yer almaktadır. Ġlgili bölüme göre 

geri ödeme koĢuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari 

kazanca dâhil edilmesi söz konusu değildir. Ancak, hibe Ģeklinde sağlanan destek tutarları ile 

bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca 

dâhil edilecektir. 

Konuyla ilgili bir baĢka düzenleme ise 176 Sayılı V.U.K.G.T. uyarınca
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yapılmıĢ olup, buna göre teĢvik belgeli yatırımlar dolayısıyla alınan destekleme primleri 

tahakkuk ettikleri yılda  iki Ģekilde kayıtlara intikal edilebilir. Tahakkuk tarihi söz konusu 

primlerin kuruluĢa ödenebilir hale geldiği tarihtir. 
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i. Sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düĢülmesinden sonra kalan 

değeri sabit yatırımın değeri olarak aktife kayıt edilebilir. Bu durumda aktife kaydedilen bu 

değer üzerinden amortisman ayrılmalıdır. 

ii. Hasılat olarak kayıt edilebilir. 

Buna göre devlet teĢviklerinin tahakkuk yani kesinleĢmesi ile birlikte vergiye tabi 

bir kazanç unsuru olduğu vergi mevzuatı hükümleri doğrultusunda anlaĢılmaktadır. 

Tahakkuktan kasıt ise ödenebilir hale geldiği tarihtir. Sabit yatırıma iliĢkin teĢviklerde 

iĢletmelere iki Ģık tanınmıĢ, ya sabit kıymetin değerinin azaltılması yoluyla devlet teĢviğinden 

yararlanılması yada direkt olarak hasılata yansıtılması gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Hasılata 

yansıtılması seçeneğinin seçilmesi halinde gelir tahakkuk ettiği dönemde ticari kazancın bir 

unsuru sayılır ve bu durumda ertelenmiĢ gelir söz konusu değildir. Sabit kıymetin değerinden 

azalma yolunun seçilmesi durumunda iĢletmeler amortisman oranını dikkate alarak 

amortisman süresi içerisinde daha az amortisman ayıracaklardır. Bu durumda gelir bir nevi 

ertelenmiĢ olmaktadır. Tek Düzen Hesap Planına göre ise teĢviklere yönelik 602 Diğer 

Gelirler Hesabı kullanılması gerekir. 

Parasal olmayan teĢviklerin değerlemesi konusunda 213 sayılı V.U.K.‘nun 267. 

maddesine göre iĢlem yapılması gerekmektedir. Değerleme iĢleminde emsal bedelin 

alınmasının sebebi parasal olmayan teĢviğin gerçek bedelinin bilinmemesidir. 
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TeĢviğin geri ödenmesi durumunda ise önceki dönemlerde hasılata intikal ettirilen 

teĢviklerin gider olarak kabul edilmesi, sabit kıymetin değerinin azaltılması yoluyla alınan 

teĢviğin ise sabit kıymetin değerine intikal ettirilmesi gerekir. 

Yukarıda T.M.S./K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ile Vergi Mevzuatı uyarınca devlet 

teĢviklerine yönelik açıklamalarda bulunulmuĢtur. Konuyla ilgili yapılan analiz neticesinde 

ortaya çıkan değerleme farklarının aĢağıdaki gibi olabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

- Parasal olmayan teĢviklerin değerlemesinde her iki sistem arasında yöntem 

farkı (G.U.D.-emsal bedel) mevcuttur. Bu durumda tespit edilen değerler arasında farklılık 

olması olası olduğundan konuyla ilgili değerleme farklarının mali karın tespitinde dikkate 

alınması gerekir. 

- Hem T.M.S.‘de hem de Vergi Mevzuatında sabit kıymetlere iliĢkin alınan 

teĢviğin sabit kıymetin değerinden indirim yolunun seçilmesi halinde değerin azaltılması 

yoluyla daha az amortisman ayrılması söz konusu olduğundan değerleme hususunda bir 

farklılık bulunmamaktadır. 
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- Diğer teĢviklerde ise Vergi Mevzuatı teĢviğin ödenebilir hale geldiği tarihi 

tahakkuk tarihi saymıĢ ve bu dönemde ticari kazanca dâhil edilmesi gerektiğini hükmetmiĢtir. 

T.M.S./K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ise koĢul karĢılığı verilen teĢviklerde ertelenmiĢ gelir uygulamasını 

benimsemiĢtir.  Bu durumda dönem bazında geçici değerleme farkları oluĢacaktır. 

- T.M.S.‘de koĢula bağlanmayan yani geçmiĢ dönem zararları tazmin etmek 

veya acil finansman desteği amacıyla verilen teĢvikler tahsil edilebilir aĢamaya geldiğinde 

kayıtlara alınmalıdır. 176 Sayılı G.T.‘de de ödenebilir aĢamaya geldiği dönemde tahakkuk 

etmiĢ sayılacağı hüküm altına alınmıĢtır. Bu durumda iki uygulama arasında farklılık 

bulunmamaktadır. 

- K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de ise performans kriteri taĢımaması durumunda alındığı 

anda ölçülme durumu Vergi Mevzuatına uygun değildir. Çünkü tahakkuk ödeme aĢamasında 

değil, ödenebilir aĢamaya geldiğinde oluĢur. B durumda zaman farklılığı nedeniyle değerleme 

farkı mevcuttur. 

- Ticari kazanca eklenen teĢviğin geri ödenme durumunda Vergi Mevzuatı geri 

ödenen teĢviğin gider yazılması gerektiğini hükme bağlamıĢken, T.M.S. uyarınca ertelenmiĢ 

gelirin azaltımı söz konusudur. Bu durumda mali karın tespitinde ilgili unsurların dikkate 

alınması gerekir. 

2.6.  Maddi Olmayan Duran Varlıklara ĠliĢkin Değerleme  

2.6.1. 38 Nolu T.M.S. ve Vergi Mevzuatıyla KarĢılaĢtırılması 

2.6.1.1. 38 Nolu T.M.S. Ölçüm Esasları 

Standarta göre fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıklara 

maddi olmayan duran varlık denir. Maddi olmayan duran varlıklara örnek olarak bilgisayar 

yazılımı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müĢteri listeleri, ipotek hizmeti sunma 

hakları, balıkçılık lisansları, ithalat kotaları, isim hakları, müĢteri ve tedarikçi iliĢkileri, 

müĢteri sadakati, pazar payı ve pazarlama hakları verilebilir. 

Maddi olmayan duran varlıkların varlık olarak kayıtlara alınabilmeleri için 

aĢağıdaki kriterlerleri sağlaması gerekir. Kriterler sağlanmaz ise ilgili unsura yönelik yapılan 

harcamalar gider olarak muhabeleĢtirilir. 

i. Belirlenebilirlik; iĢletme birleĢmesinde elde edilen Ģerefiyelerle ilgili 3 Nolu 

T.F.R.S.‘ hükümleri uygulanmaktadır. Bu nedenle maddi olmayan duran varlığın varlık olarak 

muhasebeleĢtirilmesi için Ģerefiyeden ayrı olarak belirlenebilmesi gerekir. 

ii. Kontrol; ilgili varlıktan ortaya çıkan gelecekteki ekonomik yararları 

kullanabilme ve baĢkalarının bu yararlara eriĢimini kısıtlama gücü olması durumudur. 



123 
 

iii. Gelecekte Ekonomik Yarar; ürün ve hizmet satıĢından sağlanan geliri, maliyet 

tasarruflarını içerebilir. 

T.M.S./T.F.R.S.‘ların genel ruhunu taĢıyan tanıma göre bir maddi olmayan duran 

varlık ekonomik yararın muhtemel olması ve maliyetin güvenilir Ģekilde ölçülmesi 

durumunda muhasebeleĢtirilir. Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleĢtirilmesi 

sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. Daha sonraki harcamalar oluĢtukları istisnalar haricinde 

kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. Markalar, ticari baĢlıklar, yayın hakları, müĢteri listeleri 

ve özünde bunlara benzer kalemler için yapılan daha sonraki harcamalar daima kâr veya 

zararda muhasebeleĢtirilir. Standarta göre maddi olmayan duran varlık iĢletme içinde 

oluĢturulabileceği gibi iĢletme dıĢından da elde edilebilir.  

ĠĢletme dıĢından elde edilen maddi olmayan duran varlıkları Standart 4 baĢlığa 

ayırmıĢtır. Buna göre dıĢarıdan temin edilen varlıklara iliĢkin bilgiler ve ilk muhasebeleĢtirme 

esasları aĢağıdaki gibidir. 

i. Ayrı olarak elde edilen varlığın maliyeti;  

-ithalat vergileri ve iade edilmeleri mümkün olmayan satın alma vergileri de dâhil, 

ticari iskontolar ve indirimler düĢüldükten sonraki satın alma fiyatı, 

- varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik varlıkla 

iliĢkilendirilebilen maliyetleri içerir. 

Yeni bir ürün / hizmetin tanıtımına iliĢkin maliyetler, yeni iĢ yapma maliyetleri, 

yönetim maliyetleri ve diğer genel giderler maliyete intikal ettirilmez. MuhasebeleĢtirilme 

iĢlemi ilgili varlığın yönetimce planlanan Ģekilde çalıĢabilir duruma gelmesi durumunda biter. 

Daha sonra yapılan harcamalar maliyetle iliĢkilendirilmezler. 

Maddi olmayan duran varlıkla ilgili bir ödemenin normal kredi vadelerinin ötesine 

ertelenmiĢ olması durumunda, maliyeti peĢin fiyatına eĢdeğerdir. ―T.M.S. 23 Borçlanma 

Maliyetleri‖ Standardı uyarınca aktifleĢtirilmedikçe, bu tutar ile toplam ödemeler arasındaki 

fark, kredi süresi boyunca faiz gideri olarak muhasebeleĢtirilir. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de tüm 

borçlanma maliyetleri oluĢtukları dönemde kar veya zararla iliĢkilendirilir. 

ii. ĠĢletme birleĢmesi neticesinde elde edilen varlığın maliyeti; elde edilme 

tarihindeki G.U.D.‘dir. Varlık tanımına uyması, belirlenebilir olması koĢuluyla devralınanın 

devam eden araĢtırma ve geliĢtirme projesi maddi olmayan duran varlık tanımına uyar 

iii. Devlet teĢviki neticesinde elde edilen maddi olmayan duran varlığı ve ilgili 

teĢviği G.U.D.‘nden muhasebeleĢtirmeyi seçebilir. ĠĢletmenin, ilgili varlığı G.U.D.‘nden 

muhasebeleĢtirmeyi seçmemiĢ olması durumunda, baĢlangıçta anılan varlık, amaçlanan 
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kullanımına hazır hale getirilmesi ile doğrudan iliĢkili giderler nominal tutarına ilave edilmek 

suretiyle muhasebeleĢtirilir 

iv. Takas karĢılığı elde edilen varlığın maliyeti G.U.D.‘yle ölçülür. 

ĠĢletme içinde oluĢan unsurlar Ģerefiye ve maddi olmayan duran varlık olarak 

ikiye ayrılır. ĠĢletme içi yaratılan Ģerefiye varlık olarak muhasebeleĢtirilmez. ĠĢletme içi 

yaratılan diğer varlıkların muhasebeleĢtirilebilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp 

sağlamadığının değerlendirilmesi varlığın oluĢum safhalarına göre değiĢir.  

-AraĢtırmadan kaynaklanan herhangi bir maddi olmayan duran varlık 

muhasebeleĢtirilmez, gider olarak kayıtlara alınır.  

-KoĢulların tamamının varlığı halinde geliĢtirmeden kaynaklanan maddi olmayan 

duran varlıklar muhasebeleĢtirilir. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de ise geliĢtirme aĢamasında da 

varlıklaĢtırmaya izin verilmemiĢ, bu nevi harcamaların gider olarak kayıtlara alınması 

gerektiği hüküm altına alınmıĢtır.  

T.M.S.‘ ye göre iĢletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti, 

ilgili varlığın muhasebeleĢtirilme kriterlerini ilk defa sağladığı tarihten itibaren yapılan 

harcamaların toplamıdır. 

BaĢlangıç maliyetleri gibi faaliyete baĢlanmasına iliĢkin harcamalar gerçekleĢtiği 

anda gider olarak muhasebeleĢtirilir. Bir tüzel kiĢiliğin oluĢturulması için yapılan yasal ve 

sekretarya türü maliyetler, yeni bir tesis veya iĢyeri açmak için yapılan harcamalar veya yeni 

faaliyetlerin baĢlatılması, yeni ürün veya süreçlerin oluĢturulması için yapılan harcamalar gibi 

kuruluĢ maliyetleri gerçekleĢtiği anda gider olarak kayıtlara geçirilir. 

MuhasebeleĢtirme sonrasındaki ölçüm esasları ise T.M.S. 16‘yla benzerdir. 

Maliyet bedeli veya yeniden değerleme yöntemlerinden biri ile değerlenir. K.O.B.Ġ. 

T.F.R.S.‘de yeniden değerleme uygulaması bulunmamaktadır. Sınırsız yararlı ömre sahip bir 

maddi olmayan duran varlık itfa edilmez. Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran 

varlığın itfaya tabi tutarı ise yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. K.O.B.Ġ. 

T.F.R.S.‘de sınırlı-sınırsız ayrımı yapılmamıĢ olup, maddi olmayan duran varlığın yararlı 

ömrü hakkında güvenilir bir tahminde bulunulamadığı durumlarda faydaları ömür on yıl 

olarak kabul edilmiĢtir. Ġtfa yöntemleri T.M.S. 16‘da sayılan yöntemlerden oluĢmaktadır. 

Değer düĢüklüğünün tespiti açısından ―Varlıklarda Değer DüĢüklüğü‖ baĢlıklı 36 Nolu 

T.M.S. uygulanır. 

Maddi olmayan duran varlığın bir parçasının yenilenme maliyetini bir varlığın 

defter değerinde muhasebeleĢtirmesi durumunda, yenilenen parçanın defter değeri finansal 

durum tablosu dıĢında bırakılır. 
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Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya gelecekte ekonomik 

yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumlarında finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. Elde 

edilen kâr/zarar net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır ve 

kâr/zararda muhasebeleĢtirilir. Kazançlar, gelir olarak sınıflandırılmaz. 

2.6.1.2. Tek Düzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Maddi olmayan duran varlıkların izlenmesi amacıyla Hesap Planında 26 nolu 

hesap grubu açılmıĢ olup, açılan hesaplara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir. 

- 260 HAKLAR HESABI; Bedel ödenerek elde edilen hukuki tasarruflar ile kamu 

otoritelerinin iĢletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler 

dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.  

- 261 ġEREFĠYE HESABI; ġerefiyeler T.F.R.S. 3‘ün konusu dâhilindedir.  

-262 KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠDERLERĠ HESABI; KuruluĢ sırasında, 

Ģube açılıĢında, geniĢletme aĢamasında yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.  

-263 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI; Yeni ürün ve 

teknolojiler oluĢturulma, mevcutların geliĢtirilme amaçlı harcamaların aktifleĢtirilen kısmı 

burada izlenir.  

-264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI; Kiralanan gayrimenkullerin geliĢtirilmesi 

veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler izlenir. 

-267. DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI, 

-268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI(-); Maddi olmayan duran 

varlıklarda amortismana tabi iktisadi kıymetler arasında yer alır. 

Tek Düzen Hesap Planına göre iĢletme birleĢmeleri sırasında oluĢan Ģerefiyeler 

T.F.R.S. 3‘ün konusu dâhilindedir. Bu nedenle konu hakkında ilgili bölümde açıklamalar 

yapılmıĢtır. 

 

 

2.6.1.3. Vergi Mevzuatında Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Standart 

Ölçüm Esasları Ġle KarĢılaĢtırılması 

Maddi duran varlıklar standartında anlatıldığı üzere V.U.K. düzenlemelerinde 

yeniden değerleme ve varlıklarda değer düĢüklüğü uygulamalarının bulunmadığı, 270. madde 

hükmü doğrultusunda giderleĢtirme tercihinin kullanılıp kullanılmadığının, vade farklarına 

iliĢkin uygulama farklarının, amortisman uygumalarındaki farklılıkların, yenilenen parçalara 

iliĢkin uygulama farklılıklarının dikkate alınması neticesinde mali karın hesaplaması gerekir. 



126 
 

Yukarıda farklılıklar tüm maddi olmayan duran varlıklar için geçerli 

farklılıklardır. AĢağıda varlık bazında T.M.S. V.U.K. farkı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.   

2.6.1.3.1. Haklar ve Değerleme Farkları 

213 Sayılı V.U.K.‘nun 269. maddesine göre gayrimaddi haklar gayrimenkul gibi 

değerlenir. Bu durumda gayrimenkul maliyet bedeli ile değerlendiğinden gayrimaddi haklar 

da maliyet bedeli ile değerlenir.  

Gayrimaddi haklar; 

- Sınırlı ayni haklar (irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, rehin hakkı), 

-Sınai haklar (marka, patent, know how) 

-Ticari haklar (imtiyaz, iĢletme, ticaret unvanı) 

-Fikri haklardan(maddi, manevi) oluĢmaktadır.
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Hakların tanımlamasına iliĢkin olarak T.M.S. ile V.U.K. arasında farklılık 

bulunmamaktadır. Farklılık önceki bölümde yer alan uygulama farklılıklarından 

kaynaklanmaktadır. Gayrimaddi hakların faydalı ömrü 333 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre 15 

yıl olup, bu durumda dönemsel amortisman oranı % 6,66 olmaktadır. ĠĢletme yönetimi 

tarafından farklı bir yararlı ömür tespiti yapılmıĢsa, değerleme farklılığı oluĢacaktır.  

2.6.1.3.2. KuruluĢ - Örgütlenme Gideri ve Değerleme Farkları 

V.U.K. 282. maddesi uyarınca kuruluĢ ve örgütlenme giderlerinin itfası 

ihtiyaridir. Doğrudan gider yazılabilir. AktifleĢtirilmesi halinde mukayyet değer ile değerlenir 

ve 326. madde icabınca kurumların aktifleĢtirdikleri kuruluĢ-örgütlenme giderleri eĢit 

miktarlarda beĢ yıl içinde itfa olunur. Ayrıca 5520 sayılı K.V.K.‘nun 8/a-b. bentlerinde 

kuruluĢ örgütlenme giderlerinin hasılattan indirilebileceği hükme alınmıĢtır. 

BaĢlangıç maliyetlerinin gidere atılması gerektiğini hükme bağlayan T.M.S. ile 

gider/aktifleĢtirmeyi mükelleflerin tercihine bırakan V.U.K. arasında bu neviden ödemelerin 

aktifleĢtirilmesi sırasında değerleme farklılıkları oluĢması olasıdır.  

2.6.1.3.3. AraĢtırma-GeliĢtirme Giderleri ve Değerleme Farkları 

Vergi Mevzuatında Ar-Ge giderlerinin aktifleĢtirilmesi veya giderleĢtirilmesine 

yönelik 193 Sayılı G.V.K.‘nun 89. maddesinde, 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 10/a. bendinde, 1 

Seri Nolu K.V.K. G.T.‘nde, 5746 sayılı Kanununda yapılmıĢtır. 
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1 Seri Nolu K.V.K. G.T. uyarınca kurumlar hesap dönemi içerisinde gayrimaddi 

hakka yönelik yaptıkları araĢtırma ve geliĢtirme  harcamalarının tamamını aktifleĢtirmek 
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zorundadırlar. 5746 sayılı Kanunun 3. maddesine göre konu hakkında yapılan harcamalar, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı V.U.K.‘nuna göre aktifleĢtirilmek suretiyle amortisman yoluyla 

itfa edilir. Bir iktisadi kıymet oluĢmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. 

Bu kanunlar icabınca aktifleĢtirilen araĢtırma geliĢtirme giderleri 333 Seri Nolu 

V.U.K. G.T. uyarınca % 20 oranında amortisman ayrılması gerekir. 

T.M.S.‘de araĢtırma giderlerinin aktifleĢtirilmesine izin verilmemiĢ, geliĢtirme 

giderleri ise Ģartların oluĢması durumunda aktifleĢtirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S. ise geliĢtirme giderlerinin de aktifleĢtirmesine müsaade etmemiĢtir. Bu 

durumda ilgili kanun hükümleri uyarınca mali karın tespitinde aktifleĢtirilmesi gereken 

tutarlar ticari karın tespitinde giderleĢtirilmesi gereken tutar arasında değerleme farklılıkları 

oluĢacaktır. 

2.6.2. Pozitif/Negatif ġerefiyelere ĠliĢkin 3 Nolu T.F.R.S.’ ve Vergi 

Mevzuatıyla KarĢılaĢtırılması 

ÇalıĢmamızın 2.6.1.2. bölümünde açıklandığı üzere Tek Düzen Hesap Planında 

Ģerefiyelerin izlenmesi amacıyla 26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESAP 

GRUBU altında 261 ġEREFĠYE HESABI açılmıĢtır. Buradaki tanımına göre Ģerefiye= 

iĢletme devralınırken katlanılan maliyet - iĢletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının 

değeridir. 38 Seri Nolu T.M.S.‘na göre iĢletme içi yaratılan Ģerefiye varlık olarak 

muhasebeleĢtirilmez. 3 Nolu T.F.R.S.‘nda ise iĢletme birleĢmelerine iliĢkin oluĢan 

Ģerefiyelerin varlık olarak muhasebeleĢtirilmesi esaslarını açıklamaktadır. Ayrıca K.O.B.Ġ. 

T.F.R.S.‘nın iĢtiraklerdeki yatırımlar baĢlıklı 14. bölümünün özkaynak yöntemine iliĢkin 14,8. 

paragrafına göre iĢtirakler edinme maliyeti ile iĢtirakin tanımlanabilir net varlıklarının 

G.U.D.‘ndeki payı arasındaki farkta Ģerefiye olarak muhasebeleĢtirilir. 

3 Nolu T.F.R.S.‘ndaki tanımına göre tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak 

kaydedilemeyen bir iĢletme birleĢmesinde edinilmiĢ diğer varlıklardan kaynaklanan 

gelecekteki ekonomik faydaya Ģerefiye denmektedir. Standarta göre Ģerefiye = (G.U.D. 

üzerinden ölçümü gerektiren transfer edilmiĢ bedel + edinilen iĢletmedeki azınlık payı + 

aĢamalı olarak gerçekleĢen bir iĢletme birleĢmesinde edinen iĢletmenin daha önceden elde 

tuttuğu edinilen iĢletmedeki özkaynak payının birleĢme tarihindeki G.U.D.) - edinilen 

tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların birleĢme tarihindeki net tutar 

üzerinden muhasebeleĢtirilir. 

Yukarıdaki eĢitlikten de anlaĢılacağı üzere Ģerefiye birleĢme neticesinde elde 

edilen pay ve azınlık payı dikkate alınmadan iĢletmenin tamamı için hesaplanır. BirleĢilen 

iĢletme edinilen iĢletmenin tamamını ele geçirmemesi durumunda birleĢilen iĢletme dıĢında 
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kontrol gücü olmayan azınlık payları da bulunacaktır. BirleĢme iĢlemlerinin 

neticelendirilmesiyle birlikte azınlık paylarına iliĢkin hesaplamalar yapılarak yasal kayıtlara 

intikal ettirilir. 

