
i 
 

T.C 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

İŞLETME ANABİLİM DALI 

 

MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN UYGULAMASININ  

YENİ VERGİ USUL KANUNU YAZIM ÇALIŞMALARINDAKİ 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

 

YUSUF BAHADIR KAVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

İSTANBUL – 2013 

 
 

 



ii 
 

T.C 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

İŞLETME ANABİLİM DALI 

 

MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN UYGULAMASININ  

YENİ VERGİ USUL KANUNU YAZIM ÇALIŞMALARINDAKİ 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

 

YUSUF BAHADIR KAVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Doğan Argun 

 

  

 

 

 

İSTANBUL – 2013 



iii 
 

 



iv 
 

 

 

 TEŞEKKÜR 

Yüksek Lisans tez danışmanlığımı yapan ve çalışmalarım sırasında desteğini 

esirgemeyen sayın Prof. Dr. Doğan ARGUN hocama çok teşekkür ederim. 

Yüksek Lisans öğrenimim süresince burs yardımında bulunan ve maddi manevi 

yardımlarını esirgemeyen yol gösteren İlim Yayma Vakfı yöneticileri ve personeline 

çok teşekkür ederim. 

Burs yardımında bulunan ve aylık gerçekleştirdikleri seminerlerle ufkumu 

genişleten Türkiye Milli Kültür Vakfına teşekkür ederim. 

Yüksek Lisans tezimin hazırlanmasında bilgilerini benimle paylaşan Plasform 

A.Ş ve Üretim Müdürü Sayın Bülent Yılancı’ a teşekkürü bir borç bilirim. 

Tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi manevi hiçbir yardımı esirgemeyen, 

Babam İbrahim Kavas’a, Annem Fatıma Kavas’a, Amcam Prof. Dr. Ahmet Kavas’a 

Kardeşim Mustafa Alperen Kavas’a çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER 

 

 

İsim ve Soyadı                               :Yusuf Bahadır Kavas 

Anabilim Dalı                                :İşletme 

Programı                                        :Muhasebe  Denetimi 

Tez Danışmanı                               :Prof. Dr. Doğan Argun 

Tez Türü ve Tarihi                         :Yüksek Lisans – Şubat 2013 

Anahtar Kelimeler                          :Amortismanlar,                                                                                                                                                    

                                                         Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlıklar,  

                                                         Vergi Usul Kanunu,  

                                                         Türkiye Muhasebe Standartları,  

                                                         Beşeri Sermaye   

 

ÖZET 

Amortismanlar konusu, Türk Vergi Sistemi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye 

Muhasebe Standartları ve Devlet Muhasebesi Kanunlarında geniş yer bulmaktadır. 

Finansal raporların sunduğu bilgilerden birisi de amortismanlardır. Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları’nın oluşumu amortisman konusunu etkilemiştir. 

Amortisman konusu, amortismana tabi duran varlıkların değerlemesindeki 

değişikliklerden, amortismanlarla ilgili kavramlardan ve amortisman hesaplamada 

kullanılan yöntemlerden etkilenmektedir. Ayrıca, işletmelerin karları ve vergilerinin 

hesaplanmasında amortisman tutarları önemlidir.  

Çalışmamızda, amortisman konusu özellikle de amortisman yöntemlerinden biri 

olan Üretim Miktarına Göre Amortisman Ayrılması yöntemi ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarının izin vermiş 

olduğu amortisman ayırma yöntemleri uygulama örnekleri ile açıklanmıştır. Bu 

örneklerde oluşan farklılıklar açıklanmış ve değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

The Turkey Tax System, Capital Markets Law, Turkey Accounting Standards 

and the Government Accounting Laws find their ways within the scope of 

depreciation. One of the informations presented by the financial reports is 

depreciation. The formation of International Financial Reporting Standands 

influenced the depreciation subject. The depreciation subject is effected from the 

valuation changes of tangible fixed assets which are subject to depreciation, the 

concepts related to amortizations, and the methods used to calculate amortization. 

Separately, business profits and taxes are important in the calculation of 

depreciation. 