Standarta göre aracılık ücretleri, danıĢmanlık ücretleri, yasal ücretler, muhasebe 

ve değerlemeye iliĢkin ücretler, diğer profesyonel ücretler veya müĢavirlik ücretleri, genel 

yönetim giderleri, borçlanma araçları ile hisse senetlerinin ihraç edilmesi gibi satın alma 

maliyetleri gider olarak muhasebeleĢtirir. K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘nın 19.11. paragrafında ise 

doğrudan bağlantılı maliyetlerin iĢletme birleĢmesinin maliyetine dâhil edilmesi gerektiği 

hükme bağlanmıĢtır. 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de Ģerefiye faydalı ömürleri dikkate alınarak amorti edilir, 

faydalı ömür tespit edilemiyorsa 10 yılda amorti edilir. T.M.S.‘de ise Ģerefiyelere amortisman 

ayrılmasına izin verilmemiĢtir. ġirket birleĢmesi sırasında edinilen Ģerefiyeler değer 

düĢüklüğü açısından yıllık olarak test edilir. Testin sonucunda değer düĢüklüğü olduğu 

sonucuna varılırsa değer düĢüklüğü zararı ayrılır. 

Yukarıda anlatılanlar pozitif Ģerefiye olması durumunda yapılması gereken ölçüm 

esaslarını yansıtmaktadır. ġerefiyeler pozitif olabileceği gibi negatif de olabilir. Yani birleĢme 

neticesinde iĢletme edinilen iĢletmenin değerinden daha az bir ödemede bulunmuĢ olabilir. Bu 

durumda yapılan ölçümün gözden geçirilmesi neticesinde ortaya çıkan kazanç birleĢme 

tarihinde kar veya zararda muhasebeleĢtirir. Söz konusu kazanç, edinen iĢletmeye atfedilir.  

 V.U.K. 282. maddesi uyarınca aktifleĢtirilmesi gereken peĢtemallıklar(Ģerefiye) 

mukayyet değer ile değerlenir ve 326. madde icabınca eĢit miktarlarda beĢ yıl içinde itfa 

olunur. Ayrıca V.U.K. 313. maddesine göre değeri 2012 için 770,00 TL‘yi aĢmayan 

peĢtamallıklar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. Negatif 

Ģerefiye konusunda ise açık bir hüküm bulunmamasına rağmen ticari kazanca dâhil edilmesi 

gerektiği ve bu nedenle T.F.R.S. ile bir farklılık bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Açıklamalar doğrultusunda V.U.K. ile T.M.S. arasında Ģerefiye yönünden oluĢan 

değerleme farkları aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir. 

- V.U.K.‘da konsolidasyon hükümleri bulunmadığından iĢletmenin tamamının 

satın alınmaması durumunda Ģerefiye hesaplanmaz. T.F.R.S.‘de ise azınlık payı dikkate 

alınarak Ģerefiye hesaplanır. Ayrıca K.O.B.Ġ. T.F.R.S. iĢtiraklerdeki yatırımlara da Ģerefiye 

hesaplanması gerektiğini hükme bağlamıĢtır. Konuya yönelik V.U.K.‘da bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

- T.F.R.S. uyarınca Ģerefiyeler amortismana tabi tutulmamakta, K.O.B.Ġ. 

T.F.R.S.‘de ise faydalı ömrü doğrultusunda amortismana tabi tutulmaktadır. Faydalı ömür 
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bilinmiyorsa 10 yıl olarak dikkate alınır. V.U.K. ise Ģerefiyelere 5 yıl eĢit tutarda 

amortisman ayrılması gerektiğini hükme bağlamıĢtır. Bu durumda amortisman 

uygulamasında değerleme farklarının olması olasıdır. 

- V.U.K. belli bir tutarın altındaki Ģerefiyeleri gider olarak kabul ederken 

T.F.R.S.‘lar Ģerefiyelerin varlıklaĢtırılması gerektiğini hükme bağlamıĢtır. 

- T.M.S. 36 uyarınca Ģerefiyelere uygulanan değer düĢüklüğü testi ve sonucunda 

değer düĢüklüğü zararı V.U.K.‘da yer almamaktadır. 

2.6.2.1. Türk Ticaret Kanunu’nda BirleĢme ve 3 Nolu T.F.R.S. / Vergi 

Mevzuatının BirleĢmeye BakıĢ Açıları 

6102 sayılı T.T.K. birleĢme ve tür değiĢtirme müesseselerine yönelik 6762 Sayılı 

T.T.K.‘nundan farklı olarak detaylı hükümler ihtiva etmekte, aynı zamanda 6762 sayılı kanun 

kapsamında bulunmayan bölünme müessesi hakkında da hükümler getirmektedir. 6102 sayılı 

T.T.K.‘nunda 134-194. maddeleri arasında ticaret Ģirketlerinin birleĢme, bölünme ve tür 

değiĢtirmelerine iliĢkin hükümler yer almaktadır.  

6102 sayılı T.T.K.‘nun 136. maddesine göre Ģirketler, devralma Ģeklinde ve yeni 

kuruluĢ Ģeklinde birleĢebilirler. BirleĢmeyle, devralan Ģirket devrolunan Ģirketin malvarlığını 

bir bütün hâlinde devralır ve devrolunan Ģirket sona erer. 137. maddeye göre sermaye 

Ģirketleri; sermaye Ģirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan Ģirket olmaları Ģartıyla kollektif ve 

komandit Ģirketlerle birleĢebilirler. ġahıs Ģirketleri; Ģahıs Ģirketleriyle, devrolunan Ģirket 

olmaları Ģartıyla sermaye Ģirketleriyle ve kooperatiflerle birleĢebilirler. Kooperatifler ise 

kooperatiflerle, sermaye Ģirketleriyle ve devralan Ģirket olmaları Ģartıyla Ģahıs Ģirketleriyle 

birleĢebilirler. 

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri birleĢmeye iliĢkin kanuni düzenlemeleri 

oluĢturmakta olup, Ģirketler bu müesseseden yararlanırken 6102 Sayılı T.T.K.‘nun 88. 

maddesine göre T.M.S./T.F.R.S.‘lara kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve 

bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak zorundadırlar. Bu durumda birleĢme 

müessesinin belirlenmesi, muhasebeleĢtirilmesi ve ölçüm esasları hakkında hükümler ihtiva 

eden T.F.R.S. 3‘ün bu müesseseden yararlanmak isteyen Ģirketler tarafından yasal defter ve 

finansal tablolarında uygulanması gerekir.  

T.F.R.S. 3‘ün amacı; raporlayan iĢletmenin finansal tablolarında bir iĢletme 

birleĢmesine ve bunun etkilerine iliĢkin sağladığı bilginin ihtiyaca uygunluğunu, 

güvenilirliğini ve karĢılaĢtırılabilirliğini arttırmaktır. Edinilen varlıklar bir iĢletmeyi 

oluĢturmuyorsa iĢlem birleĢme olarak değil, varlık olarak muhasebeleĢtirir. Bir iĢletme tüm 

iĢletme birleĢmelerini satın alma yöntemini kullanarak muhasebeleĢtirir. Edinilen iĢletmenin 
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kontrolü ele geçirildiği tarih birleĢme tarihi olarak belirlenir. Edinen iĢletme, edinilen 

iĢletmenin kontrolünü nakit benzeri veya diğer varlıklar transfer ederek, borç altına girerek,  

özkaynak payları ihraç ederek,  birden fazla değiĢik Ģekilde bedel transfer ederek veya bedel 

transfer etmeden, yalnızca sözleĢme yolu ile elde edebilir.  

ĠĢletme, edinilen tanımlanabilir varlıkları ve üstlendiği tanımlanabilir borçları 

birleĢme tarihindeki G.U.D.‘leri ile ölçer. Kontrol gücü olmayan azınlık payları da G.U.D. 

üzerinden ya da edinilen iĢletmenin net tanımlanabilir varlıklarının orantılı payı üzerinden 

ölçülür. 

213 sayılı V.U.K.‘nunda ise 282. maddede sayılı peĢtamallıkların değerlemesi 

haricinde birleĢmeye iliĢkin bir hüküm bulunmamaktadır. BirleĢmeyle ilgili düzenlemeler 

gelir üzerinden alınan vergilerden olan Gelir Vergisi ve K.V.K. Kanununda yapılmıĢtır.  

193 sayılı G.V.K.‘nun 81. maddesine göre kazancı bilanço esasına göre tespit 

edilen ferdi bir iĢletmenin bilançosunun bir sermaye Ģirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde 

devrolunması ve madde sayılan diğer Ģartları taĢıması halinde değer artıĢı kazancı 

hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 

5520 sayılı K.V.K. Kanunu birleĢmeyi iki farklı Ģekilde hükme bağlamıĢtır; 

i. Vergili BirleĢme: Kanunun 18. maddesine göre bir veya daha fazla kurumun 

diğer bir kurumla birleĢmesi durumunda birleĢme sebebiyle infisah eden kurumların birleĢme 

kârı için tasfiye hükümleri geçerli olacaktır. Bu madde uyarınca birleĢme tarihine kadar 

birleĢen kurumda ortaya çıkan faaliyet kârları ile birlikte değer artıĢlarının da 

vergilendirilmesi gerekecektir.  

ii. Vergisiz BirleĢme: 19. maddesinin ilk iki fıkrası birleĢmenin özel bir türü olan 

devri tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde 

devralma suretiyle gerçekleĢtirilen iĢlemler devir olarak nitelendirilmektedir. Bu madde 

uyarınca yapılacak devirlerde Ģartların sağlanması halinde münfesih kurumun sadece devir 

tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleĢmeden doğan kârlar ise 

hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. 

Yukarıda esasları belirtilen birleĢme iĢlemine iliĢkin harcama üzerinden alınan 

vergilerde aĢağıda gösterilen istisnalar yer almaktadır.  

- Damga Vergisi Kanununa
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 ekli 2 sayılı tablonun IV- 17. fıkrasına göre K.V.K. 

Kanununa göre yapılan birleĢme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden istisna edilmiĢtir.   

                                                 
129

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 11.7.1964/  11751 



131 
 

- Gider Vergileri Kanununun
130

 29/s bendi uyarınca K.V.K. Kanununa göre 

yapılan birleĢme, devir ve bölünmeler iĢlemlerinden doğan kazançlar BSMV‘den istisnadır. 

- Harçlar Kanununun
131

 123. maddesine göre birleĢme, devir ve bölünmeler 

nedeniyle yapılacak iĢlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükme bağlanmıĢtır. 

-K.D.V.K. Kanununun 17/4-c bendine göre G.V.K.‘nun 81. maddesinde belirtilen 

iĢlemler ile K.V.K. Kanununa göre yapılan devir ve bölünme iĢlemleri K.D.V.‘den istisnadır. 

Bu durumda K.V.K.‘nın 18. maddesi uyarınca yapılan birleĢme iĢlemleri K.D.V.K. 

Kanununun 17/4-c bendi kapsamı dıĢında tutulduğundan K.D.V.‘ye tabidir. 19. maddeye göre 

yapılan devir iĢlemleri ise K.D.V.‘den istisnadır. Ayrıca iĢlem sonunda faaliyetini bırakan, 

infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete baĢlayan veya 

devredilen mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak Ģekilde indirim konusu 

yapılır. 

 Yukarıda yer alan kanun hükümlerinden de anlaĢılacağı üzere vergi mevzuatı 

kurumsallaĢmayı sağlamak amacıyla birleĢme, devir ve bölünme hususunda çeĢitli 

düzenlemeler yapmıĢtır. BirleĢmeyle ilgili yapılan düzenlemelerde genel içerik aktif ve 

pasifin değerleme yapmadan kül halinde devrinde vergiden istisna tutulduğu, değerleme 

yapılarak devri durumunda ise vergiye tabi tutulduğudur.  

T.F.R.S. 3 hükümleri ile Vergi Mevzuatı hükümleri bu noktada ayrıĢmakta olup, 

T.F.R.S. hükümleri G.U.D.‘nden devri öngörmektedir. G.U.D. ile birleĢme durumunda ise 

K.V.K.‘nın vergisiz birleĢme(devir), bölünme gibi hükümlerinden yararlanması mümkün 

olmamaktadır. Bu durumda vergi istisnası hükümlerinden mükelleflerin yararlanması için 

düzenlemelerin izin vermesi koĢuluyla ya iki ayrı defter tutulması yada ticari-mali 

bilançoların ayrı ayrı tanzim edilmesi gerekmektedir. Ġki ayrı defter tutma uygulaması Ģuan 

için mümkün olmadığından iĢletmelerin bu konuda sorun yaĢaması muhtemeldir. 

2.7. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Kapsamında Maden Kaynaklarının 

Değerlemesi  

2.8.1. Özel Tükenmeye Tabi Varlıkların Sınıflandırılması 

Madenler gibi tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalıĢmalarının zaman ve 

yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren özel tükenmeye tabi varlıklar; Tek 

Düzen Hesap Planında 27. hesap grubunda gösterilmektedir. Varlıkların üretimi için satın 

alınan maddi duran varlıklar 25. hesap grubuna dâhil edilmesi gerekir. Burada belirtilmesi 

gereken bir baĢka konu ise madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ve içinde 
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bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmadığıdır.
132

 Bu durumda madenlerin aranması, 

bulunması ve iĢletilebilmesine yönelik ruhsat alınması gerekir.  Alınan ruhsatlar ile maden 

hakkı ele geçirildiğinden, ruhsatlara yapılan ödemelerin 260 Haklar Hesabında izlenmesi 

gerekir. 

27 hesap grubunda özel tükenmeye tabi varlıklar için açılmıĢ olan hesaplara 

iliĢkin bilgiler aĢağıda açıklanmıĢtır. 

- 271 ARAMA GĠDERLERĠ HESABI; maden yatağının iĢletmeye elveriĢli olup 

olmadığının belirlenmesi ve giriĢ noktalarının saptanması için, iĢletmeye geçmeden önce 

yapılan arama giderleri bu hesapta izlenir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher 

rezervi saptanamamıĢsa yapılan giderler zarar kaydedilir. 

- 272 HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI; açık iĢletmelerde, 

maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla 

yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden 

yataklarını üretime elveriĢli parçalara bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme 

ve havalandırılmalarını ve cevherin taĢınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düĢey, yatay 

ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin izlendiği hesaptır. 

- 277 DĠĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR HESABI, 

- 278 BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI HESABI (-) 

T.F.R.S. 6‘ya göre araĢtırma ve değerlendirme varlıkları elde edilen varlıkların 

niteliğine göre; maddi duran varlık olarak veya maddi olmayan duran varlık olarak 

sınıflandırılır. Delme/sondaj hakları gibi bazı araĢtırma ve değerlendirme varlıkları maddi 

olmayan duran varlık olarak değerlendirilirken, taĢıtlar ve delme/sondaj donanımları gibi 

araĢtırma ve değerlendirme varlıkları ise maddi duran varlık olarak değerlendirilir. 

 

2.8.2.  6 Nolu T.F.R.S.’de Maden Kaynaklarının Ölçüm Esasları 

Maden çıkarma iĢi özellikli iĢler sınıfına girmektedir. Maden rezervinin 

çıkarılmasını sağlamak amacıyla bir iĢletme tarafından araĢtırma ve maden kaynaklarının 

değerlendirilmesi ile ilgili harcamalar yapılır. Bu neviden harcamalar maden kaynaklarının 

özelliğinden ötürü muhasebe politikalarıyla varlık olarak tanımlanabilir. T.F.R.S. 6‘ye göre 

varlık olarak tanımlanması durumunda araĢtırma ve değerlendirme harcamaları maliyet bedeli 

ile ölçülür. Ġlk muhasebeleĢtirme sırasında ortaya çıkan araĢtırma haklarının elde edilmesi, 
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topoğrafik çalıĢmalar, jeolojik çalıĢmalar, jeokimyasal çalıĢmalar, jeofizik çalıĢmalar, arama 

sondajı, kazı, örnekleme vb. gibi harcamalar maliyete dâhil edilmesi gerekir. 

Maden kaynaklarını geliĢtirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesinde bu standart uygulanmaz. Bu neviden varlıklar için T.M.S. 38 

hükümleri esas alınır. 

Ġlk muhasebeleĢtirmeden sonra, araĢtırma ve değerlendirme varlıklarına maliyet 

modeli ya da yeniden değerleme modeli uygulanır. Ayrıca defter değerinin G.U.D aĢtığını 

gösterdiğinde araĢtırma ve değerlendirme varlıkları T.M.S. 36 uyarınca değer düĢüklüğü 

açısından değerlendirilir.  

2.8.3. Vergi Mevzuatında Madenlerin Değerlemesi ve T.F.R.S. 6 ile 

KarĢılaĢtırılması 

213 sayılı V.U.K.‘nun ―Madenlerde Amortisman‖ baĢlıklı 316. maddesine göre 

madenlerin ve taĢ ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri ilgililerin müracaatları üzerine 

Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir. 

Madenlerde uygulanacak amortisman nispetinin (( Ġmtiyaz Veya Maliyet Bedeli / 

Görünür Veya Muhtemel Rezerv) - Yıllık  Üretim) formülüyle hesaplanması gerekir. 
133

 

Formülde yer alan, 

-imtiyaz bedeli; topoğrafik haritaların yapılması, maden mühendisi veya fen 

memurlarının masraflarıyla imtiyaz harcı ve damga vergisi gibi harç ve resimleri,  

-maliyet bedeli ise; maden imtiyazının, imtiyaz sahibi tarafından iktisap edilmesi 

için yapılan bütün giderlerin toplamını ifade etmektedir. Üretim için satın alınan arsa ve 

arazilerin satın alma bedelinin maliyet bedeli içinde yer alması zorunludur. Çünkü arsa ve 

araziler V.U.K.‘nun 314. maddesi gereğince boĢ arsa ve arazi olma hüviyetinden çıkmıĢlardır. 

Görünür ve muhtemel rezervin bilinmemesi halinde ise amortisman ayrılması 

mümkün değildir. 

Ayrıca 260 HAKLAR HESABI‘nda yer alan maden hakları ile 25 hesap grubunda 

yer alan maddi duran varlıklar kendi gruplarında yer alan esaslar dairesince amortismana tabi 

tutulur. 

Öte yandan 6326 sayılı Petrol Kanunu
134

 ve Petrol Tüzüğünde
135

 belirtildiği üzere 

petrol hakkı sahibi kurumların arama giderlerini, sondaj fer'i giderlerini ve ekonomik 
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miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderlerini  aktifleĢtirmesi ihtiyari olup, 

aktifleĢtirme halinde oran tespiti için Maliye Bakanlığına baĢvurulması gerekmektedir.
136

 

Yapılan açıklamaların bir arada değerlendirilmesi neticesinde T.F.R.S. 6 ile 

V.U.K. arasında değerleme mevzuunda aĢağıdaki farklılıkların olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

- T.F.R.S.‘ye göre madenlerde arama ve değerlendirilme giderlerinin varlık olarak 

kaydının ihtiyari bulunmakta ve istenmesi halinde bu neviden harcamaların gider olarakta 

kabul edilebilmektedir. Petrol Kanununda sayılan durum haricinde madenlerin imtiyaz veya 

maliyet bedellerinin aktifleĢtirilerek amortismana tabi tutulması zorunludur. T.F.R.S. 

yönünden giderleĢtirme seçeneğini kullanan mükellefin mali karı ile ticari karı arasında 

farklılık olması olasıdır. 

- Amortisman uygulamasından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle değerleme 

farklarının olması olasıdır. 

- V.U.K.‘da varlıklara değer düĢüklüğü uygulaması 317. madde haricinde 

bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulama kapsamında değerleme farklılıkların olması olasıdır. 

Olası değerleme farklarının ise mali karın tespitinde dikkate alınması gerekir. 

2.8. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin T.M.S. 19’da Ölçüm Esasları ve 

Vergi Mevzuatı Ġle KarĢılaĢtırılması 

2.8.1. Standartta ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Ölçüm Esasları 

Sunulan hizmetler karĢılığında gelecekte çalıĢanlara sağlanacak faydaların borç 

olarak, çalıĢanların sunmuĢ olduğu hizmetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik faydanın 

iĢletme tarafından kullanılması gider olarak kayıtlara geçirilir. Görüldüğü üzere hizmet 

karĢılığı yapılan ödemeler faydanın kullanıldığı dönemde gider olarak kayıtlara geçirilmelidir. 

Gider olarak kabul edilmede esas nokta ödeme değil, faydanın kullanılmasıdır. Hizmet 

karĢılığı yapılması gereken ödemeler ise çalıĢanlara borç olarak kayıtlara geçirilmesi gerekir.  

ÇalıĢanın iĢletmede tam zamanlı olması gerekmez. Geçici veya yarı zamanlı 

çalıĢmalarda da hizmet sağlanmıĢ olur. Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yönetici personel de 

çalıĢanlara sınıfındadır. 

ÇalıĢanlara sağlanan faydaları kısa vadeli faydalar, iĢten ayrılma sonrasi sağlanan 

faydalar, diğer uzun vadeli faydalar, iĢten çikarma tazminatlari, hisse bazlı ödemeler Ģeklinde 

bölümlere ayırabiliriz.  ĠĢverenler tarafından çalıĢanlara yapılan hisse bazlı ödemeler T.F.R.S. 

2 kapsamında olup, diğer fayda türleri ise bu standart kapsamındadır.  
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i. Kısa Vadeli Faydalar; hizmet sunulan dönemin sonundan itibaren on iki ay 

içinde ödeme günü gelecek olan faydalardır. MaaĢ, ücret, sosyal sigorta yardımları, yıllık izin, 

ücretli hastalık izni, temettü ikramiyeleri, lojman, araç gibi ödemeler kısa vadeli 

faydalardandır. Bu neviden faydalar tahakkuk ettikleri dönemde gider veya maliyete atılırlar. 

Hizmet yapılmadan peĢin yapılan ödemeler geçici varlık hesaplarına atılır. Standart ücretli 

izin konusunda da hükümler ihtiva etmekte olup, ücretli izinleri ikiye ayırmıĢtır. Biriken 

ücretler ileri taĢınma hakkı bulunan izinler olup, birikimsiz ücretler ise ileri taĢınma hakkı 

bulunmayan ve izin zamanından önce borç yüklenilmeyen izinlerdir. Bu neviden izinler için 

finansal tablolarda bir iĢlem yapılmasına gerek yoktur. Birikimli ücretler ise iĢletme açısından 

bir borç hüviyetinde olduğundan finansal tablolara alınması gerekir. 

ii. ĠĢten Ayrılma Sonrası Faydalar; iĢ akdinin tamamlanmasından sonra ödenebilir 

hale gelen faydalardır. Emekli aylığı, emeklilik sigortası ve sağlık yardımı gibi ödemeler bu 

kapsamdadır. Bir iĢletmenin çalıĢanları için sağladığı çalıĢma dönemi sonrasına iliĢkin 

faydalara ait resmi veya gayri resmi düzenlemelere plan denir. Planlar tanımlanmıĢ katkı planı 

ve tanımlanmıĢ fayda planı Ģeklinde ikiye ayrılır.  

-TanımlanmıĢ katkı planında iĢveren çalıĢan adına ayrı bir iĢletmeye sabit bir 

katkı payı öder. Ancak bu neviden planlarda risk çalıĢanda olmakta ve gelecekte elde edilen 

tutar bilinmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigorta primleri örnek olarak 

verilebilir. Risk bulunmadığından aktüeryal hesaplamalara gerek bulunmamaktadır.  

-TanımlanmıĢ fayda planında ise risk iĢverende olmakta ve gelecekte elde 

edilecek tutar hesaplanabilmektedir. Ülkemizde uygulanan kıdem tazminatı sistemi 

tanımlanmıĢ fayda planı uygulamasına benzemektedir. TanımlanmıĢ fayda borcu olarak 

bilançoda muhasebeleĢtirilmesi gereken tutar = (tanımlanmıĢ fayda yükümlülüğünün 

raporlama dönemi sonu itibariyle bugünkü değeri + muhasebeleĢtirilmeyen aktüeryal 

kazançlar - henüz muhasebeleĢtirilmeyen geçmiĢ hizmet maliyetleri - plana iliĢkin 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde doğrudan kullanılacak plan varlıklarının raporlama 

dönemi sonundaki G.U.D.) Ģeklinde hesaplanır. Kar veya zararda raporlanacak tutar ise = 

(plan varlıkları ile tazminat haklarından beklenen getiri -/+ aktüeryal kazanç ve zararlar -/+ 

herhangi bir azaltma veya ödemenin etkisi - cari hizmet maliyeti - faiz maliyeti - geçmiĢ 

hizmet maliyeti – T.M.S. 58/b. bendindeki limitin etkisi ) Ģeklinde hesaplanır. Burada koridor 

uygulamasının açıklanması gerekmektedir. ġöyle ki; bir iĢletmenin en azından en iyi tahminin 

artı eksi %10 dıĢına düĢen aktüeryal kazanç ve zararların belirli bir kısmını finansal 

tablolarına yansıtmasına koridor uygulaması denmektedir. % 10‘un dıĢına düĢülmemesi 
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durumunda yani koridorun dıĢına çıkılmazsa aktüeryal kazanç ve zararlar finansal tablolara 

yansıtılması tercihe bağlıdır. 

iii. ÇalıĢanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar; sunulan hizmetin dayandığı 

dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde ödenmeyecek olan faydalardır. Uzun ücretli 

izinler, jübile, sakatlık tazminatları, on iki ayı geçen temettü ikramiyeleri, örnek olarak 

verilebilir. MuhasebeleĢtirme usulü tanımlanmıĢ fayda planına benzemekle birlikte bazı 

konularda farklılıklar mevcuttur; koridor uygulaması bulunmamakta, aktüeryal kazanç veya 

zararlar muhasebeleĢtirilmesi gerekir. Aynı zamanda tüm geçmiĢ hizmet maliyeti hemen 

muhasebeleĢtirilir. 

iv.  ĠĢten Çıkarma Tazminatları; iĢverenin kararı ile çalıĢanın iĢine son verilmesi 

veya gönüllü olarak iĢten ayrılmaya karar verilmesi sonucunda ödenebilir duruma gelen 

faydalardır. ĠĢten çıkarma tazminatları derhal gider olarak muhasebeleĢtirilirler. Raporlama 

dönemi sonundan on iki ay sonraya tekabül ediyorsa, aktüeryal varsayımlar uyarınca tespit 

edilen iskonto oranıyla iskonto edilirler. 

2.8.2. Vergi Mevzuatında ÇalıĢanlara Sağlanan Faydaların Değerlemesi ve 

T.M.S. 19’la Farkları 

193 Sayılı G.V.K.‘nuna göre ücret vergiye tabi 7 gelir unsurundan biri olup, 

Kanunun 61-64. maddeleri arasında ve geçici maddelerde düzenlenmiĢtir. ĠĢveren tarafından 

çalıĢanlara hizmet karĢılığı olarak para ve ayın transfer edilmesi halinde ücret geliri elde 

edilmiĢ sayılır. Kanun ücret gelirlerine örnek olarak ödenek, tazminat, kasa tazminatı tahsisat, 

zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, temettü ikramiyesini gibi ödemeleri saymıĢtır. 

Kanun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye memurlarına yapılan ödemeleri de ücret 

kapsamına almıĢtır.  

G.V.K.‘na göre safi ücret üzerinden vergi alınır. Bu durumda brüt ücret üzerinden 

bazı indirimlerin yapılması gerekmektedir. Bu indirimler emekli aidatı ve SSK primleri, 

OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, destekleme primi,  Ģahıs 

sigorta primleri,  bireysel emeklilik katkı payları,  sendikalara ödenen aidatlar,  sakatlık 

indiriminden oluĢmaktadır. Ayrıca G.V.K.‘nun 32. maddesiyle ücretliye verilen asgari geçim 

indirimi de bu mahfil de değerlendirilebilir. Kanuna göre gelir vergisi ve damga vergisi 

ücretin gayrisafi tutarından indirilemez. Kanuna göre yeme ve yatma giderleri karĢılığı verilen 

gündelikler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iĢe baĢlatmama tazminatları, tahsil giderleri, 

yakacak yardımı, lojman harcamaları, servis harcamaları da ücretin konusuna dâhil edilmiĢ 

ancak belirli Ģartlar halinde bu neviden unsurlar vergiden istisna sayılmıĢtır. ÇalıĢanlara 
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sağlanan ücretlerin para karĢılığı değil de ayın karĢılığı olması durumunda ayınların verildiği 

gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlara göre değerlenmesi gerekir. 

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere safi kurum kazancının 

tespitinde G.V.K.‘nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri dikkate alınmaktadır. G.V.K.‘nda 

ise gider kabul edilen unsurlar 40. madde de hüküm altına alındığından, bu madde hükmü 

gelir-K.V.K. mükellefleri için hüküm ihtiva etmektedir. Kanununun 40. maddesine göre 

çalıĢanlara sağlanan ücretlerin, barınma ve yiyecek giderlerinin, ödenmiĢ olmak kaydıyla 

sigorta primleri(iĢçi payı ve iĢveren payı dâhil)/iĢsizlik sigortası/sosyal güvenlik destekleme 

primlerinin, çalıĢanlara verilen demirbaĢ mahiyetindeki giyim eĢyasının, tazminatların(kıdem 

tazminatı, ihbar tazminatı, iĢe baĢlatma tazminatı), bireysel emeklilik katkı paylarının ticari 

kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür. Ancak üretim iĢletmelerinde bu 

neviden ödemelerden üretilen mal/hizmetin bünyesine girenlerin maliyete intikal ettirilmesi 

gerekmektedir. 

Görüldüğü üzere ticari kazancın hesabında çalıĢan sağlanan faydaların 

giderleĢtirmesi/maliyete intikal ettirilmesi iki farklı esasa bağlanmıĢtır.  

- G.V.K. ve diğer kanunlarda sayılan bazı faydaların kayıtlara gider/maliyet 

olarak intikal ettirilmesi için ödenmiĢ olması gerekmektedir. 

- Ödeme Ģartına bağlanmayan çalıĢanlara sağlanan faydalar tahakkuk esası 

doğrultusunda kesinleĢtiği dönemde gider/maliyet olarak kayıtlara yansıtılır. KesinleĢmiĢ 

olmasına rağmen ödenmeyen faydalar ise borç mahiyetinde bilançoda gösterilir. Borçlar 213 

Sayılı V.U.K.‘nun 285. maddesi uyarınca mukayyet değerle değerlenir.  

Burada tespit edilmesi gereken husus çalıĢanlara sağlanan faydalardan 

hangilerinin ödeme Ģartına bağlanmıĢ olmasıdır. Bu durumun tespiti ile birlikte diğer 

faydaların kesinleĢtiği anda gider/maliyete intikalinin kabulü gerekmektedir. AĢağıda gider/ 

maliyetleĢtirme için ödeme Ģartına bağlanan çalıĢanlara sağlanan faydalar gösterilmiĢtir. 

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. 

maddesine göre sigorta priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için fiilen ödenmiĢ olması 

gerekmektedir. Sigorta primleri fiilen ödendiği tarihte gider yazılır.  

- 88. madde hükmü 30. madde uyarınca  kesilen % 15 oranında Sosyal Güvenlik 

Destek Primleri içinde geçerli olup, Sosyal Güvenlik Destek Primleri de fiilen ödendiği tarihte 

gider yazılır.  

- 193 Sayılı G.V.K.‘nun 25/7. bendine göre çalıĢanlara hizmetleri karĢılığında ĠĢ 

Kanunu ve Deniz ĠĢ Kanunlarına göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 

Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 
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Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aĢmayan miktarları 

vergiden istisnadır. Aynı kanunun 40/3. bendinde ise iĢle ilgili olmak Ģartıyla, 

mukavelenameye veya kanun emrine istinaden ödenen tazminatlar gider olarak kabul 

edilmektedir. Bu durumda kıdem tazminatları ödendiği dönemde gider olarak 

muhasebeleĢtirilmesi gerekir. Tek Düzen Hesap Planında kıdem tazminatları için 372/472 

KIDEM TAZMĠNATLARI KARġILIĞI HESABI açılmıĢtır. ÇalıĢmamızın önceki 

bölümlerinde belirtildiği üzere V.U.K.‘nun 288. maddesinde karĢılık kavramı tanımlanmıĢ 

olmakla birlikte karĢılıkların nelerden oluĢtuğuna iliĢkin madde de özel bir düzenleme 

yapılmamıĢtır. KarĢılığa iliĢkin düzenlemeler 213 Sayılı Sayılı V.U.K.‘nunda ve diğer 

kanunlarda yapılmıĢtır. Bu durumda V.U.K.‘nunda ve diğer özel kanunlarda hüküm 

bulunmayan kıdem tazminatı karĢılıkların vergi matrahından indirilmesine müsaade 

edilmemiĢtir. 

- Gelir vergisine tabi ihbar tazminatları da 40/3. bendine göre ödendiği dönemde 

giderleĢtirilir. Ġhbar tazminatlarına yönelik G.V.K.‘nda bir istisna yer almamaktadır. Bu 

nedenle ödenen ihbar tazminatlarının vergiye tabi net ücret kapsamında değerlendirilmesi ve 

G.V.K.‘nun 63, 103, 104, 94 maddeleri uyarınca ödenmesi gerek net ücret üzerinden 

iĢverence sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi tevkifatı uygulanması gerekir. Bu durumda 

giderleĢtirilecek tutar net ücret + ücret stopajı toplamıdır.  

- G.V.K.‘nun 25/1. bendine göre iĢ sözleĢmesi feshinin geçersizliğine karar veren 

mahkeme veya özel hakemin belirlediği miktar ile sınırlı iĢe baĢlatmama tazminatları 

vergiden istisnadır. ĠĢ sözleĢmesinin feshedilmesi iĢleminin geçersizliğine hükmeden karara 

göre ödenen iĢe iade tazminatlarının G.V.K.‘nun 40/3. bendi kapsamında kurum kazancının 

tespitinde gider olarak indirimi mümkündür. 

- Ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ticari kazancın 

tespitinde hasılattan belirli Ģartlar dâhilinde indirim konusu yapılır. Hasılattan indirime 

yönelik getirilen kıstas ise iĢverenler ve ücretliler tarafından sisteme ödenen katkı paylarının 

toplamı ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık 

tutarını aĢmaması gerekliliğidir.  

Yukarıdaki T.M.S. 19 ve Vergi Mevzuatı açısından çalıĢanlara sağlanan faydalara 

yönelik değerleme hususları hakkında bilgi verilmiĢ olup, yapılan analiz çalıĢmaları 

neticesinde her iki uygulama arasında aĢağıdaki değerleme farklarının ortaya çıkmasının olası 

olduğu ve bu farkların mali karın tespitinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

- T.M.S. 19 ile Vergi Mevzuatı arasındaki en büyük farklılık tanımlanmıĢ fayda 

planı çerçevesinde ülkemizde uygulama alanı bulan kıdem tazminatı karĢılıklarının 
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giderleĢtirme zamanı arasındaki uyumsuzluktur. T.M.S. 19 konu hakkında aktüeryal 

hesaplamalar çerçevesinde tutarların hesaplandığı dönemlerde finansal tablolara alınmasını 

hükme bağlarken, G.V.K. / K.V.K.‘na göre kıdem tazminatları ödendiği dönemde gider 

olarak kayda geçirilir. 

- Yukarıdaki paragrafta asıl önemli farklılık olan ödeme zamanı giderleĢtirme ile 

hesaplandığı dönem giderleĢtirme arasındaki farklılık sosyal güvenlik ödemeleri, diğer 

tazminatlar içinde geçerlidir. 

- Vergi Mevzuatında izinlerin ücretli olması durumunda bile birikimli yani 

ileriye taĢınabilen ücretli izinlere yönelik bir hüküm bulunmazken, T.M.S. 19‘a göre bu nevi 

ödemeler iĢletmeler için bir yükümlülük oluĢturmakta ve hesaplandığı dönem finansal 

tablolarına alınması gerekmektedir.  

- Uzun vadeli fayda kapsamında aktüeryal hesaplamalar sonucu oluĢan tutar 

finansal tablolara aktarılırken, V.U.K.‘na göre mukayyet değer ile değerlenen bu neviden 

faydalar için ayrı bir değerleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEĞERLEME FARKLARININ VERGĠ ETKĠSĠNE YÖNELĠK “GELĠR 

VERGĠLERĠ” BAġLIKLI 12 NOLU TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTI 

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarındaki ölçüm esaslarına göre 

belirlenen ve yasal defterlerde yer alan kar ticari kardır. Adından da anlaĢılacağı üzere ticari 

icapların esas alındığı ve vergi matrahı yönünden etkileri net olarak belirlenmeden hazırlanan 

ticari kar neticesinde gerçeğe uygun sunum yapılarak finansal tablo kullanıcıların iĢletmenin 

faaliyet sonuçlarını bilmesi/yorumlaması sağlanmıĢ olur. 
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Finansal tablolarda yer alan ve ticari icaplar doğrultusunda tespit edilmiĢ olan 

ticari kar üzerinden ödenmesi gereken verginin doğru bir Ģekilde hesaplanabilmesi için mali 

karın tespiti gereklidir. Ticari karın yanında vergi kanunlarınca indirimi kabul edilmeyen 

giderler ve vergiye tabi olmayan gelirlerin dikkate alınmasıyla birlikte mali kara 

ulaĢılmaktadır. Buradan da anlaĢılacağı üzere mali kar; ticari kardan ayrı olarak vergi 

kanunları uyarınca tespit edilmekte olup, ticari kardan farklı bir tutarda olması ihtimal 

dâhilindedir. Bu durumda mali kar ile ticari kar arasında oluĢan farklılıkların vergisel 

etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir.  

Mali kara ve ticari kara etki eden gelir ve gider kalemlerinin mali ve ticari kara 

dâhil olup olmadıklarının ve buna bağlı olarak cari dönem vergisinden ayrı olarak ertelenen 

vergi borcu ya da alacağı ortaya çıkarıp çıkarmadıklarının tespiti ve muhasebeleĢtirilmesi 

―Gelir Vergilerinin MuhasebeleĢtirilmesi‖ baĢlıklı 12 Nolu T.M.S.‘nın ilgi alanına 

girmektedir.  

3.1. Standartın Amaç ve Kapsamı 

3.1.1. Amaç 

T.M.S. 12 yalnızca kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerle ilgilidir. Bu 

durumda 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 1. maddesinde sayılı; 

- Sermaye ġirketleri; Limited ġirketler/Hisseli Komandit ġirketler/Anonim 

ġirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, 

- K.V.K.‘nun 2. maddesine göre sermaye Ģirketi sayılan S.P.K.‘nun düzenleme ve 

denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar, 

- K.V.K.‘nuna Tabi ĠĢ Ortaklıkları,  

- Ġktisadi Kamu KuruluĢları, 

- Dernek ve Vakıflara ait Ġktisadi ĠĢletmeler ve  

- Kooperatifleri için bu standart uygulanabilir. 

Sahıs isletmeleri, sahıs sirketleri ve adi Ģirketler bu standardı uygulamayacaklardır. 

Çünkü sahıs iĢletmelerinde gelirin Ģahsiliği prensibi geçerli olduğundan, ticari defterlerde 

ödenecek gelir vergisi ile ilgili bir kaydın yapılması mümkün değildir. Gelir elde eden Ģahıslar 

G.V.K.‘nda sayılı 7 gelir unsurunun toplanması neticesinde Ģahsi vergisini hesaplayıp 

ödeyeceklerdir. 

Bu standartın amacı; verginin dönem kar/zararını etkileyecek nitelikte karĢılık 

gideri olması nedeniyle dönem vergisi/ ertelenmiĢ vergi etkilerinin hesaplanıp, tahakkuk esası 

ve dönemsellik ilkesi gereğince muhasebeleĢtirilmesi ve finansal tablolara yansıtılmasıdır.  

Gelir Vergileri Standartı  
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-öz kaynaklarda muhasebeleĢtirilecek iĢlemler ile iĢletme birleĢmelerindeki 

ertelenmiĢ vergi alacağı veya vergi borcuna ve 

- henüz kullanılmamıĢ olan geçmiĢ yıl zararları nedeniyle oluĢan ertelenmiĢ vergi 

varlıklarının veya kullanılmamıĢ vergi avantajlarına iliĢkin konularını da düzenler. 

3.1.2. Standartın Kapsamı; 

Bu standartın kapsamını; 

—Vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt içi / yurt dıĢı gelir vergileri, 

—Bağlı ortaklık, iĢtirak ve iĢ ortaklıklarının ana ortaklığa kâr dağıtımlarında 

beliren stopajlar, 

—Devlet teĢviklerinden veya yatırımlara iliĢkin vergi avantajlarından kaynaklanan 

zamanlama farklarından doğan ertelenmiĢ vergilere iliĢkin açıklamalar oluĢturmaktadır. 

3.2. T.M.S. 12’de Yer Alan Kavramlar  

T.M.S. 12 standardının uygulanabilmesini kolaylaĢtırmak için bu standartla Türk 

muhasebe literatürüne bir kısım yeni kavramlar getirilmiĢ olup, bu kavramlar aĢağıda örnekler 

yardımıyla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

- Muhasebe Kar/ Zararı (Accounting Profit/Loss ) : Ülkemizde aynı zamanda ticari 

kar/zarar olarak adlandırılan bu kavram standartta vergi gideri öncesi dönem kar/zararını ifade 

etmektedir. K.V.K. mükelleflerinin kayıtlarında 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabının 

bakiyesi olarak dikkate alınır.  

- Mali Kar/Zarar (Taxable Profit/Loss) : Vergiye tabi kar zarar anlamında olan bu 

kavram vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen 

ve üzerinden vergi ödenen kâr/zararı ifade eder. Buna göre mali kar/zarar = ticari kar/zarar – 

K.K.E.G.(K.K.E.G.) - vergiye tabi olmayan gelir Ģeklinde hesaplanmaktadır. Tek Düzen 

Hesap Planında böyle bir hesap bulunmamakta olup, hesaplamalar yasal kayıtlar dıĢında 

yapılmaktadır. 

- Vergi Gideri (Income Tax Expense/Income ): Dönem vergisi + ertelenmiĢ vergi 

toplamıdır. Yani cari dönemde ödenmesi gereken vergiyle sınırlı bir kavram değildir. Cari 

dönem ticari kar/zararı üzerinden hesaplanan vergilerin toplamını ifade etmektedir. Tek 

Düzen Hesap Planında 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARġILIĞI HESABI‘nda gösterilir. 

- Dönem Vergisi: Cari dönemde ödenecek kurum kazancı üzerinden hesaplanan 

vergiyi (geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder. Cari dönemin ve önceki dönemlerin 

vergileri henüz ödenmemiĢ kısımla sınırlı olmak üzere borç olarak muhasebeleĢtirilir. Tek 

Düzen Hesap Planına göre 368/438 VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ VEYA 
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TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI; vadesi geçmiĢ 

vergiler için, 370. DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARġILIKLARI HESABI ise; dönem hesaplanan vergisini göstermektedir. Vergi 

tahakkukunun kesinleĢmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar 371 

DÖNEM KÂRININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI 

ile mahsup edilerek kalan tutar 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI‘na aktarılır. 

Eğer cari dönem ve önceki dönemler için ödenen vergiler bu dönemlere ait 

vergiden fazla ise aĢan kısım varlık (vergi varlığı) olarak muhasebeleĢtirilir. Bu durumda 136 

DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI‘nın kullanılması önerilmektedir.  

- ErtelenmiĢ Vergi Borçları (Deferred Tax Liability): Vergiye tabi geçici farklar 

üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek/geri kazanılacak gelir vergilerini ifade eder. 

Bilânçonun pasifinde yer alır. Tek Düzen Hesap Planında buna iliĢkin bir hesap açılmamakla 

birlikte 382/482 ERTELENEN VERGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI açılması 

önerilmektedir.
137

 

- Ertelenen Vergi Varlığı (Deferred Tax Asset): Ġndirilebilir geçici farklar 

nedeniyle cari dönemde indirilmeyip ertelenen ve gelecek dönemlerde indirilmesi gereken 

vergi alacağını ifade eder. Tek Düzen Hesap Planında buna iliĢkin bir hesap açılmamakla 

birlikte 182/282 ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI HESABI açılması önerilmektedir.
138

 

Ġndirilebilir geçici farklar, devreden mali zararlar, devreden vergi avantajları 

gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder ve bilânçonun 

aktifinde yer alır. 

Mali zararın önceki dönemin dönem vergisine mahsup edilebilir bir Ģekilde geriye 

taĢınabildiği hallerde faydalanılabilecek tutar varlık olarak muhasebeleĢtirilir. mali zararın 

önceki dönemin ödenecek vergisine mahsup edilebildiği ve bu mahsubun yapıldığı durumda 

mali zararın ortaya çıktığı dönemde iĢletme bu faydayı bir varlık olarak muhasebeleĢtirir. 

- Vergiye Esas Değer: Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taĢıdığı tutarı ifade 

eder.  

Varlığın vergiye esas değeri, iĢletmenin gelecekte söz konusu varlığın defter 

değeri tutarında sağlayacağı vergiye tabi ekonomik yarardan vergisel açıdan gider olarak 

indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Eğer ilerideki ekonomik faydalar vergiye tabi 

olmayacaksa, anılan varlığın vergiye esas değeri defter değerine eĢittir. Borcun vergiye esas 
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 AKDOĞAN, Nalan, ―U.M.S. 12- Gelir Vergileri Standart Hükümlerine Göre Dönem Karından Ġndirilecek 
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değeri, onun defter değerinden bu borçla ilgili olarak gelecek dönemlerde vergi açısından 

indirilebilir tutarlar düĢüldükten sonra kalan tutardır. 