In our study, Separation of Production Depreciation Method in particular, which 

is one of the concepts of depreciation has been detaily discussed.  Tax Procedure 

Law and Turkey Accounting Standards that have given way to separation in 

depreciation methods are explained with practical examples. The differences in 

these examples are explained and evaluated. 



vii 
 

TABLO LİSTESİ………………………………………………………………… xi 

KISALTMALAR…………………………………………………………………. xii 

GİRİŞ………………………………………………………………………………..1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. AMORTİSMAN KAVRAMI VE AMORTİSMANLA İLGİLİ YASAL 

HÜKÜMLER……………................................................................................…2 

 1.1 AMORTİSMAN KAVRAMI………………………………….........……2 

1.1.1 Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Amortisman Kavramı....3 

1.1.2 Vergi Usul Kanununda Amortismanın Kavramı …………….............3 

1.1.3 Sermaye Piyasası Mevzuatında Amortisman Kavramı ………...........4 

1.1.4 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Amortisman Kavramı…......5 

1.2 AMORTİSMANA TABİ MADDİ VE MADDİ OLMAYAN                                                                                                              

DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI...........................................5 

1.2.1 Türkiye Muhasebe Standartları Maddi Ve Maddi Olmayan Duran     

Varlıkların Amortismanı……………………………….......……...…...5 

1.2.2 Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Maddi Ve Maddi Olmayan      Duran   

Varlıkların Amortismanı:……………………………………...…........7 

1.2.3 Yeni Vergi Usul Kanunu Taslağı Çerçevesinde Maddi Ve Maddi 

Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı…………………………….10 

1.2.4. Sermaye Piyasası Mevzuatında Maddi Ve Maddi Olmayan           

Duran Varlıkların Amortismanı Ve Mevzuatta İzin Verilen Amortisman 

Yöntemleri……………………………...……………………………..12 

 



viii 
 

1.2.5. Devlet Muhasebesinde Amortismana Tabi Maddi Ve Maddi Olmayan 

Duran Varlıkların Amortismanı………………………………....….…13 

1.2.6  Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) 16    Kapsamında                 

Maddi Duran Varlıklar..........................................................................15 

1.2.6.1 Amortisman Ayrımı…………………………………………..16 

1.2.6.2 Standarda Göre Maddi Duran Varlıklarda Maliyetin Tespiti...18 

1.2.6.3 Maddi Duran Varlığın Muhasebeleştirilmesi………...…….....21 

1.2.6.4 Yararlı Ömür Ve Hurda Değeri……………………….….......22 

1.2.6.5 Amortismana Tabi Tutar Ve Amortisman Dönemi…………..24 

1.2.7  Türkiye Muhasebe Standartları(Tms) 38 Kapsamında                                                                                                        

Maddi Olmayan Duran Varlıklar...........................................................25 

1.2.7.1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar……………….....……….…26 

1.2.7.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili                             

Standartta Geçen Tanımlar……………...................….....…....27 

1.2.7.3 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi........28 

1.2.7.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değerleme……….....…...30 

1.2.7.5  Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İtfa…………….…….....32 

1.2.7.6 Beşeri Sermaye Kavramı……………………….…...……......33 

1.2.7.7 Beşeri Sermayenin Amortismanı..............................................36 

 

 



ix 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

2.VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 

ÇERÇEVESİNDE  AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ...................................39 

2.1 VERGİ USUL KANUNU’NDA AMORTİSMAN AYIRMA 

YÖNTEMLERİ..........................................................................................39 

2.1.1 Normal Amortisman Yöntemi...............................................................40 

2.1.2 Hızlandırılmış (Azalan Bakiyeler Usulüne Göre)                    

Amortisman Yöntemi............................................................................43 

     2.1.3 Özel Durumlar.......................................................................................45 

2.1.3.1 Arsa Ve Arazilerde Amortisman...............................................45 

2.1.3.2 Madenlerde Amortisman...........................................................46 

2.1.3.3 Fevkalade Amortisman Yöntemi..............................................47 

2.1.3.4 Kıst Amortisman Uygulaması...................................................49 

2.1.3.5 Alacaklarda Ve Sermayede Amortisman..................................49 

2.3.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NDA           

AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ..........................................52 

2.3.1 Doğrusal Amortisman Yöntemi............................................................53 

2.3.2 Azalan Bakiyeler Yöntemi....................................................................55 

2.3.3 Üretim Miktarına Göre Amortisman Ayrılması....................................58 

2.4. YENİLEME FONU VE UYGULAMA ÖRNEĞİ..................................62 



x 
 

2.5.VERGİ USUL KANUNU VE ULUSLAR ARASI MUHASEBE 

STANDARTLARINDA AMORTİSMAN AYIRMA 

YÖNTEMLERİNDEKİ FARKLILIKLAR............................................64 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİNİN                                           