Örnek; SatıĢlardan alacakların defter değeri 100 TL‘dir. Ġlgili satıĢ geliri vergiye 

tabi kârın tespitinde dikkate alınmıĢtır. Ġlerideki ekonomik faydalar vergiye tabi olmayacağı 

için varlığın vergiye esas değeri = defter değeri. 

Örnek: Kısa vadeli borçlar; defter değeri 100 TL olan tahakkuk ettirilmiĢ giderleri 

içermekte olup, ilgili gider vergi açısından gider yazılmıĢtır. Bu durumda tahakkuk ettirilmiĢ 

giderin vergiye esas değeri 100 TL‘dir. 

3.3. Mali Kar ile Ticari Kar Arasındaki Farklar 

Standartta mali kar ile ticari kar arasında oluĢan farklar ikiye ayrılmakta ve oluĢan 

fark sürekli mahiyette olması halinde standart kapsamına alınmamaktadır. Standart kapsamına 

alınmamasının sebebi ticari kar ile mali kar arasındaki sürekli farkların ileriki dönemlere 

herhangi bir ertelenen vergi alacağı/borcu oluĢturmayacağı olup, vergilemede tahakkuk ilkesi 

gereğince ilgili dönemdeki fark kesinleĢmiĢ bulunmaktadır. 

Ticari kar ile mali kar arasındaki geçici farklar ise standart kapsamında olup, 

buradaki mantık; ilgili dönemde oluĢacak farkın ileriki dönemlerdeki vergi matrahını olumlu-

olumsuz etkileyerek, mali kar-ticari kar arasındaki farkın nötrleĢmesidir. 

3.3.1. Sürekli Farklar( Permanent Differences)  

Bu neviden farklar mali ve ticari kar/zararın tespitinde yalnız birinde rol alan 

diğerinde ise dikkate alınmayan farklılıklardır. Dönem mali ve ticari kar/zararı arasında ortaya 

çıkan sürekli farklar ileriki dönemlerde ortadan kalkmazlar. Ġleriki dönemlere etki etmeyen 

sürekli farklar cari dönem vergi matrahını etkiler. Bu nedenle ertelenmiĢ vergi alacağı/borcu 

oluĢturmayan bu neviden farklara yönelik konuyla ilgili finansal tablolarda bir iĢlem 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Bugün için uygulanmakta olan vergi mevzuatına göre, mali karın tespitinde hiçbir 

zaman gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen giderler (KKEG) ile hiçbir zaman 

vergilendirilmesi söz konusu olmayan gelirler (istisnalar) ilgili vergi kanunu ve madde 

numaraları ile aĢağıda belirtilmiĢtir. AĢağıda sayılanlar sadece örnekleme bazında verilmiĢ 

olup, K.K.E.G. ve Vergiye Tabi Olmayan Gelirlerin tamamı yer almamaktadır. Bu nedenle 

bunlardan hariç mali kar ve ticari kar arasında sürekli farklılık oluĢturan nedenlerinde dikkate 

alınması gerekmektedir. 

3.3.1.1. Sürekli Farka Neden Olan K.K.E.G. 
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—Motorlu deniz taĢıtları ile uçak, helikopter gibi hava taĢıtlarından iĢletmenin 

esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlarının indirimi K.K.E.G. 

mahiyetindedir. 

—Tütün mamullerinin tanıtımına yönelik reklam harcamaları; bu tür reklam 

harcamaları kapsamında iĢletmeninin tanıtımı sağlanmakta ve kaynak çıkıĢı olmaktayken, 

K.V.K. tütün mamullerine iliĢkin reklam harcamalarını hiçbir Ģekilde gider olarak kabul 

etmemiĢtir. 

—Kanunen yasaklanmıĢ fiiller nedeniyle katlanılan giderler; örneğin rüĢvet verme 

fiili Türk Ceza Kanununun 252. maddesinde suç olarak tanımlandığından, bu neviden giderler 

K.K.E.G. mahiyetindedir. 

—ĠĢtirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların 

K.V.‘nden istisna edilen kazançlarına iliĢkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 

faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dıĢı kurum kazancından indirilmesi K.K.E.G. 

mahiyetindedir. 

— Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerine verilen temettüler gider olarak kabul 

edilmemektedir. Ancak diğer çalıĢanlar verilen temettü ikramiyeleri ücret mahiyetinde 

olduğundan kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkündür. 

—SözleĢmelerde ceza Ģartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun 

kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalıĢanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî 

zarar tazminatlar, 

—V.U.K. hükümlerine göre ödenen vergi cezaları, piĢmanlık zammı ve gecikme 

faizleri; 213 sayılı V.U.K.‘nun 331. maddesine göre vergi cezaları; vergi ziyaı cezası, özel 

usulsüzlük cezası ve usulsüzlük cezalarından oluĢmaktadır. 

— Her türlü para cezaları, 

— Trafik cezaları ve zamları, 

— 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve tecil faizi, 

— Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen gecikme cezaları ile gecikme zamları, 

— Yasal sınırları aĢan bağıĢ ve yardımlar, 

— 193 sayılı G.V.K.‘nun 41. maddesinde yer alan giderler, 

— 5520 sayılı K.V.K.‘nun 11. maddesinde sayılan giderler, 

— 3065 sayılı K.D.V. Kanununun 58. maddesi hükmü uyarınca indirim konusu 

yapılabilen K.D.V., 
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— 3065 sayılı K.D.V. Kanununun 30/d maddesi hükmü gereğince Gelir ve K.V.K. 

Kanunu kapsamında kazancın tespitinde gider olarak indirimi kabul edilmeyen yani 

K.K.E.G.‘ler için ödenen K.D.V. 

— 197 sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 14. maddesinde yazılı taĢıtların 

Motorlu TaĢıt Vergileri, 

— 6802 sayılı Gider Vergiler Kanununun 39. maddesi kapsamında ödenen Özel 

ĠletiĢim Vergileri, 

— 5602 sayılı ġans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi Fon ve Payların 

Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 6‘ıncı maddesine istinaden ödenen ġans Oyunları 

Vergisi, 

3.3.1.2. Sürekli Farka Neden Olan Gelirler  

— 5520 sayılı K.V.K.‘nun 5. maddesinde yer alan ve K.V.‘nden istisna edilen 

kazançlar; Burada bir örnek vermek gerekirse 5520 sayılı K.V.K.‘nun 5/1-a. bendine göre tam 

mükellef iĢtiraklerden elde edilen temettüler K.V.‘nden istisna edilmiĢtir. Ancak 

T.F.R.S./T.M.S. açısından bu durumda iĢletmeye bir kaynak transferi söz konusudur. Bu 

durumda iĢletmenin kar zararına bu tutarın intikal ettirilmesi gerekir. muhasebe ve mali kar 

açısından oluĢan bu farklılık ileriki dönemlerde de ortadan kalkmayacaktır. Bu durumda 

oluĢan fark sürekli fark mahiyetindedir. 

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

K.V.‘nden istisna edilen kazançlar, 

— 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 12‘ inci maddesi 

kapsamında elde edilen ve K.V.‘nden istisna edilen kazançlar, 

— 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunun geçici 2‘ inci maddesi 

kapsamında elde edilen ve K.V.‘nden istisna edilen kazançlar, 

— Uluslararası anlaĢmalarda yer alan K.V.K.ne iliĢkin istisnalar, 

— Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları kazançları, 

— Yatırım Ġndirimi Ġstisnası, 

— 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının iĢletilmesinden elde edilen 

kazançlar, 

— Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına 

çalıĢan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin iĢletilmesinden elde edilen kazançlar, 

— Tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin ortakları için hesapladıkları 

risturnlar, 
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3.3.2. Geçici Farklar ( Temporary Differences)  

Varlıkların ya da borçların vergiye tabi iĢlemlere konu olan değerleri ile defter 

kayıtlarında yer alan değerleri arasında oluĢan ve izleyen yıllarda dönem matrahını arttırıcı ya 

da azaltıcı iĢlev gören farklardır. Sürekli farklılıkların aksine geçici farklılıklar gelecek 

dönemlerde etkisi devam eden farklılıklardır. 

Geçici farklara neden olabilecek giderlere örnek olarak: kıdem tazminatı karĢılığı 

giderleri, diğer borç ve gider karĢılığı giderleri, vadeli çeklerin reeskont iĢlemleri, senetsiz 

alacak reeskont iĢlemleri, araĢtırma ve geliĢtirme giderlerine yönelik değerleme farkları, 

üretim yöntemine göre amortisman giderleri, alıĢ bedeliyle değerlenen hisse senetlerinin 

değerleme farkları verilebilir. Geçici farklara neden olabilecek gelirlere ise; hisse senetleri 

değer artıĢ kazançları, verilen çekler reeskont gelirleri, yenileme fonu uygulaması, senetsiz 

borçlar reeskont gelirleri, vadeli satıĢ gelirleri, tamamlanmamıĢ hizmet geliri, 

tamamlanmamıĢ inĢaat geliri örnek verilebilir.  

Geçici farklar vergiye tabi geçici farklar ve indirilebilir geçici farklar olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. 

3.3.2.1. Vergiye Tabi Geçici Farklar  

T.M.S./T.F.R.S. ve K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye göre hazırlanmıĢ finansal tablolarda yer 

alan ve gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi 

kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutulan farklardır. ErtelenmiĢ vergi 

yükümlülüğünün hesabında ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen vergi oranları 

dikkate alınır. 

Vergilendirilebilir geçici farklar aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 
139

 

-Varlık; Defter Değeri >Vergiye Esas Değeri 

-Borç; Defter Değeri < Vergiye Esas Değeri 

-Gelir; Defter Değeri >Vergiye Esas Değeri 

-Gider; Defter Değeri < Vergiye Esas Değeri 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaĢılacağı üzere vergiye tabi geçici farklarda karın 

varlığı halinde ticari kar mali kardan daha büyüktür. Ticari karın daha büyük olması demek; 

mali kara göre daha fazla vergi yükümlülüğü hesaplanması demektir. Bu durumda mali kara 

göre hesaplanan cari dönem vergisi yanında, döneme iliĢkin muhasebesel açıdan ödenmesi 

gereken ancak mali açıdan ileriki dönemlerle iliĢkilendirilen devreden vergi yükümlülükleri 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin geçici farklılıklardan kaynaklı ticari karın 100 birim, mali karın 
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ise 80 birim olduğu ve K.V. oranının seneler boyunca sabit olarak % 20 olduğu dikkate 

alındığında, muhasebe açısından dönem vergisi; 100-0, 2= 20 birim, mali açıdan dönem 

vergisi 80-0,2=16 birim olarak hesaplanmıĢtır. Bu durumda 20-16=4 birim muhasebe 

açısından hesaplanan vergi yükümlülüğü mali açıdan diğer dönemlere devretmiĢtir. Kalan 4 

birim vergiye tabi geçici farkı oluĢturmaktadır. 

Vergiye tabi geçici farkların neler olduğu aĢağıda bentler halinde açıklanmıĢtır. 

- Zamanlama Farkları: Gelir veya giderin bir dönemin ticari kârına dâhil edilmiĢ 

olmasına rağmen, mali kârın hesabında farklı bir dönemde dikkate alınmıĢ olmasından 

kaynaklanan farklardır. Görüldüğü üzere geçici farka neden olan değerleme iĢlemleri 

nedeniyle zamanlama farkları oluĢmaktadır. 

                —Ticari kar hesabındaki amortisman giderinin, mali kar/zarara yansıtılan 

amortisman giderinden düĢük olması; Örneğin V.U.K.‘a göre hızlandırılmıĢ amortisman 

uygulanması halinde vergiye tabi bir geçici fark ortaya çıkar. 

— GeliĢtirme giderleri T.M.S. 38‘a göre aktifleĢtirilir, vergiye tabi kârın 

tespitinde oluĢtukları dönemde gider yazılabilir veya aktifleĢtirilebilir. Bu durumda değerleme 

anlamında farklılık oluĢması halinde vergiye tabi bir geçici fark ortaya çıkar. 

— AktifleĢtirilen gider; ticari karın hesaplanmasında sonraki dönemler süresince 

amortismana tabi tutulmak suretiyle gidere dönüĢtürülmesi, mali karın hesaplanmasında 

oluĢtuğu dönemde tamamının gider yazılmasıdır. 

- ĠĢletme BirleĢmeleri: T.F.R.S. 3‘e göre birleĢme iĢlemlerinde G.U.D.‘in esas 

alınmasına rağmen, K.V.K. uygulamaları uyarınca kayıtlı değer üzerinden birleĢme 

iĢlemlerinin yapılması halinde vergiye tabi geçici fark oluĢabilir. 

- G.U.D. ve Yeniden Değerleme: T.M.S.‘larda örneğin maddi duran varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesinden sonra yeniden değerleme yöntemi ile varlıkları değerlemeyi 

seçilirse, V.U.K.‘da olmayan bu yöntem neticesinde vergiye tabi geçici fark oluĢabilir. Aynı 

zamanda G.U.D. yöntemi T.F.R.S./T.M.S.‘lar açısından önem arz eden yöntem 

durumundayken, V.U.K. bu yöntemi tercih etmemiĢtir. 

- ġerefiye: T.M.S.‘de Ģerefiyelere amortisman ayrılmasına izin verilmemiĢtir. 

V.U.K.‘a göre Ģerefiyeler amortismana tabidir. Değer düĢüklüğü testi neticesinde değer 

düĢüklüğü bulunmayan Ģerefiyelere V.U.K. uyarınca amortisman ayrılması halinde vergiye 

tabi geçici farklılık oluĢacaktır.  

Örneğin; Bir iĢletme birleĢmesinde edinilen Ģerefiyenin maliyeti 100 birimdir. 

ġerefiyeler V.U.K. 282. madde uyarınca 5 yıl eĢit tutarda amortismana tabidir.  Bu durumda 

Ģerefiyenin ilk muhasebeleĢtirme sırasındaki vergiye esas değeri 100 TL, devralınan ilk yılın 
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sonundaki vergiye esas değeri ise % 20 oranında amortisman ayrılması neticesinde 80 TL‘ye 

düĢmektedir. Değer düĢüklüğü bulunmayan Ģerefiyenin defter değerinin, edinilen yılın 

sonunda 100 TL olarak değiĢmeden kalmıĢ olması durumunda, anılan yılın sonunda 20 TL 

vergilendirilebilir geçici fark oluĢacaktır. 

- Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleĢtirilmesi: Vergiye esas değerinin 

baĢlangıç defter değerinden farklı olması durumunda geçici farklılıklar meydana gelebilir. 

3.3.2.1.1. MuhasebeleĢtirilmeyen Geçici Farklar: 

AĢağıda gösterilen istisnalar haricinde bütün vergiye tabi geçici farklar için 

ertelenmiĢ vergi borcu muhasebeleĢtirilir. ġerefiyenin ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında,  

iĢletme birleĢmesi niteliğinde olmayan iĢlemler sonucunda oluĢan bir varlık veya borcun ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında oluĢmasının ne Ticari Kârını ne de vergiye tabi kârı (mali 

zararı) etkilemediği iĢlemler ve daha önceden muhasebeleĢtirilmemiĢ olan ertelenmiĢ vergi 

borcu veya varlığında bir varlığın amortismana tabi tutulması nedeniyle daha sonra meydana 

gelen değiĢiklikler muhasebeleĢtirilmez. 

3.3.2.2. Ġndirilebilir Geçici Farklar  

T.M.S./T.F.R.S. ve K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye göre hazırlanmıĢ finansal tablolarda yer 

alan ve gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi 

kârını veya zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır. Ġndirim 

dönemindeki vergi oranları esas alınır.  

Ġndirilebilir geçici farklar dönem mali karının ticari karından büyük olması 

durumunda bu farklılığın geçici mahiyette farklardan meydana gelmesi halinde ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin dönemin mali karı 100 birim, ticari karı 80 birim olması durumunda 

farklılık geçici mahiyette farklardan kaynaklanıyorsa vergisel yönden indirilebilir geçici 

farklar oluĢmaktadır. 

Ġndirilebilir geçici farklar aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 

-Varlık; Defter Değeri < Vergiye Esas Değeri 

-Yükümlülük; Defter Değeri > Vergiye Esas Değeri 

-Gelir; Defter Değeri < Vergiye Esas Değeri 

-Gider; Defter Değeri > Vergiye Esas Değeri 

Ġndirilebilir geçici farklara aĢağıda bentler halinde sayılı örnekler verilebilir. 

- Kıdem tazminatı karĢılıkları,  

- V.U.K.‘a göre aktifleĢen araĢtırma giderleri, 

- Ticari kar hesaplaması dıĢında bırakılan garanti karĢılıkları, 

- Amortismanın uygulamasında süre ve yöntem farklılıkları,  
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- Ġktisap suretiyle yapılan Ģirket birleĢmelerinde, birleĢme maliyetlerinin elde 

edilen varlık ve yükümlülüklere, G.U.D.‘leri esas alınarak dağıtılması, ancak bu dağıtımın 

vergilendirme bakımından yapılmaması, 

- N.G.D.‘inde azalma meydana gelmesi sonucu kaydedilen giderlerin vergi 

hesabında ancak satıldığında dikkate alınması. 

Ġndirilebilir geçici farklar nedeniyle oluĢan ertelenmiĢ vergi varlığının 

muhasebeleĢtirmesi için iĢletmenin indirilebilir geçici farkların düĢülebileceği kadar ileriki 

hesap dönemlerinde mali kar elde edeceğinin ihtimal dâhilinde olması gerekir. Örneğin Türk 

vergi Mevzuatına göre beĢ yıllık mali zararlar izleyen dönemlerde vergi matrahından 

indirilebilir. Ancak iĢletmenin ileriki beĢ dönem içinde mali karının olması beklenmiyor ise 

dönem mali zararından kaynaklı ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmaması gerekir. 

3.3.2.2.1. Bağlı Ortaklar, ġubeler, ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar Ġle ĠĢ 

Ortaklıklarındaki Paylar:  

Bağlı ortaklıkların, Ģubelerin, iĢtiraklerin veya iĢ ortaklıklarının dağıtılmamıĢ 

kârlarının bulunması, ana ortaklığın ve yatırımın farklı ülkelerde olması nedeniyle döviz 

kurlarında değiĢiklik olması ve iĢtirakteki yatırımın defter değerinin geriye kazanılabilir tutara 

indirilmek suretiyle azaltılması sonucu ertelenmiĢ vergi hesabı yapılır.  

Bir iĢ ortağı kâr dağıtımını kontrol edebiliyorsa ve öngörülebilen bir gelecekteki 

süre içinde kâr dağıtımı yapılmayacağı olasılığı varsa, ertelenmiĢ vergi borcu 

muhasebeleĢtirilmez. 

3.4. Dönem Vergisi ve ErtelenmiĢ Verginin MuhasebeleĢtirilmesi 

Tek Düzen Hesap Planında kurum kazancı üzerinden ödenmesi gereken vergilere 

yönelik aĢağıdaki hesaplar kullanılmaktadır. 

- 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI; Vergi idaresinden alacaklar bu 

hesapta izlenir. Tahakkuk eden vergiden daha fazla tutarda dönem içerisinde peĢin vergi 

ödenmiĢ olması durumunda yani 371 nolu hesap > 370 nolu hesap bu hesap kullanılır. 

- 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR HESABI; Dönem içerisinde 

geçici vergi ve tevkifata dayanan iĢlemler nedeniyle peĢin ödenen K.V.‘nin izlendiği hesaptır 

- 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI; K.V.‘.nin tahakkuk 

ettirilmesi neticesinde ödenmesi gereken K.V.‘nin varlığı halinde kullanılır. Tahakkuk ettiği 

tarihte 360 ve 371 nolu hesaplar ile birlikte kullanılır. 

- 370 DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARġILIKLARI HESABI; Mali kar üzerinden hesaplanan K.V.K. için bu hesapta karĢılık 

ayrılır. 
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- 371 DÖNEM KÂRININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER 

YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI; Dönem sonlarında bu hesap kullanılır. K.V.‘nin tahakkuk 

ettiği dönemde 370 DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARġILIKLARI HESABI‘ndan indirilmek üzere, 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE 

FONLAR HESABI‘ndan yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna kaydedilir.  

- 691 DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARġILIKLARI HESABI; Dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi bu hesabın borcuna, 370 

DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI 

HESABI‘nın alacağına kaydedilir.  

Yukarıdaki gösterilen hesaplardan da anlaĢılacağı üzere Maliye Bakanlığı 

tarafından düzenlenen Tek Düzen Hesap Planı mali kara yönelik tespit edilen vergi 

hesaplarından oluĢmaktadır. Ticari kar üzerinden hesaplanan dönem K.V.K. ve mali kar 

üzerinden hesaplanan dönem K.V‘nin farklı olması durumunda kullanılabilecek hesaplar 

açılmamıĢtır. ÇalıĢmanın önceki bölümlerinde açıklandığı gibi ticari karı ile mali karın farklı 

olması durumunda; 

- Ġndirilebilir geçici farklarının izlenmesi için boĢ bulunan 182/282 

ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI HESABI‘nın, 

- Vergiye tabi geçici farklarının izlenmesi için de boĢ bulunan 382/482 

ERTELENEN VERGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI‘nının kullanılması önerilmektedir.  

3.4.1. Kar veya Zararda MuhasebeleĢtirilmesi Gereken Kalemler 

Diğer kapsamlı gelirde, doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleĢtirilmesi gereken 

durumlar ve iĢletme birleĢmeleri haricinde dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergi dönemin kâr 

veya zararına dâhil edilir. Aynı zamanda vergi oranlarında veya vergi kanunlarında 

değiĢiklikler olması gibi nedenlerle ertelenmiĢ vergilerde meydana gelen değiĢiklikler, daha 

önce kar ya da zarar dıĢında muhasebeleĢtirilmiĢ olan kalemlerle ilgili değiĢiklikler hariç 

olmak üzere, kar ya da zararda muhasebeleĢtirilir. 

Örnek 1: Mükellef iĢletmenin mali kar üzerinden ödemesi gereken vergi 100 TL, 

ticari kar üzerinden ödemesi gereken vergi 120 TL olarak hesaplanmıĢtır. Örnekte 120–

100=20 TL‘lik bu fark geçici farklardan olduğu ve ileriki dönemlerde ticari kar üzerinden 

hesaplanan K.V.K.ne eklenmesi gerektiği dikkate alınmıĢtır.  

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 120 

  691.10 YASAL VERGĠ KARġILIĞI                100 

  691.20 ERT. VERG. YÜK. GĠDER ETKĠSĠ       20 
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       370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI        100                                                

   482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜK. HESABI                                         20                          

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

Örnek 2: Yukarıdaki örneğin tersini dikkate alırsak yani ticari kar üzerinden 

hesaplanan vergi 100 TL ve mali kar üzerinden hesaplanan vergi 120 TL olmaktadır. Örnekte 

bu 120–100=20-TL‘lik bu fark geçici farklardan olduğu ve ileriki dönem ticari kar üzerinden 

hesaplanan K.V.‘nden indirilmesi gerektiği dikkate alınmıĢtır. 

Yasal Vergi KarĢılığı=120, ErtelenmiĢ Vergi Varlığı=20 

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 120 

     370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI        120                                                 

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

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                        20                          

      691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI  20 

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

3.4.2. Doğrudan Özkaynaklara Kaydedilen Kalemler  

Kar zarar dıĢında muhasebeleĢtirilmiĢ kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve 

ertelenmiĢ vergi diğer kapsamlı gelirde veya doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleĢtirilir. 

Yeniden değerleme nedeniyle maddi duran varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların 

defter değerlerinde meydana gelen değiĢiklikler diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir. 

Örnek; ĠĢletme binaların değerlemesinde yeniden değerleme yöntemini seçmiĢtir. 

V.U.K.‘da yer almayan bu yönteme göre yapılan değerlemede demirbaĢların değerinin net 

olarak artmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumda muhasebe açısından toplam kapsamlı gelir 

mali kardan büyük olacak ve vergiye tabi geçici vergi farkı ortaya çıkacaktır. 

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

252 BĠNALAR HESABI                                                     --- 

     522 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ FONU HESABI               ---                                                 

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

522 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ FONU HESABI         --- 

    482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI             --- 

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

3.5. ErtelenmiĢ Vergi Varlığı ve Vergi Borcunun Mahsubu 

ErtelenmiĢ vergi varlığı ile ertelenmiĢ vergi borcunu aĢağıdaki koĢulların varlığı 

halinde birbirinden mahsup edilir; 
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— Yasal olarak dönem vergi varlıklarını dönem vergi borçlarına mahsup etme 

hakkının olması, 

— Aynı iĢletmeye ait olması, 

— Dönem vergi varlığı ve dönem vergi borcunun aynı vergi idaresi ile ilgili 

olması, 

— Aynı vergi idaresi tarafından konulan gelir vergileriyle ilgili olması. 

3.6. Sürekli ve Geçici Farklara Yönelik Uygulamalar 

Önceki bölümlerde sürekli farklar ve geçici farklara yönelik açıklamalar yapılmıĢ 

ve konunun sistematiği üzerinde durulmuĢtur. AĢağıdaki bölümde ise konu hakkında sürekli 

ve geçici farklar örnek bazında açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Örnek 1:  

- X Aġ‘nin 2012 Hesap Dönemi iĢlemleri fiili envanter suretiyle vergi 

incelemesine tabi tutulmuĢtur. Vergi incelemesi aynı yıl içerisinde tamamlanmıĢ, belgesiz 

satıĢlar için vergi inceleme raporunda önerilen vergi ve cezalara yönelik mükellef ile 213 

Sayılı V.U.K.‘nun EK 11. maddesi uyarınca Tarhiyat Öncesi UzlaĢma görüĢmeleri 

yapılmıĢtır. UzlaĢma görüĢmeleri neticesinde 1.300.000,00 TL vergi aslı (Kurum, K.D.V.K., 

ÖTV), 450.000,00 TL Vergi Ziyaı Cezası, 15.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi 

yönünde uzlaĢma sağlanmıĢ, tutanak imzalanmıĢtır. Mükellef 35.000,00 TL gecikme faizi ile 

birlikte bu tutarları ödemiĢ ve vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizini gider 

olarak yasal kayıtlara intikal ettirmiĢtir. 

- ĠĢletme aynı zamanda B Ltd.ġti‘ne % 35 ortak olup, Ltd.ġti. ‘nin karından 

iĢletmeye bu hesap döneminde 200.000,00 TL düĢmüĢtür. Özkaynak yöntemine göre ölçülen 

bu iĢtirak karı toplam kapsamlı gelire dâhil edilmiĢtir.  

- T.M.S. 19 uyarınca yapılan aktüeryal hesaplamalar neticesinde bu döneme 

iliĢkin 100.000 TL kıdem tazminatı karĢılığı ayrılmıĢ ve bu tutar giderleĢtirilmiĢtir. Ancak 

hesaplanan kıdem tazminatları çalıĢanlara ödenmemiĢ ve çalıĢanlar görevlerinin baĢındadır. 

- Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlemeye tabi tutulmuĢ ve 

değerlemeden kaynaklanan 200.000 TL toplam kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmiĢtir. 

- 2012 hesap dönemine iliĢkin Ticari Kârı 1.400.000 TL olarak kayıtlardan 

hesaplanmıĢtır. 

-K.V.K. oranı % 20 olup, değiĢmesine yönelik bir tespit yapılmamıĢtır. 

Bu durumda ABC iĢletmesinin ödemesi gereken vergiyi hesaplayınız? 

Ticari Kârı 1.400.000 

(+) K.K.E.G.; 500.000 + 100.000=600.000 
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i. Sürekli Fark: 450.000+35.000+15.000=500.000 

Ödenen vergi cezaları ve gecikme faizleri mali karın tespitinde hiçbir dönem gider 

kabul edilmediğinden sürekli mahiyette fark olarak dikkate alınması gerekir. 

ii. Geçici Fark: 100.000 

Kıdem tazminatı karĢılığı ödendiği dönemde gider olarak kabul edildiğinden 

indirilebilir geçici fark mahiyetindedir.  

(-)Vergiye Tabi Olmayan Gelir;200.000+200.000=400.000 

i. Sürekli Fark: 200.000 

Özkaynak yöntemine göre toplam kapsamlı gelir tablosuna alınan tutar vergiye 

tabi değildir. Aynı zamanda bu tutarın dağıtımı halinde 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 5/1-a. 

bendine istisnadan faydalanması mümkündür. K.V.K.‘nın 5/1-e. bendinde düzenlenen iĢtirak 

hissesi satıĢ kazancı istisnasının % 100 olduğu varsayılmıĢtır. 

ii. Geçici Fark: 200.000 

Yeniden değerleme uygulaması V.U.K.‘da bulunmamaktadır. Ancak bu tür 

toplam kapsamlı gelir unsuruna yönelik bir istisna hükmü de bulunmamaktadır. 

Mali Kar 1.600.000 

K.V.K. 320.000 

Yukarıda görüldüğü üzere iĢletmelerin muhasebe iĢlemlerinde sadece sürekli fark 

veya sadece geçici fark oluĢmaz. Hesap dönemi iĢlemlerinin değerlendirilmesi neticesinde 

mali ve muhasebe otoritelerinin bakıĢ açılarına göre oluĢan sürekli farkların yanında 

değerleme farkları gibi nedenlerden ötürü geçici farklarda oluĢmaktadır. Bu durumda son 

hesaplamalar doğrultusunda mali karın ve ticari karın değerlemesi neticesinde farklılıklar 

hesap edilir.  

Bu örnekte sürekli farklar T.M.S. 12‘nin kapsamı dâhilinde olmaması nedeniyle 

ticari karına eklenmesi neticesinde 1.400.000+500.000-200.000=1.700.000 geçici fark etkisi 

dâhil edilmemiĢ üzerinden vergi hesaplanabilecek ticari kar tutarı bulunur. Bu durumda geçici 

fark etkisi dâhil edilmemiĢ 1.700.000-0,2=340.000 TL muhasebesel açıdan vergi 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan K.V.K. ise 320.000 TL‘dir. 

ĠĢletmenin vergisel yönden geçici farkları ise aĢağıda hesaplanmıĢtır; 

- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü  ; 200.000 - 0,2=40.000 

- ErtelenmiĢ Vergi Varlığı  ; 100.000 - 0,2=20.000 

- Mahsup Sonucu ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü ; 40.000-20.000=20.000 

Sonuç olarak ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü net ifade edilmesi gerektiğinde 

340.000-320.000=20.000 TL olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yukarıdaki verilerin muhasebe 
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kaydına aĢağıda Ģekilde taĢınması gerekir.  

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI   340 

     691.10 YASAL VERGĠ KARġILIĞI                320 

     691.20 ERT. VERG. YÜK. GĠDER ETKĠSĠ       20 

     370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI         320                                                 

     482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜK. HESABI                                                20                          

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

Yukarıdaki muhasebe kaydında ertelenmiĢ vergi varlığı ertelenmiĢ vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilerek, net rakam olarak ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü 

gösterilmiĢtir. 

Örnek 2:  

Bir önceki örnekte yer alan geçici farkların olmadığı durumda mali ve ticari kar 

açısından hesaplanan vergi ve muhasebe kaydı aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

Ticari Kârı 1.400.000 

(+) K.K.E.G.; 500.000  

Ödenen vergi cezaları ve gecikme faizleri mali karın tespitinde hiçbir dönem gider 

kabul edilmediğinden sürekli mahiyette fark olarak dikkate alınması gerekir. 

(-)Vergiye Tabi Olmayan Gelir;200.000+200.000=400.000 

i. Sürekli Fark: 200.000 

Özkaynak yöntemine göre toplam kapsamlı gelir tablosuna alınan tutar vergiye 

tabi değildir. Aynı zamanda bu tutarın dağıtımı halinde 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 5/1-a. 

bendine istisnadan faydalanması mümkündür. 

Mali Kar 1.700.000 

K.V.K. 340.000 

Geçici farkların olmaması durumunda standart kapsamında olmayan sürekli 

farklılıklarda dikkate alındığında ticari kar ve mali kar yönünden hesaplanan vergilerde bir 

farklılık bulunmamaktadır. 

Buna göre dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıda Ģekilde 

olmalıdır. 

 

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 340 

     370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI          340                                                 
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-----------------------------------------------  / ----------------------------------------------- 

Örnek 3:  

Örnek 1‘de yer alan sürekli farkların bulunmadığı durumda ise mali ve ticari kar 

açısından hesaplanan vergi ve muhasebe kaydı aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

Ticari Kâr    : 1.400.000 

(+) K.K.E.G.; 100.000 

Kıdem tazminatı karĢılığı ödendiği dönemde gider olarak kabul edildiğinden 

indirilebilir geçici fark mahiyetindedir.  

(-)Vergiye Tabi Olmayan Gelir; 200.000 

Yeniden değerleme uygulaması V.U.K.‘da bulunmamaktadır. Ancak bu tür 

toplam kapsamlı gelir unsuruna yönelik bir istisna hükmü de bulunmamaktadır. 

Mali Kar 1.300.000 

K.V.K. 260.000 

ĠĢletmenin vergisel yönden geçici farkları ise aĢağıda hesaplanmıĢtır; 

- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü  ; 200.000 - 0,2=40.000 

- ErtelenmiĢ Vergi Varlığı  ; 100.000 - 0,2=20.000 

- Mahsup Sonucu ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü ; 40.000-20.000=20.000 

ĠĢletme geçici farkların dikkate alınmadığı durumda ticari kar açısından 

1.400.000- 0,2= 280.000 TL vergi hesaplamıĢtır. mali kar açısından hesaplanan K.V.K. ise 

260.000 TL‘dir. Bu durumda 280.000 - 260.000 = 20.000 TL net ertelenmiĢ vergi 

yükümlülüğü hesaplanmıĢtır. 

Yukarıdaki verilerin muhasebe kaydına aĢağıda Ģekilde taĢınması gerekir.  

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI   280 

     691.10 YASAL VERGĠ KARġILIĞI                260 

     691.20 ERT. VERG. YÜK. GĠDER ETKĠSĠ        20 

     370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI          260                                                 

     482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜK. HESABI                                                 20                          

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

ErtelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğünün birbirlerinden mahsup edilmemesi 

durumunda Ģu Ģekilde muhasebeleĢtirilmesi gerekmektedir. 

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

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 280 

     691.10 YASAL VERGĠ KARġILIĞI                260 
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     691.20 ERT. VERG. YÜK. GĠDER ETKĠSĠ         40 

     691.20 Ert. Verg. Varlığı Etkisi              (20) 

 282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                         20 

     370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI        260                                                 

     482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜK. HESABI                                               40                          

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

Örnek 4; 

ĠĢletmenin 01.01.2011 açılıĢ bilançosunda 04/2008-09/2010 dönem ödenmeyen 

SSK primlerine iliĢkin aĢağıdaki hesapların yer aldığı tespit edilmiĢtir.  

282 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı ; 10.000,00 TL 

368 Vad. Geç. Er. Tak. Ver. Diğ. Yük. Hesabı ; 50.000,00 TL 

379 Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları Hesabı  ; 12.000,00 TL 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesine 

göre fiilen ödenmeyen prim tutarları, K.V.K. uygulamasında gider yazılamaz. Bu hükümden 

hareketle SSK primleri Vergi Mevzuatı uyarınca ödendiği dönemde gider olarak dikkate 

alınır. Ancak zamanında ödenmeyen SSK primlerine iliĢkin gecikme faizi ve cezaları mali kar 

açısından K.K.E.G. mahiyetindedir.  

ĠĢletme 2008-2010 hesap dönemlerinde uluslararası alanda oluĢan kriz neticesinde 

finansman sıkıntı içerisinde olması nedeniyle SKK primlerini ödeyememiĢtir. Sayılan kanun 

hükümlerine iĢletme riayet etmiĢ ve zamanında ödenmeyen 50.000,00 TL SSK primini 2008-

2010 ticari karına dâhil etmiĢ, ancak mali kar açısından K.K.E.G. olarak kabul etmiĢtir. Mali 

kar ile ticari kar arasında bu neviden fark primlerin ödendiği dönemde nötrleĢmesi nedeniyle 

% 20 K.V.K. oranı üzerinden 10.000,00 TL ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara intikal 

ettirilmiĢtir. 379 nolu hesapta yer alan tutar ise iĢletme tarafından 2008-2010 hesap dönemleri 

ödenmeyen SSK primlerine iliĢkin hesaplanan ve ilgili dönemlerde kayıtlara intikal ettirilen 

SSK gecikme faizi ve cezalarından oluĢmaktadır. Bu neviden ödemeler mali kar açısından 

K.K.E.G. mahiyetinde olduğundan ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmamıĢtır. 

ĠĢletme 2011 hesap döneminde iĢlerinin yoluna girmesi nedeniyle kamuya olan 

borcunu ödemek istemektedir. 23.03.2011 tarihinde yapılan tahsilatlardan oluĢan kaynağı 

banka aracılığıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunu kapatmakta kullanmıĢtır. 

01.01.2011-23.03.2011 tarihleri arasında var olan borca 500,00 TL daha faiz ve ceza iĢlemiĢ 

olup, iĢletme bunu da ayrıca ödemiĢtir. 500,00 TL faiz ödemesi 770 Genel Yönetim Gideri 

Hesabına atılmıĢ olmasına rağmen, mali kar açısından tutarın K.K.E.G. olduğu bilindiğinden 

mali kar açısından hesaba dâhil edilmemesi için 770.90. KKEG alt hesabına dâhil edilmiĢtir. 
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Borcun ödenmesi iliĢkin yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

--------------------------------------------23.03.2011 ------------------------------------- 

368 VAD. GEÇ. ER. TAK. VER. DĠĞ. YÜK. HESABI             50.000                   

379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI        12.000     

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERĠ HESABI                                    500 

     770.90. K.K.E.G.  

                  102 BANKALAR HESABI                                                62.500 

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

ĠĢletmenin 2011 hesap dönemi ticari karı 120.000,00 TL‘dir. Örneğin daha iyi 

anlaĢılması için yukarıda yapılan açıklamalar haricinde KKEG ve vergiye tabi olmayan 

gelirinin bulunmadığı kabul edilmiĢtir. ĠĢletmenin 2011 mali karı yukarıdaki veriler dikkate 

alınarak aĢağıda hesaplanmıĢtır. 

(+) Ticari Kar    ; 120.000 

(-) Geçici Farkının Ortadan Kalkması  ;  50.000 

(+) Sürekli Farka Sebep Olan K.K.E.G.   ;      500 

Mali Kar    ;  70.500 

Hesaplanan K.V.K.    ;  14.100 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığının Ortadan Kalkması  ;  10.000 

Buradan da anlaĢılacağı üzere sürekli farkın eklenmesi suretiyle ticari kar 

120.500,00 TL, ticari kar üzerinden hesaplanan K.V. 120.500,00 - 0,20= 24.100,00 TL 

olmaktadır. 2011 hesap dönemi ticari karı üzerinden hesaplanan 24.100,00 TL K.V.‘nin 

10.000,00 TL‘si geçmiĢ yıllarda ödenmiĢ olup, kalan 24.100,00 – 10.000,00 = 14.100,00 

TL‘si bu döneme iliĢkin verilecek beyanname ile ödenmesi gerekmektedir. Bu veriler ıĢığında 

iĢletmenin dönem sonunda yapması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

------------------------------------------------  31.12.2011  ------------------------------------ 

691 DÖNEM KARI VERGĠ Ve YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI   24.100 

      370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIĞI HESABI          14.100 

      282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                          10.000                                  

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

Örnek 5;  

ĠĢletme 2010 hesap döneminde iĢtirak amaçlı olmadan kısa vadede kar elde 

edebilmek maksadıyla A A.ġ.‘nin % 0,55 hissesini 12.800,00 TL‘ye almıĢtır. 2010 hesap 

dönem sonu itibariyle borsada hisse senetleri 13.600,00 TL‘ye çıkmıĢtır. Hisse senetleri 

V.U.K.‘a göre maliyet bedeli ile değerlendiği ve değer artıĢları vergiye tabi tutulmadığı için 
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iĢletme aradaki 13.600,00-12.800,00=800,00 TL‘ye karĢılık % 20 K.V.K. oranında 800,00-

0,20=160,00 TL ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü hesaplamıĢtır. Bu durumda iĢletmenin 

01.01.2011 açılıĢ bilançosunda hisse senetlerine iliĢkin aĢağıdaki hesaplar yer alması gerekir. 

110 HĠSSE SENETLERĠ HESABI  ; 13.600,00 TL 

382 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI ;     160,00 TL 

570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI HESABI  ;     640,00 TL- 

(-Dönem net karının sadece hisse senedi satıĢ kazancına iliĢkin bölümü)   

ĠĢletme eldeki hisse senetlerinin değerinde düĢme gördüğü için 24.02.2012 

tarihinde 13.100,00 TL‘ye satmıĢtır. 193 Sayılı G.V.K.‘nun Geçici 67. maddesi uyarınca hisse 

senedi alım- satım kazançları üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılmakta olduğundan kesinti 

yoluyla ödenen bir vergi bulunmamaktadır. Bu iĢleme iliĢkin yapılması gereken muhasebe 

kaydı aĢağıdaki gibidir. 

----------------------------------------  24.02.2011  ------------------------------------ 

102 BANKALAR HESABI                          13.100 

655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARARI HESABI                  500   

            110 HĠSSE SENETLERĠ HESABI               13.600 

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

ĠĢletmenin 2011 hesap dönemi ticari karı 44.500,00 TL‘dir. Örneğin daha iyi 

anlaĢılması için yukarıda yapılan açıklamalar haricinde KKEG ve vergiye tabi olmayan 

gelirinin bulunmadığı kabul edilmiĢtir. ĠĢletmenin 2011 mali karı yukarıdaki veriler dikkate 

alınarak aĢağıda hesaplanmıĢtır. 

(+) Ticari Kar    ; 44.500  

(+) KKEG Mahiyetinde Menkul Kıymet SatıĢ Zararı ;     500 

(+) Geçici Farkı Ortadan Kalkan Değer ArtıĢ Kazancı  ;     300 

Mali Kar    ; 45.300 

Hesaplanan K.V.K.    ;   9.060 

Geçici mahiyette olmayan KKEG‘lerin eklenmesi neticesinde ticari kar 45.000,00 

TL, ticari kar üzerinden hesaplanan K.V.‘nin ise 45.000,00- 0,20 = 9.000,00 TL olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Ancak hisse senedi satıĢ kazancının dikkate alınması neticesinde mali 

kar açısından ödenmesi gereken vergi 9.060,00 TL olarak hesaplanmıĢtır. Aradaki 9.060,00 – 

9.000,00= 60,00 fark ertelenmiĢ vergi yükümlülüğünden karĢılanması gerekir. Bu iĢlem 

nedeniyle hesaplanan ancak kullanılmayan 160,00 – 60,00=100,00 yükümlülüğün geçmiĢ 

yıllar karına atılması gerekir. Bu veriler ıĢığında iĢletmenin dönem sonunda yapması gereken 

muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 
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------------------------------------------  31.12.2011  -------------------------------------------- 

691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 9.000  

382 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI                             160                                  

            370 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KAR. HESABI                 9.060  

           570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI HESABI                                                100                                   

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

Buna göre bu iĢlem nedeniyle 570 GeçmiĢ Yıllar Karları Hesabı 640,00 + 100,00 

= 740,00 TL olmuĢ olup, toplam bazda bu iĢlem için ticari kar üzerinden ödemesi gereken 

K.V.K. 60,00 TL‘dir.  

3.7. V.U.K.’nuna Göre Geçici Farklılıklar ve Ticari Kardan Mali Kara 

GeçiĢe ĠliĢkin Bilgilerin Belgelendirilmesi 

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde açıklandığı üzere 6762 sayılı T.T.K.‘nundaki 

değerleme hükümlerinin V.U.K.‘nundaki değerleme hükümlerine büyük ölçüde benzemesi 

nedeniyle ticari iĢletmenin değerlemesi genel olarak vergi matrahının oluĢmasına yönelik 

hesaplamalardan ibaret kalmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında asıl önemli faktör; 

muhasebe kurallarının belirlenmesi yetkisinin 213 sayılı V.U.K.‘nunda Maliye Bakanlığına 

verilmiĢ olmasıdır.  V.U.K.‘nun 175. maddesine göre Maliye Bakanlığı; muhasebe 

standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları 

tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin 

diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bu yetkisini 1 Sıra Nolu M.S.U.G.T. ile kullanarak muhasebenin 

temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar ilkeleri, mali tabloların 

düzenlenmesi ve sunulması, tekdüzen hesap çerçevesi hesap planı ve iĢleyiĢi konularında 

düzenlemeler yapmıĢtır. maliye Bakanlığı ilkeleri belirlemenin yanında muhasebe kayıtlarının 

bilgisayar programları aracılığıyla izlenmesi durumunda bu programların kurallarını 

belirlemeye de yetkili kılınmıĢtır. 

Aynı zamanda tutulması gereken defterlerde V.U.K.‘nunda belirlenmiĢtir. 

V.U.K.‘nuna göre bilanço esasına göre tutulması gereken defterler yevmiye defteri, defteri 

kebir ve envanter defteri olarak sayılmıĢtır. ĠĢletme esasına göre defter tutanlar ise iĢletme 

hesabı defteri tutmakla yükümlü kılınmıĢlardır. 

Mükellefler bu uygulamalar doğrultusunda genel olarak vergi matrahını 

belirlemek için değerleme iĢlemleri yaptığında K.K.E.G.‘leri 689. Diğer OlağandıĢı Gider Ve 

Zararlar Hesabında, vergiden istisna edilen gelirleri ise K.V.K. Beyannamesi üzerinde 

izlemiĢler ve bu doğrultuda mali kara ulaĢmıĢlardır. Geçici farklılıklar ise Türk muhasebe 
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literatüründe yer almamakta ve konu hakkında bir hesaplama yapılmamaktadır. 