VERGİ USUL KANUNU İLE                                                               

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ                                                                  

FARKLILIKLARINI ORTAYA KOYAN ÖRNEK UYGULAMALAR.....66 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER.....................................................................................91 

5. KAYNAKÇA.......................................................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

TABLO LİSTESİ 

 

Tablo 1: TMS 16 İle VUK Uygulamasının Farklılıkları 

Tablo 2: Maddi Duran Varlığın Satın Alma Ve Amortisman Bilgileri 

Tablo3: Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (TMS-16) 

Tablo 4: Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK) 

Tablo 5: Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16) 

Tablo 6: Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (V.U.K) 

Tablo 7: Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 8: Üretim Miktarı Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16) 

Tablo 9: Normal ile Azalan Bakiyeler Yönteminin Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 10: Normal ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 11: Azalan Bakiyeler ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma 

Tablosu 

Tablo 12: V.U.K Normal Amortisman Yöntemi İle  Üretim Miktarı Yönteminin 

Karşılaştırılması 

Tablo 13: Vergi Usul Kanunundaki Azalan Bakiyelerle Amortisman Ayırma 

Yöntemi ve TMS 16 da Yer Alan Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırılması 

 

 

 



xii 
 

KISALTMALAR 

 

a.g.e : Adı geçen eser 

a.g.m : Adı geçen makale 

T.M.S : Türkiye Muhasebe Standartları 

T.F.R.S : Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

U.M.S: Uluslar Arası Muhasebe Standartları 

V.U.K : Vergi Usul Kanunu 

S.P.K : Sermaye Piyasası Kanunu 

 



 

GİRİŞ 

ĠĢletmeler faaliyetlerini devam ettirebilmek için maddi ve maddi olmayan 

duran varlıklara ihtiyaç duyarlar. Yıllar geçtikçe kullandıkları bu duran 

varlıklar teknolojik sebeplerle ya da yıpranma neticesinde eski iĢlevselliğini 

kaybeder ve artık iĢletme için atıl hale gelmeye baĢlar. ĠĢletmeler 

sürekliliklerini devam ettirebilmek için ise bu duran varlıklara her zaman 

ihtiyaç duymaktadır. Vergi Usul Kanunu, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu, Devlet Muhasebe Sistemi iĢletmelerin 

bu duran varlıklarının devamını sağlamak için iĢletmelere her yıl belirli 

kıstaslar getirerek amortisman adı altında gider ayırmalarına izin vererek yeni 

alınacak duran varlığa finansal destek sağlamıĢtır. 

ĠĢletmeler için önemli bir yere sahip olan amortismanlar birinci bölümde; 

belirtilen tüm kanunlara göre tanımları yapılmıĢtır. Duran varlıkların 

amortismanları incelenmiĢ ve Türkiye Muhasebe Standartları 16  ve 38 

çerçevesinde maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanı, 

amortisman tutarları, faydalı ömür ve hurda değerlerinin nasıl olması gerektiği 

anlatılmıĢtır. TMS 38 çerçevesinde beĢeri sermayenin amortismanı konusunda 

bilgi verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarında 

izin verilen amortisman ayırma yöntemleri ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

Üçüncü Bölümde Plasform A.ġ‟nin verileri kullanılarak amortisman 

ayırma yöntemleri ile ilgili uygulamalar yapılmıĢ ve tablolar yardımıyla 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise amortismanlar konusunda Vergi 

Usul Kanunundaki kısıtlamalarla ilgili eleĢtiriler ve önerilerden bahsedilmiĢtir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. AMORTİSMAN KAVRAMI VE AMORTİSMANLA İLGİLİ YASAL 

HÜKÜMLER 

1.1 AMORTİSMAN KAVRAMI 

Amortisman dönem sonları ve ara dönemler itibariyle ayrılan bir hesapsal 

giderdir. Bununla birlikte amortisman ekonomik, finansal, muhasebe, maliyet 

yönlerinden çeĢitli anlamlara sahiptir. 
1
 

Ekonomik yönden amortismanın anlamı; verimlilikte üretkenliği 

sağlamak ve kapasiteye süreklilik kazandırma iĢlemidir. Bu kullanım ile 

iktisadi değerlerin sermayenin korunması yoluyla ekonomiye yeniden 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Finansal yönden amortismanın anlamı; sermaye olarak bağlanan 

değerlerin (yatırım amaçlı varlıkların) geri alınması olarak ifade edilmektedir. 