6102 sayılı T.T.K.‘nun konu hakkındaki hükümleri ile standart hükümlerinin 

01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi neticesinde ise uygulanmakta olan kurallar 

baĢtan yeniden belirlenmesi gerekecektir. Çünkü konu hakkında 6102 sayılı T.T.K. kesin 

düzenlemeler getirmiĢ ve bu düzenlemelerin uygulanmasını hüküm altına almıĢtır. 

6102 sayılı Kanunun hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte konu hakkında 

çift baĢlı bir sistem oluĢması muhtemeldir. Ancak Vergi Konseyi tarafından hazırlanan 

V.U.K. Taslağında 213 Sayılı V.U.K.‘nundan ayrı olarak muhasebe alanındaki düzenleme 

yapma yetkisinin Maliye Bakanlığından alınmıĢ olduğu görülmektedir. 

Taslağın 139. maddesine göre Maliye Bakanlığına ait olan muhasebe standartları, 

mali tablolar ve bilgisayar programlarına iliĢkin düzenlemeler yapma yetkisi kaldırılmıĢtır. 

Aynı zamanda 136. ve 140. maddelerde tacir ve esnaf ayrımı getirilmek suretiyle 6102 sayılı 

T.T.K.‘nuna göre tabi tacirler, tacir sayılanlar ve kooperatiflerin T.T.K. hükümleri 

doğrultusunda defter tutmasını hüküm altına almıĢtır. Esnaflar ise tercih hakkına dayalı olarak 

V.U.K.‘nunda ve T.T.K.‘nda sayılı defterleri tutmakla yükümlüdür. Görüldüğü üzere Maliye 

Bakanlığı muhasebe ile ilgili T.T.K.‘nun konusuna giren yetkilerini T.T.K.‘nuna devretmiĢ ve 

bu alanda düzenleme yapmaktan çekilmiĢtir. 

Bu durumda ticari kar ile mali kar arasında oluĢacak farklılıkların izlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü yasal defterler ticari amaçlar için tutulacak olup, mali hükümlerin bu 

defterlerde izlenmesi zor bir durum haline gelecektir. Bu karıĢıklığı önlemek için Tasarının 

135. maddesiyle mükelleflere defter kayıtları esas alınarak vergi kanunlarındaki belirlemelere 

göre vergi matrahlarına ulaĢılacak Ģekilde ―vergi matrah bildirimi‖ düzenleme zorunluluğu 

getirilmiĢtir. Vergi matrah bildirimine iliĢkin usul ve esasları belirleme yetkisi de Maliye 

Bakanlığına verilmiĢtir. 

Tasarının konuyla ilgili yukarıda gösterilen hükümlerinin değerlendirilmesi 

neticesinde; 2013 yılından itibaren T.T.K.‘na tabi mükellefler için muhasebe sistematiğinin 

tamamen değiĢeceği dikkate alındığında doğru bir düzenleme olduğu düĢünülmektedir. Çünkü 

bu konularda T.T.K. ile yapılan düzenlemelere ek V.U.K.‘nunda yapılacak düzenlemeler çift 

baĢlı bir sistemin oluĢmasına neden olabilecektir. Vergisel düzenlemelerde amaç vergi 

matrahına ulaĢacak unsurlara yönelik hükümler getirmek olduğundan, konuyla ilgili asli 

düzenlemelerin T.T.K.‘nuna bırakılması ve mali karı oluĢturan unsurlara yönelik 

mükelleflerden bildirim istenmesi gerektiği aĢikârdır. Bu durumda Tasarıda getirilmekte olan 

vergi matrah bildiriminin amaca hizmet edecek bir yapıda olduğu ve sınırlarının doğru 

çizilmesi halinde mali kara ulaĢımın kolay Ģekilde sağlanacağı düĢünüldüğünden, yasalaĢma 
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sürecinin hızlandırılarak Maliye Bakanlığının vergi matrah bildirimine iliĢkin düzenlemeleri 

01.01.2013‘den önce yapması gerektiği tarafımızca önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STANDARTLAR VE VERGĠ MEVZUATI ARASINDAKĠ 

DEĞERLEME FARKLARINA ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR VE 

MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 
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Bu bölümde örnekler yardımıyla Standartlar ile V.U.K. arasında varolan ve 

V.U.K. Taslağında yeni bir hüküm getirilmeyen değerleme farklarının muhasebeleĢtirme 

iĢlemleri hakkında bilgi verilmeye çalıĢılacaktır.  

Örnek 1:   

Beyaz eĢya alım satım iĢi ile iĢtigal eden X A.ġ.  800,00 TL‘ye almıĢ olduğu no 

frost x.01. a. türü bulaĢık makinalarının dönem sonunda N.G.D.‘inin 750,00 TL‘ye düĢmüĢ 

olduğunu tespit etmiĢtir. ĠĢletmede 250 adet bu türden bulaĢık makinası bulunmaktadır. 

ĠĢletme N.G.D.‘in düĢmesi nedeniyle oluĢan (800-750)-250=12.500 TL için karĢılık 

ayırmıĢtır. Buna iliĢkin yapmıĢ olduğu muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

---------------------------------------- 31.12.---  --------------------------------- 

654 KARġILIK GĠDERĠ HESABI                          12.500 

              158 STOK DEĞER KARġILIĞI HESABI                  12.500 

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

213 Sayılı V.U.K.‘a göre bulaĢık makinasının maliyet bedeline nazaran değerleme 

günündeki satıĢ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düĢüklük gösterdiği hallerde maliyet bedeli 

yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsü tercih 

edebilir. Bu durumda satıĢ fiyatının 800-0,10= 720 TL ve altına inmesi durumunda mükellefe 

tercih hakkı bırakılmıĢtır. Ancak örnekte satıĢ fiyatı 750,00 düĢmüĢ olup, V.U.K.‘ndaki 

mükelleflere tanınan tercih hakkına iliĢkin Ģartlar oluĢmamıĢtır. Bu durumda ayrılan karĢılık 

gideri K.K.E.G. mahiyetindedir. Gelecek dönemlerde bu türden bulaĢık makinalarının 

satılması halinde değer düĢüklüğüne iliĢkin değerleme farkları nötrleĢecek olması nedeniyle 

12.500,00 TL üzerinden hesaplanan K.V.K.‘nın indirilebilir geçici farklara atılması 

gerekmektedir. Gelecek dönemlerde K.V.K. oranında bir değiĢiklik olmayacağı ve dönem 

K.V. oranının % 20 olduğu tespitleri dikkate alındığında 12.500-0,2=2.500 TL indirilebilir 

geçici farkın kayıtlara alınması gerekmektedir. 

------------------------------------------ 31.12.------------------------------------------------ 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                           2.500 

     691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI   2.500 

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

 

 

Örnek 2: 

Yukarıdaki iĢletmenin almıĢ olduğu no frost x.01. a. türü bulaĢık makinalarının 5 

tanesinin depremde hasar gördüğü ancak bu makinaların hasarlı Ģekilde alıcının bulunduğu ve 
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500 TL N.G.D. üzerinden satılabileceği tespit edilmiĢtir. ĠĢletme maliyeti 800 TL ve 500 TL 

N.G.D. olan 5 adet bulaĢık makinası için iĢletme (800-500)-5=1.500 TL değer düĢüklüğünü 

kayıtlara aĢağıdaki Ģekilde almıĢtır.  

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

654 KARġILIK GĠDERĠ HESABI                          1.500 

              158 STOK DEĞER KARġILIĞI HESABI                  1.500 

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

V.U.K.‘nun 278. maddesinde deprem yüzünden iktisadi kıymetlerinde önemli bir 

azalıĢ vaki olan bulaĢık makinasının emsal bedeli ile değerlenmesi hüküm altına alınmıĢtır. 

Bu durumda emsal bedelin tespitinde depremden önce bu nitelikte bir malın satılmaması ve 

hasarlı malın maliyetinin doğru bir Ģekilde oluĢturulamaması nedeniyle takdir komisyonuna 

baĢvurulması gerekmekte olup, belirlenen değere göre değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılması 

gerekmektedir. mükellef takdir komisyonuna baĢvurmamıĢ, belirlenen net G.U.D.‘ine göre 

karĢılık gideri hesaplamıĢtır. 

Bu durumda takdir komisyonuna baĢvurulmadan karĢılık ayrıldığı için mali karın 

tespitinde karĢılık gideri K.K.E.G. mahiyetindedir. Gelecek dönemlerde bu türden bulaĢık 

makinalarının satılması halinde değer düĢüklüğüne iliĢkin değerleme farkları nötrleĢecek 

olması nedeniyle 1.500,00 TL üzerinden hesaplanan K.V.‘nin indirilebilir geçici farklara 

atılması gerekmektedir. Gelecek dönemlerde K.V. oranında bir değiĢiklik olmayacağı ve 

dönem K.V. oranının % 20 olduğu tespitleri dikkate alındığında 1.500-0,2=300 TL 

indirilebilir geçici farkın kayıtlara alınması gerekmektedir. 

------------------------------------------------ 31.12. ------------------------------------------- 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                            300 

    691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI      300 

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

Örnek 3: 

A. A.ġ. Devlet Hastanesine ait ek bina yapımı iĢini sözleĢme karĢılığında 

09.10.2011 tarihinde üstlenmiĢtir. SözleĢme gelirinin 6.000.000,00 TL olduğu bir inĢaat 

sözleĢmesinde, inĢaat iĢinin baĢlangıcında sözleĢme maliyetinin 4.500.000,00 TL olduğunu 

öngörülerek inĢaata baĢlanmıĢtır. ĠĢ ortalama 3 yıllık bir periyotta bitmesi planmıĢ olup, ilk yıl 

inĢaat sözleĢmesi için 900.000,00 TL (ilk madde malzeme, iĢçi ücreti, damga vergisi, harç 

sosyal güvenlik kesintileri, genel üretim giderleri, makine kiralama gideri) maliyetle 

karĢılaĢılmıĢtır.  
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28.12.2011 tarihinde yapılan araĢtırmalar neticesinde 1. hakediĢ faturası K.D.V.K. 

Hariç 1.000.000,00 TL olarak düzenlenmiĢ, fatura karĢılığı bankaya yatırılmıĢtır.  

A. A.ġ.‘nin yapmıĢ olduğu hakediĢ faturasına ve maliyetlere iliĢkin muhasebe 

kaydı aĢağıdaki gibi olması gerekir. ĠĢlemi basitleĢtirmek için tek kayıtta tüm maliyet 

unsurları kayıt altına alınmıĢtır. 

------------------------------------------  28.12.2011 --------------------------------------------- 

102 BANKALAR HESABI                                                     1.111.750             

295 PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR HESABI               30.000 

01. K.V.K. TEVKĠFATI(i)    

740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI                              8.250 

01. DAMGA VERGĠSĠ (ii) 

         350 YIL. YAY. ĠNġA. ON. HAKEDĠġ BED. HESABI                       1.000.000 

         391 HESAPLANAN K.D.V.K. HESABI                                                150.000 

01. TEVKĠFATA TABĠ K.D.V.K. (iii) 

Açıklama: 

(i) K.V.K. madde 15‘e göre % 3 kesinti; Vergi Kanunları uyarınca gelir iĢin bitimi olan 3 yıl sonra 

oluĢacağından 295 nolu hesaba atılmıĢtır. 

(ii) K.D.V.K. Hariç HakediĢ Ödemesi Üzerinden binde 8,25 Damga Vergisi (Damga Resmi 

Kanunun 3. maddesine Göre Resmi Dairelerle KiĢiler Arasındaki ĠĢlemlere Ait Kâğıtların Damga 

Vergisini KiĢiler Öder.) 

(iii) 91 ve 99 Seri Nolu K.D.V.K. G.T.leri Uyarınca yapım iĢlerinde 1/6 K.D.V.K. Tevkifatı 

uygulanmaktadır. 

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

740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI               891.750 

         100/102/150/335 --- HESAPLAR                                           891.750 

Açıklama: 

- Damga Vergisi ve Harç 

- Ġlk Madde Malzeme  

- ĠĢçi Ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kesintileri 

- Makine kira bedeli 

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

SözleĢme maliyetinin 900.000,00/4.500.000,00=% 20‘lik kısmına ilk yıl 

katlanılmıĢtır. Bu durumda iĢin tamamlanma yüzdesi % 20 olarak hesaplanmıĢ ve ilk yıl 

sözleĢme geliri 6.000.000-0,20=1.200.000,00 TL olarak finansal tablolara alınması 

gerekmektedir. Ancak bu dönemde 1.000.000,00 hak ediĢ faturası tanzim edilmiĢtir. Faturası 
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tanzim edilmeyen 1.200.000,00-1.000.000,00=200.000,00 TL‘nin de hakedilmiĢ olduğu 

dikkate alınarak yasal kayıtlara alınması gerekir.  

Dönem hesaplarının kapatılmasına iliĢkin yapılan muhasebe kayıtları aĢağıdaki 

gibidir. 

--------------------------------------------- 31.12.2011 ------------------------------------ 

170 YIL. YAY. ĠNġ. ONA. MAL.  HESABI                         900.000 

                740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI                      900.000     

Açıklama; Yansıtma Hesapları kullanılmamıĢtır. 

--------------------------------------------- 31.12.2011 ------------------------------------ 

622 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI                        900.000 

               170 YIL. YAY. ĠNġ. ONA. MAL.  HESABI                         900.000 

--------------------------------------------- 31.12.2011 ------------------------------------ 

350 YIL. YAY. ĠNġA. ON. HAKEDĠġ BED. HESABI         1.000.000 

182 ONAYLANACAK HAKEDĠġLER HESABI                      200.000 

                600 YURTĠÇĠ SATIġLAR HESABI                                      1.200.000 

---------------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 

600 YURTĠÇĠ SATIġLAR HESABI                                  1.200.000 

       622 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI                                  900.000 

        690 DÖNEM KAR ZARARI HESABI                                                300.000 

---------------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 

690 DÖNEM KAR ZARARI HESABI                                    300.000 

          691  DÖNEM KARI VERGĠ KARġILIĞI HESABI                            60.000 

          692  DÖNEM NET KAR ZARARI HESABI                                     240.000 

Açıklama;  

K.V.K. Oranı % 20 olup, değiĢeceğine yönelik bir tespit bulunmamaktadır. 

---------------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 

691  DÖNEM KARI VERGĠ KARġILIĞI HESABI                60.000 

        482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI                60.000          

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

Yıllara yaygın inĢaat ve onarım iĢleri K.V.K. uyarınca tamamlanma aĢamasında 

vergiye tabi olduğu ve tamamlanma aĢamasının 3 yıl süreceği varsayıldığından dönem karı 

üzerinden hesaplanan vergi yükümlülüğünün ertelenmesi gerekmektedir. Burada ayrıca stopaj 

yoluyla ödenen ve 295 nolu hesapta bulunan 30.000,00 TL‘nin de tamamlanma aĢamasında 

dikkate alınması gerekir. 
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Örnek 4: 

ĠĢletme 01.01.2012 tarihinde geçmiĢ tarihlerde üretmemiĢ olduğu mamulün 

üretimini gerçekleĢtirebilmek için maliyet bedeli 130.000,00 TL‘ye bir adet makine ithal 

etmiĢtir. Makine tek parçadan oluĢmaktadır. Makineden azami ölçüde faydalanmak isteyen 

iĢletme makinenin kalıntı değerini 10.000 TL olarak belirlemiĢtir. Makinenin 240.000 adet 

mamul üretimini karĢılayabilecek mahiyette olduğu tespit edilmiĢtir. ĠĢletme mamul üretimi 

için almıĢ olduğu makinenin amortismanı için mamul üretimine dayalı bir sistem kullanmak 

istemektedir. Aynı zamanda maddi duran varlıkları maliyet bedeli ile değerlemektedir. 2012 

yılında makinenin verimli çalıĢması neticesinde 70.000 adet mamul üretimi sağlanmıĢtır. 

Amortisman listelerine göre makinenin amortisman oranı % 10 olup, mükellef V.U.K. 

açısından azalan bakiyeler yöntemini seçmiĢtir. 

Bu durumda mükellefin ayırması gereken amortisman tutarı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

T.F.R.S. 16‘ya göre; 

Birim mamule düĢen amortisman tutarı= (130.000-10.000)-240.000=0,5 TL 

2012 hesap dönemi üretim miktarı = 70.000 TL 

2012 hesap dönemi makine amortisman tutarı= 70.000 - 0,5= 35.000 TL 

V.U.K. ‗a göre; 

Amortisman Oranı= % 10 -2=% 20 

Amortisman Tutarı= 130.000 - 0,20=26.000 TL 

Ayrılan amortismana iliĢkin yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

---------------------------------------------  31.12.---- -------------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ HESABI                               35.000 

                 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI                       35.000        

---------------------------------------------  31.12.---- -------------------------------------- 

151 YARI MAMULLER HESABI                                        35.000 

                731 GENEL ÜRETĠM GĠD. YAN. HESABI                               35.000 

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

Üretimin tamamlanması halinde 151 Yarı Mamuller Malzeme Hesabındaki 

amortisman tutarı diğer mamul maliyet unsurları ile birlikte 152 Mamuller Hesabına, bu 

hesapta yer alan mamullerin satımı neticesinde maliyetler 620 Satılan Mamuller Maliyeti 

Hesabına aktarılır.  

V.U.K. uyarınca ayrılması gereken 26.000 TL amortisman tutarının dikkate 

alınması neticesinde üretilen mamullere yönelik 35.000-26.000=9.000 TL tutarında daha az 
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yüklenim olması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Ancak burada geçici bir vergi farkı 

oluĢmamaktadır. Çünkü dönem kar zararına aktarılacak tutarlar satılan mamul maliyeti 

tutarıdır. Satılan Mamullerin maliyetinin belirlenme dönemi ise standart ve V.U.K. açısından 

aynı döneme tekabül etmekte ve satıĢ aĢamasında yapılmaktadır. Dönem sonu stok maliyeti 

üzerinden de vergi ödenmediği için geçici vergi farklılıkları oluĢmamaktadır. 

Örnek 5: 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye tabi olan iĢletme kullanımı uzun bir süreyi gerektiren 

imalathanenin finansmanı için bankadan kredi kullanmıĢtır. Kullanılan kredi kapsamında 

2012 hesap döneminde 5.000 TL kredi faizi hesaplanıp ödenmiĢ olup, faiz gideri dönem kar 

zarara aktarılmıĢtır. Yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

---------------------------------------------  31.12.2012 -------------------------------------- 

780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ HESABI                              5.000 

                    102 BANKALAR HESABI                                        5.000        

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

163 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre gayrimenkullün alımında kullanılan kredilerle 

ilgili faizlerden aktifleĢtirildiği hesap dönemi sonuna kadar olanların yatırım maliyetine 

intikal ettirilmesi gerekmektedir. V.U.K. düzenlemesi uyarınca aktifleĢtirme iĢlemi 

tamamlanmayan imalathaneye iliĢkin ödenen 5.000 TL tutarında faizin imalathanenin 

maliyetine intikal ettirilmesi gerekir. Bu durumda giderlere kaydedilen 5.000 TL faiz gideri 

V.U.K. açısından K.K.E.G. mahiyetindedir. 

Giderlere aktarılan 5.000 TL faiz giderinin V.U.K. açısından giderden reddi 

durumunda ticari kar ile mali kar farklılaĢmakta olup, bu farklılık geçici bir süre için 

geçerlidir. Bu nedenle geçici süre için geçerli olan farklılık için ertelenmiĢ vergi farkı 

hesaplanması gerekir. K.V.K. oranı % 20 olarak dikkate alındığında ve değiĢimin 

beklenmediği durumlarda 5.000-0,2=1.000 TL ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara alınmalıdır. 

Yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

         --------------------------------------------- 31.12.2012  ---------------------------------------- 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                            1.000 

     691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI    1.000 

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

Örnek 6: 

A Limited ġirketi kozmetik ürünlerin satıĢ ve pazarlaması iĢi ile iĢtigal 

etmektedir. Ürünleri yine aynı grup bünyesinde yer alan Kozmetik Ürünler Aġ‘den satın 

almaktadır. ġirketin genel merkezi Ġstanbul‘da olmasına rağmen, Anadolu‘nun belirli 
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bölgelerinde temsilcilik açmıĢtır. Burada pazarlamacıları vasıtasıyla kozmetik ürünleri satıĢını 

gerçekleĢtirmektedir. Piyasada uzunca bir süredir yer aldığı için tanınmıĢ bir iĢletmedir. 

Anadolu Bölge Temsilcileri genellikle vadeli satıĢlar gerçekleĢtirmekte ve bu satıĢlara karĢılık 

çek almaktadırlar. Ankara Bölge Temsilcisi de 3 aylık vadeli çek karĢılığında 15.12.2011 

tarihinde 15.000,00 TL K.D.V.K. Hariç kozmetik ürünleri satıĢı gerçekleĢtirmiĢtir. Yapılan 

hesaplamalar çerçevesinde kozmetik ürünlerinin bugünkü G.U.D. 13.350 TL olarak 

hesaplanmıĢtır. Geri kalan 15.000-13.350=1.650 TL alacağın vade farkı gelirini 

oluĢturmaktadır. Aralık ayına düĢen vade farkı geliri ise 250 TL‘dir. K.D.V.K. Oranı % 18 

olan bu ürünlere 15.000-0,18=2.700 TL hesaplanmıĢtır. 

Yapılan satıĢa iliĢkin muhasebe kaydı ile dönem sonu vade farkı gelir kaydı 

aĢağıdaki gibi olmalıdır. Vade farkı geliri bir nevi finansman sağlama hizmeti olduğundan ve 

bu hizmetin iĢletmenin ana faaliyet konusu ile ilgisi bulunmadığından 642 Faiz Gelirleri 

Hesabına kaydedilmesi gerekir. 

-----------------------------------------  15.12.2011  -------------------------------------- 

101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                           17.700 

                       600 YURTĠÇĠ SATIġLAR HESABI                                  13.350 

                       380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI            1.650 

                       391 HESAPLANAN K.D.V. HESABI                                 2.700 

-----------------------------------------  31.12.2011  ---------------------------------------- 

380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI                   250 

                       642 FAĠZ GELĠRLERĠ HESABINA                                     250 

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

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında kalan 1.650-250=1.400 TL ise 

standartlar uyarınca bir nevi senet olması nedeniyle vadeli çekin reeskontu Ģeklinde kayıtlara 

alınacaktır. Aynı zamanda özün önceliği ilkesi gereği dönem sonlarında çekin alacak senetleri 

gibi iĢlem görmesi sağlanır. 