Maliyet yönünden amortismanın anlamı; mamul ve hizmet maliyetlerine 

düĢen amortisman payı amortisman giderlerinin belirlenebilmesiyle 

görülebilmektedir. 

Muhasebe yönünden amortismanın anlamı ise genel olarak bir iĢletmede 

sahip olunan ekonomik değerlerin-amortismana tabi kıymetlerin hesaplandığı 

an ya da dönemleri sonundaki değerlerinin ve kâr veya zarar içindeki 

paylarının kayıtlanması anlamı taĢımaktadır. Bu Ģekilde sabit kıymetlerin 

bilançoda net ya da brüt değerleri ile görülmesi söz konusu olur. Bu Ģekilde 

varlık ya da sermayedeki azalmada amortismanın etkisi görülür
2
 Ģeklinde 

olmakla birlikte muhasebe literatüründe amortismanlarla ilgili birbirine yakın 

çeĢitli tanımlar yer almaktadır. 

Amortisman ayırmamızın sebebi; Ġktisadi kıymetlerin çeĢitli nedenlere bağlı 

olarak değer kaybetmeleri bir gerçektir. Bu değer kaybının meydana 

gelmesiyle birlikte teĢebbüsün sermayesinde de aynı oranda bir azalmanın söz 

                                                           
1 ġen , Çiğdem.” Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman 

Uygulaması”. Mali Çözüm Dergisi. Sayı106, Temmuz-Ağustos 2011. Sayfa 135 
2 Özkan , Mehmet. ”Amortisman Kavramına Genel BakıĢ” . Mali Çözüm Dergisi . Sayı 12 , ġubat-Mart 

1992 
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konusu olacağı mümkündür. Bu nedenledir ki, yatırımları ekonomik yönden 

güç durumda bırakmamak için amortisman yöntemleri oluĢturulmuĢtur.
3
 

Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde yer alan bu tanımlar 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

1.1.1 Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Amortisman                            

Kavramı 

 GloballeĢen dünyada ülkeler arasında sınırların ortadan kalkması ile 

iĢletmelerin uluslararası faaliyetleri artmaktadır. ĠĢletmeler arasında farklı 

düzenlemeleri uyumlu hale getirmek kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bu nedenle 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu(IASB) Uluslararası Muhasebe 

Standartlarını(UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını(IFRS) 

oluĢturmuĢlardır. Bu geliĢmeleri takiben Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu UMS ve IFRS ile uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartları(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını(TFRS) resmi 

gazetede yayınlamıĢ ve yürürlüğe koymuĢtur. ÇalıĢmamızın bundan sonraki 

kısmına UMS değil TMS ve TFRS esas alınarak devam edilecektir. 

 TMS 9‟da amortisman kavramı;   bir varlığın öngörülen hizmet süresi 

boyunca artık değerinden sonraki elde edilme maliyetinin dönemlere 

dağıtılmasıdır Ģeklinde tanımlanırken TMS 8‟de Duran Varlıklarda kullanılma 

ve teknolojik geliĢmeler sonucunda eskime, yıpranma ve demode olma 

Ģeklinde beliren değer azalıĢlarıdır denilmektedir. 

 

1.1.2 Vergi Usul Kanununda Amortisman Kavramı 

 

Vergi Usul Kanunu‟nda amortismanın tanımına tam olarak yer verilmemiĢ 

olsa da  2791 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değiĢen “Amortisman Mevzuu” 

baĢlıklı 313. maddesinde iĢletme envanterinde bulunan bir yıldan fazla 

kullanılan ve yıpranmaya, aĢınmaya veya kıymetten düĢmeye maruz bulunan 

                                                           
3 Beylik, Ali. ” Mevcutlarda Amortisman Uygulaması”,  Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 280, Aralık 2004, 

Sayfa 156 
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gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymetlerin  alet, edavat, mefruĢat, demirbaĢ ve sinema filmlerinin belli 

bir meblağın üzerinde olanlarının birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen 

değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu 

teĢkil edeceği söylenmiĢ bu da amortismanların kapsamını belirlemiĢtir. Bu 

açıklamalara göre, VUK‟nun amortisman kavramını, kısaca vergi mevzuatına 

göre belirlenen varlık değerlerinin yine vergi mevzuatında belirlenen 

yöntemlere göre yok edilmesi iĢlemi Ģeklinde tanımladığı ifade edilebilir.
4
 

Diğer bir ifadeyle; Vergi hukuku yönünden amortisman, iĢletme faaliyetlerinin 

yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan iĢletme varlıklarının amortismana tabi 

değerlerinin belirli oranlara göre itfa edilmesini ifade eder. Söz konusu itfa 

iĢlemi, hesaplanan tutarın yerine göre üretim unsurlarının maliyetine dahil 

edilmek suretiyle, yerine göre de dönem safi kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alınması suretiyle gerçekleĢtirilir.
5
 

Vergi Usul Kanunu'na göre ayrılan amortismanlar, mükelleflerin 

vergilendirilecek gelirlerinin tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul 

edilmektedir. 
6
 

 

1.1.3 Sermaye Piyasası Mevzuatında Amortisman Kavramı 

Sermaye Piyasası Mevzuatında amortismanlar (Seri XI, No;1, 

Madde;38,39) da belirtilmiĢtir. Bu mevzuatın ilgili maddelerinde amortisman 

muhasebesi; “duran varlıklarda, kullanımdan, belli bir sürenin geçmesinden ve 

teknolojik geliĢmeler nedeniyle varlığın demode olmasından dolayı ortaya 

çıkabilecek eskime, yıpranma ve tükenme Ģeklindeki değer kayıplarını dikkate 

alarak, duran varlıkların faydalı ömürlerini tahmin etmek ve bu süre içinde söz 

konusu varlıkların elde etme maliyetini gider olarak muhasebeleĢtirmektir 

denilmiĢtir. Ayrıca iĢletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve sınırlı bir ömre 

sahip olan duran varlıklar için amortisman ayrılması Ģarttır” ifadesine 

mevzuatta yer verilmiĢtir. 

                                                           
4 Deran, Ali ve  Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu.” Türk Vergi Mevzuatı‟nda Amortisman 

Muhasebesi”.Mevzuat Dergisi. Sayı 104, Ağustos 2006 
5 Beylik, Ali. “ a.g.m” , Sayfa 155 
6 Beylik, Ali. “ a.g.m” , Sayfa 155 
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1.1.4 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Amortisman Kavramı 

Ülkemizde, Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli Ġdarelerde, 2004 yılı 

baĢından itibaren, genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun ve tahakkuk 

esasına göre oluĢturulmuĢ, sağlıklı iĢleyen bir muhasebe sistemi kurulmuĢtur. 

Özel Bütçeli Daireler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal 

Güvenlik Kurumları ve Mahalli Ġdarelerde 2006 yılı baĢından itibaren ortak 

standartları olan Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi uygulamasına 

geçilmiĢtir.
7
 Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi mevzuatında 

amortismanlar; bir varlığın maliyetinin, öngörülen hizmet süresi boyunca 

dönemlere dağıtılması Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

1.2 AMORTİSMANA TABİ MADDİ VE MADDİ OLMAYAN 

DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI 

Bu kısımda Türkiye Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe 

Standartları, Vergi Usul Kanunu, Yeni Vergi Usul Kanunu Taslağı, Sermaye 

Piyasası Mevzuatında ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde maddi ve 

maddi olmayan duran varlıkların amortismanı anlatılacaktır. 

1.2.1 Türkiye Muhasebe Standartları Maddi Ve Maddi Olmayan 

Duran Varlıkların Amortismanı 

Türkiye Muhasebe Standartları 9‟un 3. Maddesinin b bendinde  

amortismana tabi varlıklar sayılmıĢ aynı maddenin c ve d bentlerinde ise duran 

varlıkların hizmet süreleri ve amortismana tabi değerin nasıl hesaplanması 

gerektiği anlatılmıĢtır.  