-----------------------------------------  31.12.2011  -------------------------------------- 

121 ALACAK SENETLERĠ HESABI                                    17.700 

                       101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                    17.700 

---------------------------------------------   31.12.2011    ----------------------------------- 

380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI                  1.450 

                      122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU HESABI          1.450 

-------------------------------------------------   /   -------------------------------------- 
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V.U.K.‘a göre ise çekler bir ödeme aracı olup, çekte vade olmadığı kabul edilir. 

Bu nedenlerden ötürü vadeli senetlerden farklılık arz eder. Bunun neticesinde değerlemesinde 

ayrıca bir ölçüm yapılmaz ve üzerinde yazılı değer ile değerlenir. Standartlar uyarınca ayrılan 

reeskontlar senetsiz alacaklar için kabul edilmemiĢtir. Ayrıca vadeli satıĢ olsa bile hasılatın 

tamamı satıĢ günü itibariyle gelir olarak kayıtlara alınması gerekir.  

Bu durumda kayıtlara ana faaliyet konusu hasılatı olarak alınmayan 1.650‘den bu 

tutardan faiz geliri adı altında kayıtlara alınan 250 TL‘nin çıkarılması neticesinde 1.400 

TL‘nin mali kara eklenmesi gerekir. Ancak mali kara eklenmesi gereken bu tutar geçici bir 

farklılıktan kaynaklanmakta olup, 2012 hesap döneminde geçici farklılığın etkisi 

nötrleĢecektir.  

Yukarıdaki veriler ıĢığında iĢletmenin 1.400-0,2=280 TL indirilebilir geçici farkı 

aĢağıdaki Ģekilde muhasebeleĢtirilmesi gerekir. 

-----------------------------------------  31.12.2011  ------------------------------------------- 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                           280 

     691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI       280 

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

Örnek 7: 

ĠĢletme alıcının isteği üzerine 02.11.2011 tarihinde 45 gün vadeli senetsiz bir satıĢ 

yapmıĢtır. SatıĢ tutarı K.D.V.K. Hariç 7.000 TL‘dir. SatıĢa iliĢkin 560 TL % 8 oranında 

K.D.V.K. hesaplamıĢtır. 40 gün sonra alıcıyla irtibata geçilmeye çalıĢılmıĢ ancak irtibat adres 

ve telefonlarından alıcıya ulaĢılamamıĢtır. Bunun üzerine vadeye kalan 5 gün içinde alıcı 

hakkında incelemeler yapılmıĢ ve alıcıdan hasılat tutarının alınmasının Ģüpheli hale geldiği 

kanaatine varılmıĢtır. ġüpheli hale gelen bu tutarı iĢletme direkt olarak giderlere atmıĢtır. 

Ancak konu hakkında bu hesap döneminde dava açmamıĢtır. ĠĢletmenin giderleĢtirmiĢ olduğu 

tutara iliĢkin muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. K.D.V.K. hasılata dâhil unsur olmadığı için 

standart uyarınca giderleĢtirilmemiĢtir. Ayrıca vade farkı gelirleri önceki tarihlerde kar zarara 

intikal ettirilmesi gerektiğinden, vade farkına iliĢkin ayrıca bir hesaplama yapılmamıĢtır. 

--------------------------------------  31.12.2011  ------------------------------------ 

654 KARġILIK GĠDERĠ HESABI                                      7.000 

              128 ġÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAK KAR. HESABI                  7.000 

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

213 Sayılı V.U.K.‘nun 323. maddesinde Ģüpheli hale gelen alacakların karĢılık 

yoluyla giderleĢtirilebilmesi için bazı Ģartlar getirmiĢtir. Buna göre ticari kazancın elde 

edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak Ģartıyla; küçük alacaklar haricindeki diğer 
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alacakların dava veya icra safhasında olması gerekmektedir. SatıĢ hasılatı 2011 hesap 

döneminde Ģüpheli hale gelmesine rağmen iĢletme dava açmadan gider olarak alacağı 

kayıtlara almıĢtır. V.U.K.‘ndaki Ģartın yerine getirilmemiĢ olması nedeniyle giderleĢtirme 

iĢlemi K.K.E.G. mahiyetindedir. Ayrıca Ģüpheli hale gelen dönemde dava açılmamıĢ olması 

nedeniyle değerleme farkı sürekli farklar sınıfına girmektedir. Yani gelecek dönemlerde mali 

kar açısından giderleĢtirme yapılması mümkün değildir. 

2011 hesap döneminde dava açılmıĢ olması halinde ise 334 sıra nolu V.U.K. G.T. 

uyarınca K.D.V.‘den kaynaklanan alacak içinde Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılabilmesi 

mümkündür. Bu durumda iĢletmenin ayırması gereken karĢılık tutarı 7.560 TL olması 

gerekirdi. 

Örnek 8: 

ĠĢletmenin dönem sonunda kasasında 5.000 Euro vardır. Ayrıca 10.000 Dolar 

alacağı, 55.700 Euro kredi borcu bulunmaktadır. ĠĢletme 30.12.2011 tarihi itibariyle Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen aĢağıdaki kurlarla kıymetleri değerlemiĢtir. 

- Kasadaki Euro ; efektif alıĢ kuru,  

- Alacak Dolar ; döviz alıĢ kuru, 

- Borç Euro ; döviz satıĢ kuru, 

Değerleme gününde Maliye Bakanlığı ve TCMB tarafından belirlenen kurlar ise 

aĢağıdaki gibidir. 

31.12. 2011 Maliye Bakanlığı Efektif AlıĢ Döviz AlıĢ 

1 Amerikan Doları 1,8876 1,8889 

1 Euro 2,4421 2,4438 

 

30.12. 2011 TCMB
140

 Döviz AlıĢ Döviz SatıĢ Efektif AlıĢ Efektif SatıĢ 

1 Amerikan Doları 1.8889 1.8980 1.8876 1.9008 

1 Euro 2.4438 2.4556 2.4421 2.4593 

 

Buna göre iĢletme tarafından yapılan kur değerleme iĢlemi ile V.U.K. uyarınca 

yapılması gereken kur değerlemesi aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  V.U.K. uyarınca 

yapılacak değerlemelerde nakit cinsinden yabancı paralar için efektif alıĢ kurunun, döviz 

cinsinden yabancı paralar içinse döviz alıĢ kuru uygulanması hüküm altına alınmıĢtır.   

 Döviz ĠĢl. Uyg. Kur  TL V.U.K.‘a göre TL Fark 

                                                 
140

 www.tcmb.gov.tr (EriĢim Tarihi: 21.02.2012) 

http://www.tcmb.gov.tr/
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Kasa 5.000 Euro 2,4421 12.210,50    2,4421 12.210,50    YOK 

Alacak  10.000 Dolar 1,8889 18.889,00    1,8889 18.889,00    YOK 

Borç  55.700 Euro 2,4556 136.776,92    2,4438 136.119,66    657,26 

 

    Görüldüğü üzere aktif kıymetlere iliĢkin kur değerlemesinde bir fark 

oluĢmazken, pasif nitelikteki yabancı para cinsinden borç için kullanılan kurların farklı olması 

nedeniyle değerleme farkı oluĢmuĢtur.  Kredi borcu olması nedeniyle finansman giderlerine 

atılan 657,26 TL‘nin mali karın tespitinde K.K.E.G. olarak dikkate alınması gerekir. 

Örnek 9: 

Gösterim Sanatçılık ve Film Endüstrisi A.ġ. Amerika BirleĢik Devletlerinde 

(ABD) yeni gösterime giren bir filmin Türkiye‘de seyirci ile buluĢması için gösterim hakkını 

ABD‘deki X ġirketinden satın almıĢtır. ABD‘de yapılan anlaĢmada net 432.000 TL karĢılığı 

Dolar ödemesinde bulunulacağı, yasal vergi sorumluluklarının Gösterim Sanatçılık ve Film 

Endüstrisi A.ġ.‘nin sorumluğu altında olduğu hüküm altına alınmıĢtır.  

Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte 

vergilendirme anlaĢmasının gayrimaddi hak bedelleri ile ilgili 12/2. fıkrasına göre gayrimaddi 

hak niteliği taĢıyan sinema filmi gösterim hak bedelleri üzerinden % 10 oranında K.V.K. 

kesintisi yapılması gerekir.
141

 Ayrıca 15 Sıra Nolu K.D.V.K. G.T. uyarınca yurt dıĢındaki 

firmalara yaptırılan hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dıĢındaki firma olmakla 

birlikte, fırmanın Türkiye'de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi ve iĢ merkezi bulunmaması 

halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki 

muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip 

ödenecektir.
142

 

Sinema filmi gösterim bedeli adı altında ABD‘deki firma tarafından tanzim edilen 

satıĢ belgesi iĢletmeye 13.10.2011 tarihinde ulaĢmıĢ olup, aynı gün itibariyle sinema filmleri 

de iĢletme bünyesine katılmıĢtır. ĠĢletme satıcı firmaya 432.000,00 TL net ödemeyi 

30.11.2011 tarihinde banka yoluyla transfer etmiĢtir. Sinema filmi 2011 yılında gösterime 

girmeye baĢlamıĢtır. 

ĠĢletme belgede gösterilen net ödeme karĢılığında 2011/07. döneminde aĢağıdaki 

gösterilen vergileri sorumlu sıfatıyla hesaplayıp, vergi dairesine ödemek zorundadır.  

Net Ödeme = % 90- Brüt Ödeme = 432.000,00 TL 

Brüt Ödeme= 432.000,00 /0,9= 480.000,00 TL 

                                                 
141

 Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı Özelgesi, Tarih/Sayı; 12.11.2010/ B.07,1.GĠB.4.34.16.01-KVK 30-525 
142 15 Sıra Nolu K.D.V.  Genel Tebliği/C Bölümü, Resmi Gazete Tarih/Sayı; 21.07.1985 / 18818  
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K.D.V.K. Tevkifatı= 480.000,00  - 0,18= 86.400,00 TL (Sorumlu sıfatıyla 

ödenmesi gereken K.D.V.K. iĢletmenin aynı dönem K.D.V.K. Beyannamesinde indirim 

konusu yapılır.) 

Bu bilgiler ıĢığında iĢletmenin gösterim hakkı alımına iliĢkin yapması gereken 

muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

--------------------------------------- 13.10.2011 ------------------------------------------ 

260 HAKLAR HESABI                                                        480.000 

         260.70.SĠNEMA FĠLMLERĠ 

191 ĠNDĠRĠLECEK K.D.V.K. HESABI                                    86.400 

                         320 SATICILAR HESABI                                           432.000 

                       360 ÖDEN. VERGĠ VE FON. HESABI                       134.400 

                                         360.10. KUR. VER. KES.        48.000 

                                         360.20. SOR. SIF. ÖD. K.D.V.K. 86.400 

 --------------------------------------- 30.11.2011 ----------------------------------------- 

 320 SATICILAR HESABI                                                     432.000 

                          102 BANKALAR HESABI                                         432.000 

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

Sinema filmleri 38 Nolu T.M.S.‘na göre maddi olmayan duran varlık sınıfına 

dâhildir. maddi olmayan duran varlıklar amortismana tabi olduklarından bu nevi varlıklarda 

amortisman yoluyla giderleĢtirme yapılabilmektedir. ĠĢletme bu neviden sinema filminin 

ortalama 2 yıl faydalı ömrünün olduğunu tespit etmiĢ ve bu doğrultuda amortisman ayırmıĢtır. 

Sinema filminin 10. ayda alınması nedeniyle ayrılması gereken amortisman 3 aya tekabül 

eden bir amortisman olmalıdır. Buna göre iĢletmenin standarta göre 480.000/24-3=60.000 TL 

amortisman gideri ayırması gerekir. Amortisman iĢlemine iliĢkin muhasebe kaydı aĢağıdaki 

gibidir. 

-----------------------------------------  31.12.2011 --------------------------------------- 

 740HĠZMET ÜRETĠM MAL. HESABI                                         60.000 

             268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI                               60.000 

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

Sinema filmi 2011 yılında gösterime girmiĢ olması nedeniyle 740 Hizmet Üretim 

Maliyeti Hesabında görülen amortisman gideri kar zarara aktarılması gerekir.        

213 sayılı V.U.K.‘nunda ise sinema filmlerine iliĢkin amortisman sistemi biraz 

esnek tutulmuĢtur. Konuyla ilgili 406 Sıra Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre sinema filmlerinin 

amortisman oranlarının ilk yıl % 85 ve ikinci yıl %15 olarak uygulanması uygun 
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görülmüĢtür.
143

  V.U.K.‘nunda amortisman yıllık olarak ayrıldığı için 2011 hesap döneminde 

iĢletmenin V.U.K.‘a göre ayırması gereken amortisman tutarı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanması 

gerekmektedir.                   

Amortismana Tabi Tutar ; 480.000,00 TL 

Amortisman Oranı ; % 85 

2011 Amortisman Tutarı ; 480.000,00 - 0,85= 408.000,00 TL 

38 Sıra Nolu T.M.S.‘na göre amortisman gideri 60.000 TL hesaplanmıĢ olmasına 

rağmen, V.U.K. uyarınca 408.000,00 TL gibi aĢırı farklı bir amortisman hesaplanmıĢtır. 

Buradaki farklılık geçici mahiyette olduğundan ve 2012, 2013 hesap dönemlerinde fark 

nötrleĢeceğinden ertelenmiĢ vergi yükümlülüğünün hesaplanması gerekmektedir. 

V.U.K. Taslağının 226. maddesine göre ise iktisadi kıymetlerin aktife girdiği 

hesap dönemi için gün esasından hareketle amortisman ayrılması gerekmektedir. Sinema 

filmine iliĢkin hak iĢletme aktifine 13.10.2011 tarihinde girmiĢtir. Bu durumda 2011 hesap 

döneminde iĢletme aktifinde 80 gün kalmıĢtır. Buna göre 2011 hesap dönemi amortisman 

tutarı; (408.000,00/365) - 80 = 89.424,66 TL Ģeklinde hesaplanması gerekir.  

Görüldüğü üzere hesap döneminin sonuna yakın bir tarihte alınan sinema filmleri 

için V.U.K. Taslağındaki amortisman ayırma Ģekli 213 sayılı V.U.K.‘nundaki amortisman 

ayırma Ģekline göre daha uygun bir sunum sağladığı için Tasarının konu hakkında bu Ģekilde 

çıkarılması önerilmektedir. Ancak Tasarı‘da ilk yıl için arda kalan yani örnekten gidilecek 

olursa 365-80=285 günlük fark üzerinden nasıl amortisman ayrılacağına yönelik bir hüküm 

bulunmamaktadır. Konu hakkında bir hükmün bulunmaması durumunda ise iĢletmeler 

kanundaki boĢluktan yararlanarak örnekten gidilecek olursa 285 günlük farkı ikinci yılın 

amortisman tutarına ekleyebilirler. ―Aktife dâhil edilen iktisadi kıymetlerin amortisman ayırma 

işlemi kullanıma hazır hale geldiği tarihten başlamak suretiyle gün esasına göre yapılır.  Aktife 

alındığı ilk yılda dikkate alınan gün sayısı ile amortisman süresinin sonundaki yılın gün sayısı bir yıla 

tamamlanır. Bu şekilde son yılda kalan bakiye değer gün sayısına göre itfa edilir.‖ Ģeklinde gibi bir 

hükmün daha açıklayıcı olması nedeniyle, hükmün bu Ģekilde değiĢtirilmesi önerilmektedir. 

 

Örnek 10:  

2011 hesap döneminde ileride yapılması düĢünülen faaliyet ile ilgili olarak tek 

parça güneĢ enerji sistemi satın alınmıĢ ve aktife 400.000,00 TL K.D.V.K. hariç bedeliyle 

dâhil edilmiĢtir. Ġktisadi kıymetin maliyet bedeli ile değerlenmesi tercih edilmiĢtir. Aynı yıl 

içerisinde Devlet tarafından yatırımı teĢvik etmek amacıyla bu kıymetlerin iĢletmelere 

                                                 
143

 406 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği, 6. Bölüm, Resmi Gazete Tarih/Sayı; 02.03.2011 / 27862 
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verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu durumda varlığın G.U.D‘i dönem sonu itibariyle 320.000,00 

TL olarak hesaplanmıĢtır. ĠĢletme güneĢ enerji sisteminin faydalı ömrünün 10 yıl olacağının 

öngörmüĢ ve doğrusal amortisman yöntemini seçmiĢtir. Buna göre iĢletmenin ayırması 

gereken amortisman tutarı 400.000,00-0,10=40.000,00 TL‘dir. Amortisman ayrımına iliĢkin 

muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 213 sayılı V.U.K. amortisman listelerinde de varlığın 

amortisman oranı % 10 olup, mükellef vergisel açıdan normal amortisman yöntemini 

seçmiĢtir. Bu nedenle amortisman ayırma iĢleminde bir farklılık oluĢmamaktadır. 

-----------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 

 770 GENEL YÖNETĠM GĠDERĠ HESABI                                40.000 

             257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI                               40.000 

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

Dönem sonu itibariyle iktisadi kıymetin kayıtlı net defter değeri 400.000,00-

40.000,00 = 360.000,00 TL‘dir. Kıymetin G.U.D‘i ise 320.000,00 TL olup, kıymet 

360.000,00 – 320.000,00= 40.000,00 TL değer düĢüklüğüne uğramıĢtır. Değer düĢüklüğüne 

iliĢkin 25 hesap grubunda bir hesap açılmamıĢ ve tüm hesaplar doldurulmuĢ durumdadır. Bu 

nedenle birikmiĢ amortisman hesabı değer düĢüklüğü için kullanılabilir. Değer düĢüklüğüne 

iliĢkin muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir. 

-----------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 

 654 KARġILIK GĠDERĠ HESABI                                          40.000 

               257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI                          40.000 

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

Maddi duran varlıkların değer düĢüklüğü zararına yönelik Vergi Mevzuatında 

herhangi bir hüküm bulunmamakta, varlık bedellerinin kullanılabilecekleri süre içerisinde yok 

edilebilmesini sağlamak amacıyla amortisman müessesi kullanılmaktadır. 213 Sayılı 

V.U.K.‘nun ―Fevkalade Amortisman‖ baĢlıklı 317. madde hükmüne göre belirli Ģartların 

varlığı halinde bu neviden varlıklara mükelleflerin müracaatları üzerine fevkalade amortisman 

oranı uygulanır.  

317. maddeye iliĢkin detaylı açıklamalar çalıĢmanın 36 Nolu T.M.S./T.F.R.S.‘nın 

anlatıldığı bölümde yapılmıĢ olup, bu Ģartlar arasında G.U.D‘in düĢmesi gibi bir Ģart 

bulunmamaktadır. Yani sadece G.U.D‘in düĢmesi nedeniyle fevkalade amortisman 

uygulanamamakta, madde de yazılı Ģartlardan birinin oluĢması gerekmektedir. 

G.U.D‘nde düĢme nedeniyle ayrılan karĢılık gideri V.U.K.‘nun 317. maddesinde 

sayılı Ģartlardan biri olmaması nedeniyle, ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı K.K.E.G. 

mahiyetindedir. Bu durumda mali kar ticari kardan farklı olacaktır. Bu farklılık ileriki hesap 
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dönemlerinde uygulanacak amortisman ayırma iĢlemi nedeniyle geçici bir süre için geçerlidir. 

Bu nedenle geçici süre için geçerli olan farklılık için ertelenmiĢ vergi farkı hesaplanması 

gerekir. K.V.K. oranı % 20 olarak dikkate alındığında ve değiĢimin beklenmediği durumlarda 

40.000-0,2=8.000 TL ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara alınmalıdır. Yapılan muhasebe kaydı 

aĢağıdaki gibidir. 

---------------------------------------------- 31.12.2011  --------------------------------------- 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                            8.000 

     691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI     8.000 

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

Örnek 11: 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren A A.ġ.‘nin yemekhane bölümündeki bir adet 

çalıĢanı Ģirketin ek fabrika inĢaatındaki iĢçilere yemek götürmek için inĢaatın 3. katına çıkmıĢ, 

ancak zemindeki kusur nedeniyle 2. kata düĢmüĢtür. DüĢme neticesinde vücudunun çeĢitli 

yerlerinde kırıklar oluĢan çalıĢan hemen hastaneye götürülmüĢtür. ġirketin kusurlu olması 

nedeniyle tazminat talep edilmesi için ĠĢ Mahkemesinde dava açılmıĢtır. Talep edilen 

tazminat tutarı 150.000,00 TL‘dir. Dava dönem sonu itibariyle devam etmektedir. ġirket 

avukatları yapmıĢ oldukları analizlerde Ģirketin % 80 kusurlu olduğu ve davanın muhtemelen 

kaybedileceği sonucuna varmıĢlardır. ġirket gerçeğe uygun sunum yapmak amacıyla tutarın 

güvenilir biçimde tahmin edildiği tazminat tutarına yönelik karĢılık ayırmıĢtır. Bu iĢleme 

iliĢkin yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. ĠĢlemde diğer standartlardaki karĢılık hesabı 

ile karıĢtırılmaması için 689 Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar Hesabını kullanmıĢtır. 

------------------------------------------ 31.12.2011  ------------------------------------- 

689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR HESABI      150.000 

       379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI                 150.000 

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

------------------ 

213 Sayılı V.U.K.‘nuna göre tahakkuk etmeyen bu neviden giderlere yönelik kar 

zarara bir aktarım yapılması mümkün değildir. Tahakkuk etmesi yani mahkeme kararının 

kesinleĢmesi halinde ise konuyla ilgili kanun hükümleri doğrultusunda giderleĢtirme iĢlemi 

yapılır. 

 G.V.K.‘nun 40/3. bendinde konuyla ilgili olarak iĢle ilgili olmak Ģartıyla 

mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatların gider olarak yazılabileceği hüküm altına 

alınmıĢtır. Ancak mahkeme kararıyla ödenen tazminatların gider yazılmasına 5520 sayılı 

K.V.K.‘nun 11/g. bendinde kısıtlama getirilmiĢtir. Bende göre kurumun kendisinin 
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kusurundan doğan maddî ve manevî zarar tazminatlarının gider olarak dikkate alınamayacağı 

hükme bağlanmıĢtır. Kanun hükümleri doğrultusunda mahkeme kararına göre ödenen 

tazminatların ikiye ayrılması gerekir. ĠĢletmenin kusurlu olmadığı orana isabet eden tutarın 

G.V.K.‘nun 40/3. bendine göre gider olarak kabul edilmesi, kusurlu olduğu orana isabet eden 

tutarın ise 5520 sayılı K.V.K.‘nun 11/g. bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkün 

bulunmamaktadır. 

Mahkemenin kararının kesinleĢme durumunda ödenmesi gereken 150.000,00 TL 

tazminat tutarının tamamı % 80 kusur sorumluluğuna dayanan bir tazminat değilse, aynı 

zamanda mahkemece kusura dayanmayan tazminat ödemesininde yapılması sonuca 

bağlanmıĢsa, kusur sorumluluğuna dayanmayan kısmın gider olarak kayıtlara alınması 

gerekmektedir.  