Türkiye Muhasebe Standartları 9 da amortismana tabi varlıklar; “birden 

fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenen, sınırlı bir hizmet süresi 

                                                           
7 Karaarslan , Erkan.” Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Maddi Duran Varlıkların Kaydedilmesi”. 

http://www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/49.3-TAHAKKUK-ESASLI-DEVLET-

MUHASEBES%C4%B0NDE-MADD%C4%B0-DURAN-VARLIKLARIN-

KAYDED%C4%B0LMES%C4%B0.pdf (ERĠġĠM : 25.08.2012) 

http://www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/49.3-TAHAKKUK-ESASLI-DEVLET-MUHASEBES%C4%B0NDE-MADD%C4%B0-DURAN-VARLIKLARIN-KAYDED%C4%B0LMES%C4%B0.pdf
http://www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/49.3-TAHAKKUK-ESASLI-DEVLET-MUHASEBES%C4%B0NDE-MADD%C4%B0-DURAN-VARLIKLARIN-KAYDED%C4%B0LMES%C4%B0.pdf
http://www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/49.3-TAHAKKUK-ESASLI-DEVLET-MUHASEBES%C4%B0NDE-MADD%C4%B0-DURAN-VARLIKLARIN-KAYDED%C4%B0LMES%C4%B0.pdf
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olan, bir iĢletme tarafından mal ile hizmet üretim ve tedarikinde, iĢletme içi 

genel yönetim amaçları için elde tutulan varlıklardır Ģeklinde tanımlanmıĢ ve 

hizmet süreleri ise, amortismana tabi varlığın iĢletme tarafından kullanılması 

beklenen dönemi ya da iĢletme tarafından varlıktan elde edilmesi beklenen 

üretim birimi veya benzeri birim sayısı “olarak sınırlandırılmıĢtır. 

Ġlgili standardın d bendinde ise amortismana tabi değer; “amortismana tabi 

varlığın tarihi maliyetinden veya finansal tablolarda tarihi maliyeti yerine 

kullanılan değerden tahmini artık değerinin düĢülmesi sonucu elde edilen 

tutarı“ olduğu belirtilmiĢtir. Tahmini artık değer ise 8 no‟lu Türkiye Muhasebe 

Standartları‟nın 3. Maddesinde, bir varlığın hizmet süresi sonunda, tahmini 

elden çıkarma giderlerini düĢtükten sonra iĢletmenin bu varlıktan elde etmeyi 

beklediği net tutar olarak tanımlanmıĢ olsa da TMS 9‟un 10. Maddesinde artık 

değerin önemsiz olduğu eğer artık değer önemli ise varlığın satın alındığı 

tarihte veya bunu izleyen herhangi bir tarihteki yeniden değerleme tarihinde bu 

değerin tahmini olarak hesaplanacağı ifade edilmiĢtir.
 8
 

8 no'lu Türkiye Muhasebe Standartları‟nın 25. Maddesinde arsa ve 

binaların amortismanlarından bahsedilmiĢtir. Bu maddeye göre "arsa ve binalar 

birlikte alınsalar dahi nitelikleri farklı olduğundan ayrı hesaplarda 

muhasebeleĢtirilir. Arsa ve araziler sınırsız bir ömre sahip olduklarından 

amortismana tabi tutulmazlar. Binaların sınırlı ömürleri olduğundan 

amortismana tabi tutulurlar. Binanın üzerinde bulunduğu arsa değerindeki artıĢ, 

binanın hizmet süresinin belirlenmesini etkilemez." 

 

 

                                                           
8 Artık değer kalıntı değerle aynı Ģeyi ifade etmektedir. Kalıntı değer TMS 16 da; “ Bir varlık tahmin 

edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaĢına ulaĢtığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi 

beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düĢülerek ulaĢılan tahmini tutardır” Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. 
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Muhasebe yazını ve uygulamasında çok önceden beri varolan bu uygulama 

8 no'lu TMS ile de pekiĢtirilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, arsa ve araziler 

amortisman uygulaması dıĢında tutulmakta, buna karĢın binalar amortisman 

uygulamasına tabi olmaktadır.
9
 

1.2.2 Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Maddi Ve Maddi Olmayan      

Duran Varlıkların Amortismanı 

ĠĢletme faaliyetlerini belirli bir süreye bağlı olmaksızın sürdürmektedir. 

Süreklilik kavramı gereğince iĢletmeler faaliyetlerini devam ettirmek için uzun 

vadeli yatırımlar yaparlar. Bu kavram maliyet esasının temelini 

oluĢturmaktadır. Bununla birlikte iĢletmenin sınırsız olarak kabul edilen 

ömrünün belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin sonuçlarının da ayrı 

olarak değerlendirmeye tabi tutulması dönemsellik kavramı gereğidir.  

Aktiflere girdiği dönemden itibaren duran varlıkların belirtilen dönemsellik 

kavramı gereğince maliyet bedelleri üzerinden her yıl ayrı ayrı amortismana 

tabi tutularak giderleĢtirilmeleri gerekmektedir.
10

 

Vergi Usul Kanunu‟nun 313. ve 269. Maddeleri çerçevesinde tanımlanmıĢ 

olan amortisman mevzuundan da anlaĢılacağı üzere maddi ve maddi olmayan 

duran varlıkların amortisman ayrımında belli Ģartların bir arada bulunması 

gerekmektedir.   

Vergi Usul Kanunu‟na göre amortisman ayırmanın Ģartları; 

 Duran varlığın iĢletmenin envanterinde kayıtlı olması, 

 Duran varlık değerinin belli bir tutarın üzerinde olması, 

  Duran varlığın yıpranmaya, aĢınmaya veya kıymetten düĢmeye 

maruz bulunması, 

 Duran varlığın iĢletmede bir yıldan fazla kullanılmasıdır. 

                                                           
9 Sönmez,  FeriĢtah. “8 nolu Türkiye Muhasebe Standardı Kapsamında Yer Alan Maddi Duran Varlıklar 

(UMS-16 ile KarĢılaĢtırmalı Olarak)”. 
10 Dokur,  ġükrü ve  Sait Y. Kaygusuz. “ Amortismanlar(T.M.S ve V.U.K ile uyumlu)”, Nobel Yayın 

Dağıtım, Mayıs 2005, Ankara, Sayfa 30 
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  Duran varlığın işletmenin envanterinde kayıtlı olması gerekir: Vergi 

Usul Kanunu‟nun  320. maddesine göre amortisman uygulaması varlığın aktife 

girdiği yıl baĢlar. Ancak, VUK aktife giriĢ kavramının tanımını yapmamıĢtır. 

Bu nedenle aktife giriĢ kavramını herkes kendine göre algılamakta ve 

uygulamaktadır. Bununla beraber, vergi denetleyicileri aktife giriĢ kavramını 

“iktisadi kıymetin iktisap edilerek, defter kayıtlarına geçirilmesi, değerleme 

günü envantere dahil olması ve kullanmaya hazır halde bulunmasıdır” Ģeklinde 

tanımlamaktadır. Bu tanımlamaya göre bir varlığın aktife girmiĢ sayılması ve 

amortismana tabi tutulabilmesi için söz konusu varlığın kullanıma hazır halde 

bulunması gerekmektedir. Ancak DanıĢtay aktife giriĢte edinme ve kayda alma 

fiillerini yeterli görmektedir
11

 

Bu bilgiler ıĢığında iĢletmenin duran varlığa amortisman ayırabilmesi için 

öncelikle duran varlığın iĢletmenin aktifinde kayıtlı olması gerekmektedir. 

Amortisman konusu duran varlıklar gerek bilanço ve iĢletme hesabı esasında 

defter tutan mükelleflerde, gerekse serbest meslek erbabı ve çiftçilerde Vergi 

Usul Kanunu‟nun 189 uncu maddesinde gösterildiği Ģekilde envantere alınırlar. 

ĠĢletmede fiilen kullanılsalar dahi iĢletme envanterinde kayıtlı  olmayan duran 

varlıklar amortismana tabi tutulamaz. Bu açıdan kiralanan bir varlıktan 

amortisman ayrılamayacağı gibi iĢletme sahibinin kendi duran varlığını 

iĢletmede kullanması halinde de amortisman ayrılamaz. 

Finansal kiralama konusunda kiralamaya konu olan varlığın mülkiyetinin 

finansal kiralama kuruluĢunda olduğu bu nedenle amortisman ayırma hakkının 

da yine finansal kiralama kuruluĢunda kalacağı belirlenmiĢtir.
12

 Bu konudaki 

açıklamalar V.U.K mükerrer 290. maddesinde açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre: 

Kiralayan tarafından sözleĢmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca 

yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadi kıymet ise, 

bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düĢülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenir. Ġktisadi kıymetin net 

                                                           
11 Özel, Salih. “Amortisman Ayırma Süresinin Saptanması”. YaklaĢım Dergisi. Sayı 13, Nisan 2001 
12 Dokur, ġükrü, Sait Y Kaygusuz. “ a.g.e” Sayfa 31 
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bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düĢülmesi 

sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz 

bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından 

elde edilen kazançlar gibi iĢleme tabi tutulur. Bu iktisadi kıymetler açıklamada  

belirlenen değeri üzerinden amortismana ayrılmaya devam edilir. 