Örnekte ayrılan karĢılığın % 80 kusur sorumluğunun tazminat bedeli olduğu ve 

bunun için karĢılık ayrıldığı sonucuna varılırsa, tutarın tamamının K.K.E.G. olarak kabul 

edilmesi ve herhangi bir geçici vergi farkı hesaplanmaması gerekir. Kusur sorumluğunun 

yanında ayrıca mahkemece kusura dayanmayan tazminat bedelinin ödeneceği tespiti 

yapılmıĢsa, bu tutara yönelik geçici vergi farkı hesaplanması gerekir. 

Örnek 12: 

Türkiye‘de kurulu yabancı ortaklı bir ilaç firması Türkiye‘deki araĢtırma ve 

geliĢtirme teĢviklerinden yararlanmak için Kocaeli‘de Ar-Ge üssü kurmuĢtur. Burada Ģuan 

için hiçbir ülkede bulunmayan kanser ilacı çalıĢmaları yapılmaktadır.  

2011 hesap döneminde firma çalıĢanları yapılan araĢtırma faaliyetleri sonucunda 

kanser ilacını oluĢturmaya yönelik çalıĢmaların sonuca yaklaĢtığını beyan etmiĢlerdir. 

AraĢtırma faaliyeti için 1.500.000,00 TL harcanmıĢtır. 2011 sonunda kanser ilacının lisansı 

alınmıĢ ve geliĢtirme safhasına geçilmiĢtir.  

ĠĢletme 38 Nolu T.M.S.‘ veya K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘ye uygun davranmak suretiyle 

araĢtırma giderlerini aktifleĢtirmemiĢ ve gider olarak aĢağıdaki gibi muhasebeleĢtirmiĢtir. 

---------------------------------------------- 31.12.2011  ---------------------------------------- 

750 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI       1.500.000 

191 ĠNDĠRĠLECEK K.D.V. HESABI                                            210.000 

               103 VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ                        1.150.000 

               320 SATICILAR HESABI                                                             560.000 

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

------------------ 



177 
 

ĠĢletme 5520 Sayılı K.V.K.‘nun 10. maddesinde hüküm altına alınan indirimden 

yararlanmak istemektedir. 1 Seri Nolu K.V.K. G.T. uyarınca kurumlar hesap dönemi 

içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araĢtırma ve geliĢtirme  harcamalarının 

tamamını aktifleĢtirmek zorundadırlar. Bu kanun uyarınca aktifleĢtirilen araĢtırma geliĢtirme 

giderlerine 333 Seri Nolu V.U.K. G.T. uyarınca % 20 oranında amortisman ayrılması gerekir. 

ĠĢletmenin V.U.K.‘a göre 2011 hesap döneminde 1.500.000,00-0,2=300.000,00 TL 

amortisman yoluyla gider yazması mümkündür. 2011 Hesap Döneminde gider yazılan 

1.500.000,00-300.000,0=1.200.000,00 TL‘nin ise mali karın tespitinde dikkate alınması 

gerekir. 1.200.000,00 mali kar ile ticari kar arasındaki farklılık ileriki hesap dönemlerinde 

amortisman yoluyla nötrleĢeceği için geçici mahiyette farklardandır. K.V.K. oranı % 20 

olarak dikkate alındığında ve değiĢimin beklenmediği durumlarda 1.200.000-0,2=240.000 TL 

ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara alınmalıdır. Yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

-------------------------------------------- 31.12.2011  ---------------------------------------- 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                        240.000 

     691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 240.000 

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

Yukarıda yer alan geçici farklılığın yanında bu örnekte ayrıca iĢletmenin lehine 

olmak üzere sürekli farklılıkta oluĢmaktadır. ġöyle ki; araĢtırma ve geliĢtirme harcamalarının 

üzerinden amortisman ayırmanın yanı sıra beyanname üzerinde ar-ge 

harcamalarının tamamını kurum kazancından indirebileceklerdir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi 

tutarı, mükellefler tarafından yıllık K.V.K. beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili 

satırına yazılarak kazançtan indirilecektir. Ġlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle 

indirim konusu yapılamayan Ar-Ge Ġndirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir. 

Bu örnekte yer alan iĢletme amortisman iĢleminin yanı sıra 1.500.000,00 TL tutarında ar-ge 

harcamalarının tamamını 2011 K.V.K. Beyannamesinde kurum kazancından indirebilecektir. 

Kurum kazancı yoksa veya bu tutarı karĢılamıyorsa, indirilemeyen tutar gelecek hesap 

dönemlerine devredecektir. T.M.S. veya K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de ise beyanname üzerinde ayrıca 

indirim gibi bir alternatif bulunmamaktadır. Bu nedenle 5520 sayılı K.V.K. 10. madde 

uyarınca Ar-Ge indirimi sürekli mahiyette bir farklılıktır. 

 

 

 

Örnek 13: 
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ĠĢletme bünyesinde yer alan bir forklift 2008 hesap döneminde 180.000 TL 

maliyet bedeliyle kayıtlara alınmıĢtır. ĠĢletme gayrimenkulü maliyet bedeli ile 

değerlemektedir. Faydalı ömrü 4 yıl olarak tespit edilen bu gayrimenkulü 2011 yılında 

satılmak amacıyla iĢletme aktifinde ayrı raporlanmaya baĢlanmıĢtır. 2011 hesap döneminde 

satıĢı yapılamayan forklift için ihale aĢaması belirlenmiĢ ve alıcılar fiyat teklifleri sunmaya 

baĢlamıĢlardır. Piyasa araĢtırması yapılmıĢ ve bu nevi aracın G.U.D.‘nin 110.000 TL olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ancak iĢletme satıĢı yapabilmek amacıyla 7.000,00 TL maliyete katlanması 

gerekmektedir. 

Maddi duran varlığın defter değerinin, amortismanlarının ve değer düĢüklüğü 

zararlarının aĢağıdaki gibi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Defter Değeri  = 180.000 TL 

BirikmiĢ Amortisman Tutarı = 105.000 TL 

Değer DüĢüklüğü Zararı =           0 TL 

Net Defter Değeri =   75.000 TL 

Görüldüğü üzere net defter değeri 75.000,00 TL olan varlığın satıĢ için 

katlanılacak maliyetler düĢülmüĢ G.U.D. ise aĢağıdaki gibidir. 

G.U.D. = 110.000 TL 

SatıĢ Maliyetleri  =    7.000 TL 

Kalan Değer   = 103.000 TL 

Maddi duran varlığın net defter değerinin satıĢ için katlanılacak maliyetler 

düĢülmüĢ G.U.D.‘nden düĢük olması nedeniyle, maddi duran varlık 75.000 TL ile 

değerlenmesi gerekir. G.U.D.‘in defter değerinden büyük olması ise maddi duran varlığın 

değerinin düĢmediğinin göstergesidir. 

Vergi Mevzuatında satıĢ amaçlı varlık adı altında bir ayrım bulunmadığından 

maddi duran varlık hangi sınıfa dâhilse o sınıfa göre değerlemesine devam edilir. 333 Sıra 

Nolu V.U.K. G.T. ekindeki amortisman listesine göre forkliftlerin amortisman oranı % 25‘dir. 

maliyet bedeli 180.000 olması nedeniyle 2011 hesap döneminde forklifte hesaplanması 

gereken amortisman tutarı 180.000-0,25= 45.000,00 TL olması gerekmektedir. T.F.R.S. 5 

uyarınca amortisman ayrılmamıĢ olması nedeniyle ve gelecek hesap döneminde satıĢın 

yapılacağı tahmin edildiğinden mali kar ile ticari kar arasında oluĢacak farkın geçici fark 

olarak dikkate alınması ve ertelenmiĢ vergi yükümlülüğünün muhasebeleĢtirilmesi 

gerekmektedir. 45.000 -0,20= 9.000 TL ertelenmiĢ vergi yükümlülüğünün muhasebe kaydı 

aĢağıdaki Ģekildedir. 

---------------------------------------------  31.12.2011 -------------------------------------- 
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691  DÖNEM KARI VERGĠ KARġILIĞI HESABI                               9.000 

                 482 ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI             9.000          

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

Örnek 14: 

ĠĢletme 2011 hesap döneminde kurulmuĢ, piyasada yeterli derecede tanınmaması 

nedeniyle bu hesap dönemini 120.000 TL muhasebe zararı ile kapatmıĢtır. mali açıdan iĢletme 

sonuçları ise aĢağıdaki gibidir. 

(-) Ticari Zarar    ;120.000 

(+) K.K.E.G.   ;  50.000   

(-) Vergiye Tabi Olmayan Gelir  ;    5.000 

(-) Mali Zarar    ;  75.000 

ĠĢletme ileriki hesap dönemlerinde piyasada tutunması sonucu bu zararı telafi 

edeceğini ve kara geçeceğini tahmin etmektedir. T.M.S. 12‘ye göre henüz kullanılmamıĢ mali 

zararları için sonraki dönemlerde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda 

vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiĢ vergi varlığı 

muhasebeleĢtirilir. 

5520 sayılı K.V.K.‘nun 9. maddesine göre K.V.K. beyannamesinde her yıla iliĢkin 

tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek Ģartıyla geçmiĢ yılların mali 

zararları kurum kazancından indirilebilecektir. Dönem mali zararlarının takip eden 5 hesap 

döneminde oluĢacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkânı ortadan 

kalkmaktadır. 

Görüldüğü üzere T.M.S. 12 ve K.V.K. mali zararın takip eden dönem karlarına 

mahsubuna imkân vermektedir. ĠĢletmenin 2011 hesap döneminde oluĢan 75.000 TL mali 

zararının takip eden dönemler karlarından mahsup edilmesi durumunda 75.000- 0,20=15.000 

TL daha az vergi ödenecektir. Bu durumda 15.000 TL‘nin ertelenmiĢ vergi varlığı olarak 

kayıtlara alınması gerekir. Kayıtlara alınan vergi varlığı ile birlikte dönem net zararı aĢağıdaki 

gibi olacaktır. 

(-) Dönem Zararı   ;120.000 

(+) Vergi Varlığı   ;  15.000 

(-) Dönem Net Zararı  ;105.000 

Yukarıdaki verilerden de anlaĢılacağı üzere 120.000 TL muhasebe zararına 

rağmen iĢletme oluĢan mali zararın ileriki hesap dönemlerinde mahsup edilebilmesi 

karĢılığında 15.000 TL ertelenmiĢ vergi varlığı elde etmiĢtir. Buda bir nevi kar sayılması 
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halinde dönem net zararı 105.000 TL‘ye inmiĢtir. Buna göre yapılması gereken dönem sonu 

muhasebe kaydı aĢağıdaki gibi olması gerekmektedir. 

---------------------------------------------  31.12.2011 ---------------------------------- 

692  DÖNEM NET ZARARI HESABI                                105.000 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                   15.000 

                          690  DÖNEM KAR ZARARI HESABI                                            120.000 

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

Örnek 15: 

Kafkasya Madencilik Arama ve GeliĢtirme A.ġ. GeliĢen Piyasalar Ticaret ve 

Sanayi A.ġ ile 488,45 hektar maden sahasına iliĢkin arama ruhsatını devir almak üzere 

03.12.2011 tarihinde sözleĢme imzalamıĢtır. ĠĢletme satıcıya, sözleĢmeye konu maden 

sahalarına ait ruhsatların devri karĢılığında % 18 K.D.V.K. Dâhil 1.180.000,00 TL‘yi aynı 

gün banka yoluyla ödemiĢtir. Buna iliĢkin yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki 

gibidir. 

---------------------------------------------  03.12.2011 ----------------------------- 

260 HAKLAR HESABI                                             1.000.000 

191 ĠNDĠRĠLECEK K.D.V. HESABI                           180.000 

             102 BANKALAR HESABI                                              1.180.000 

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

ĠĢletme bu hakkın faydalı ömrünün 10 yıl olduğunu tespit etmiĢ ve bu Ģekilde 

amortismana tabi tutmuĢtur. maddi olmayan duran varlık 12. ayda aktife alınması nedeniyle 

iĢletme 2011 hesap döneminde 1.000.000/10 = 100.000 TL amortisman hesaplamıĢtır. 

Amortisman hesabına iliĢkin muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

-----------------------------------------  31.12.2011 ---------------------------------- 

 770 GENEL YÖNETĠM GĠDERĠ HESABI                  100.000 

                257 BĠRĠKMĠġ AMOR. HESABI                               100.000 

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

Gayrimaddi hakların faydalı ömrü 333 Seri Nolu V.U.K. G.T.‘ne göre 15 yıl olup, 

dönemsel amortisman oranı % 6,66 olmaktadır. Gayrimaddi hakkın maliyet bedeli 

1.000.000,00 TL olması nedeniyle V.U.K. açısından 2011 hesap döneminde 1.000.000,00/15= 

66.666,67 TL amortisman ayrılması gerekmektedir. ĠĢletme 2011 hesap döneminde V.U.K.‘a 

göre 100.000,00-66.666,67=33.333,33 TL fazladan amortisman gideri hesaplamıĢtır. Fazla 

hesaplanan tutar amortisman nispetlerine göre gelecek hesap dönemlerinde ortadan kalkacağı 

için, bu nevi değerleme farkları geçici mahiyette farklılıklardandır. K.V.K. oranı % 20 olarak 
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dikkate alındığında ve değiĢimin beklenmediği durumlarda 33.333,33-0,2=6.666,67 TL 

ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara alınmalıdır. Yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

------------------------------------------ 31.12.2011  ------------------------------------------ 

282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                     6.666,67 

    691 DÖNEM KARI VERGĠ VE YASAL YÜK. KARġILIKLARI HESABI 6.666,67 

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

Örnek 16: 

ĠletiĢim A.ġ. cep telefonu alanında faaliyet gösteren bir firmadır. 2010 Hesap 

Döneminde borsaya açılan bu iĢletme kıdem tazminatı karĢılığı hesaplamaya baĢlamıĢtır. 

ĠĢletmenin 01.01.2011 açılıĢ bilançosunda kıdem tazminatı karĢılıklarına iliĢkin aĢağıdaki 

hesaplar yer almaktadır. 

- 372 Kıdem Tazminatları KarĢılığı Hesabı   ;   52.000,00 TL,  

- 472 Kıdem Tazminatları KarĢılığı Hesabı   ;  292.000,00 TL  

- 282 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı  ;    69.000,00 TL   

Yıl içinde satıĢ ve pazarlama bölümünde 13 yıldır çalıĢan bir kiĢi emekli olmuĢ, 5 

yıldır çalıĢan iki kiĢi askere gitmiĢ ve bir kiĢi de ölmüĢtür. Ġdare bölümünde uzun zamandır 

çalıĢan 2 bayan ise evlenmeleri nedeniyle iĢi bırakmıĢlardır. Bu kiĢilere yönelik yıl içinde 

ödenmesi gereken kıdem tazminatları 2011 hesap dönemi için belirlenen tavan rakamlarını 

geçmemesi nedeniyle Gelir Vergisine tabi değildir. Ancak Damga Vergisi Kanunu uyarınca 

brüt tutarın binde 6,6‘sı damga vergisi olarak hesaplanması gerekmektedir. Vergi 

Mevzuatınca kıdem tazminatları ödendiği dönemde gider olarak dikkate alındığından bunlara 

iliĢkin 2010 hesap döneminde ayrılan ertelenmiĢ vergi varlıklarının ticari kar üzerinden 

hesaplanan K.V.‘nden mahsubu gerekir. 

ĠĢletmede ayrıca araĢtırma geliĢtirme bölümünde çalıĢan bir kiĢi baĢka bir Ģirketle 

anlaĢarak kıdem tazminatı alma Ģartlarını taĢımadan 30.04.2011 tarihinde iĢten ayrılmıĢtır. 

2010 Hesap Döneminde bu iĢçi için ayrılan kıdem tazminatı karĢılığı 3.100 TL ‗dir. Bu iĢçi 

için ayrıca 620,00 TL ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmıĢtır. Bu nedenle 2010 hesap 

döneminde ayrılan kıdem tazminatı karĢılığının iptali gerekmekte olup, konuya ililĢkin 

yapılan muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

------------------------------------------ 30.04.2011  -------------------------------------- 

472 KIDEM TAZMĠNATLARI KARġILIĞI HESABI                      3.100 

570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI HESABI                                      620 

      679 DĠĞ. OLAĞ. DIġI GEL. VE KARLAR HESABI                                3.100 

      282 ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI HESABI                                           620 

-------------------------------------------   /   ----------------------------------------------- 
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ErtelenmiĢ vergi varlığında kayıtlı tutar geçmiĢ yıla iliĢkin olduğu için, geçmiĢ yıl 

karları azaltılarak kayıtlara geçirilmiĢtir. ĠĢletme 2010 hesap döneminde bu iĢlem için ayrılmıĢ 

kıdem tazminatı giderini kanunen kabul etmediği için konusunu kalmayan tazminata iliĢkin 

gelirinde vergiye tabi tutulmaması gerekmektedir. 

ĠĢletme 2011 hesap dönemi için ise bölümler bazında aĢağıdaki kıdem 

tazminatlarını hesaplamıĢtır.  

- Ġdari ĠĢler Bölümü    ;   8.000,00 TL 

- SatıĢ ve Pazarlama Bölümü  ; 20.000,00 TL 

- AraĢtırma ve GeliĢtirme Bölümü ;   7.000,00 TL 

Bu durumda iĢletmenin ayırması gereken toplam 35.000,00 TL kıdem tazminatı 

karĢılığı için, 35.000,-0,20= 7.000,00 TL ertelenmiĢ vergi varlığı ayırması gerekmektedir. 
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5. SONUÇ 

Türkiye‘de ticari uygulamalara iliĢkin muhasebe mevzuatı 6102 sayılı T.T.K.‘nun 

yasalaĢmasından önce Maliye Bakanlığınca tanzim edilmiĢ ve mali odaklı vergi matrahının 

oluĢması amacıyla kullanılmıĢtır. Bu durumda muhasebenin bilgi verme fonksiyonu tam 

olarak sağlanamamakta ve mali kar açısından durum değerlendirmesi yapılmaktaydı. Vergi 

matrahı doğru Ģekilde oluĢması halinde ise muhasebe açısından sonuç alındığı kanaatine 

varılır, vergi matrahı haricinde iĢletme faaliyetlerinin neticeleri pek vurgulanmazdı. ĠĢletme 

faaliyet sonuçları hakkında muhasebenin bilgi verme fonksiyonunun erkin olarak 

sağlanamaması edeniyle üçüncü Ģahıslar ve ortaklar iĢletme hakkında yeteri düzeyde bilgi 

sahibi olmadan karar vermek durumunda kalırlardı. 

T.T.K.‘nun yayınlanması ile birlikte var olan eski düzene yönelik köklü 

düzenlemeler yapılmıĢ, muhasebenin bilgi verme fonksiyonunun etkin Ģekilde çalıĢılması 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla yasal defter ve belgelere yönelik detaylı düzenlemeler kanunda 

hüküm altına alınmıĢtır. Düzenlemelerin en önemlilerinden biri yasal defterlerde kayıt 

iĢleminin ve değerlemelerin 01.01.2013‘den itibaren T.M.S./T.F.R.S. ve konumu uygun 

olanlar için K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de yer alan hükümler doğrultusunda yapılması zorunluluğudur. 

Değerleme iĢlemlerinin bahsi geçen mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması durumunda 

ise eski uygulamalarda yer almayan birçok hususun uygulanması zorunluluğu ortaya 

çıkacaktır. Örneğin vergi mevzuatında yer almayan yeniden değerleme uygulaması ile duran 

varlıklar güncel değerlerine getirilecektir veya Türkiye‘de uygulaması bulunmayan maddi 

duran varlık değer düĢüklüğü karĢılığı ile maddi duran varlıkların değer azalmaları 

muhasebeleĢtirilecektir. Bazı uygulamalar ise vergi mevzuatı ve mali odaklı tanzim edilen 

muhasebe uygulamalarında yer almayan ancak bilgi verme amacıyla T.F.R.S./T.M.S. / 

K.O.B.Ġ. T.F.R.S.‘de hüküm altına alınan, örneğin; yatırım amaçlı gayrimenkullerin ayrı 

olarak raporlanmasına iliĢkin düzenlemelerdir. Yeni getirilen düzenlemede amaç gerçek ve 

tüzel kiĢilerin iĢletme değerlerinin ortak ve üçüncü Ģahıslara doğru aktarılabilmesi ve 

iĢletmelerin esas faaliyet unsurları ile diğer faaliyetler unsurlarının detaylı Ģekilde 

ayrıĢtırılmasıdır. TMS/TFRS‘lerin uygulanması neticesinde iĢletmenin G.U.D. hakkında bilgi 

sahibi olan ortak ve üçüncü Ģahıslar kararlarını hazırlanan finansal tablolara göre verimli bir 

Ģekilde verebileceklerdir. 

01.01.2013‘den itibaren yeni hükümlerin uygulanması ile birlikte Ģu anki duruma 

göre muhasebe uygulamalarında bir çift baĢlılık olması riski söz konusudur. 213 Sayılı 

V.U.K.‘nunda ve Muhasebe Uygulama G.T.‘lerinde yer alan hükümler doğrultusunda yasal 

defterlerin tutulması durumunda yeni düzenlemeler uygulanmayacak, tersi durumda ise mali 
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hükümlere riayet edilmemiĢ olacaktır. Bu durum değerleme uygulamaları açısından da geçerli 

olacak, iki farklı değerleme uygulaması yürürlükte olacaktır. Konuya iliĢkin Vergi Konseyi 

tarafından yapılan görüĢmeler neticesinde V.U.K. Taslağı yeniden kaleme alınmıĢ ve 

01.01.2013 sonrası duruma uygun düzenlemeler yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

V.U.K. Taslağına göre ticari iĢletmeler açısından muhasebe hükümleri genel 

olarak T.T.K.‘nun görev alanına bırakılmıĢ ve bu konularda düzenleme yapılmamıĢtır. 

Değerleme hükümleri ise yeni düzenlemelere yakınlaĢtırılmıĢ olmasına rağmen, genel olarak 

G.U.D.‘in bulunmasını amaçlayan Standart hükümleri ile mali karın oluĢmasını amaçlayan 

vergi mevzuatı hükümleri arasında hala belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Muhasebe 

uygulamaların Standart hükümlerine göre yapılması nedeniyle Taslakta mali karı oluĢturan 

unsurlara yönelik ―Vergi Matrah Bildirimi‖ adı altında bir doküman hazırlanması zorunluluğu 

getirilmiĢtir. Bu doküman neticesinde Standart hükümleri doğrultunda hazırlanacak ticari 

kardan vergi mevzuatı hükümlerine göre oluĢan farklılıklar belirlenerek mali karı tespiti 

yapılacaktır. Bu dokümantasyon ne kadar ayrıntılı hazırlanırsa mali kara iliĢkin bilgi verme 

fonksiyonu o kadar iyi sağlanmıĢ olacaktır. Bu nedenle muhasebe uygulamalarında çift 

baĢlılığın oluĢmaması amacıyla kaleme alınan Taslak hükmün 01.01.2013 tarihinden önce 

yasalaĢması gerekmektedir.  
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