Duran varlık değerinin belli bir tutarın üzerinde olması gerekir: Bu 

koĢul amortisman mevzuunda kolaylık sağlamaya yönelik olup belli bir tutarın 

altında olan duran varlık niteliği taĢıyan bir iktisadi kıymet doğrudan gider 

yazılır. Bu tutar 402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 

güncellenerek 770 TL olarak belirlenmiĢtir. 

Duran varlığın yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz 

bulunması: Bir duran varlıktan amortisman ayrılabilmesi için bir diğer Ģart 

duran varlığın yıpranmaya, aĢınmaya veya kıymetten düĢmeye maruz 

bulunmasıdır. Duran varlıklar yıldan yıla yıpranma ve aĢınma neticesinde 

etkililik ve verimliliğini kaybedecektir. Ya da teknolojik geliĢmeler neticesinde 

artık eski sağlanan faydayı artık iĢletme sağlayamaz hale gelmektedir. ĠĢte bu 

noktada maddi duran varlık kıymetten düĢmeye maruz kalmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu 314. maddesinde yıpranma, aĢınma ve değerden 

düĢmeye maruz kalmadığı için boĢ arsa ve arazilerde amortisman 

ayrılmayacağını öngörmüĢtür. Burada bu etkilerin fiilen olması Ģart değildir. 

Bu tür sonuçlara yol açabilecek etkilerin duran varlıklar için bir olasılık 

taĢıması yeterli sayılmaktadır. Hiçbir yıpranma, aĢınmaya maruz kalmamıĢ bir 

duran varlık teknolojik geliĢmeler nedeniyle demode olduğunda değer kaybına 

uğrayabilir ya da iĢletmede kullanılamaz hale gelebilir. Böyle bir durumda 

iĢletme yine bu duran varlığa amortisman ayırmalıdır.
13

 

Duran Varlığın İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılması: Duran 

varlığın özelliği kısa sürede tüketilemez olması, belli bir ömrünün olmasıdır. 

V.U.K 313 üncü maddesinde amortisman ayırmanın bir diğer Ģartı 

                                                           
13 Deran, Ali ve  Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu. “a.g.m”.  
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amortismana tabi varlıkların iĢletmelerde bir yıldan uzun süre kullanılabilir 

nitelikte olmasıdır. Buradaki Ģart duran varlığın fiilen iĢletmede bir yıldan uzun 

süre kullanılması değil kullanılabilir nitelikte olmasıdır. ĠĢletmede bir yıldan 

fazla kullanılması mümkün olmayan duran varlıklar, değeri ne kadar yüksek 

olursa olsun, amortisman ayrılmaz o yıl için doğrudan gider yazılır. 

Görüldüğü üzere maddi duran varlığın bir yıl kullanım sınırı, yasal bir 

sınırdır ve yasanın belirlediği amortisman yöntemlerinin uygulanmasına dönük 

nitelik taĢır. Yoksa amortisman kavramı açısından bu zaman sınırının 

kullanılması yanıltıcı olur. Çünkü bir ürünün meydana getirilmesinde ilk 

madde malzeme, yardımcı madde ve iĢletme malzemesi yanında duran 

varlığında bir payı vardır. Ġlk madde malzeme ve yardımcı madde ürünün 

oluĢumunda bir kez kullanılır ve ürünün bünyesine girerler. Ancak iĢletme 

malzemesi ve duran varlıklar birden çok üretim sürecine katılırlar. Maddi 

duran varlıkların ürün bünyesine katılırken ki hesaplanması iĢletme malzemesi 

kadar basitleĢtirilemez. ĠĢte bu noktada maddi duran varlığı niteleyen koĢul bir 

yıl sınırıdır.  Bir yıldan kısa süreli olarak kullanılan varlıklar amortisman 

konusu yapılamadan direk masraflara dahil edilebilmektedir.
14

 

1.2.3 Yeni Vergi Usul Kanunu Taslağı Çerçevesinde Maddi Ve Maddi 

Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı 

Yeni Vergi Usul Kanunu Taslağı‟nda Vergi Usul Kanunu‟nu yeterli 

derecede olmasa da Türkiye Finansal Raporlama Standartları‟na (T.F.R.S) 

yaklaĢtıran değiĢiklikler mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre 

01.01.2013‟ten itibaren iĢletmelerin defterlerini T.F.R.S‟ ye tam uyumlu olarak 

düzenleyecek olmaları nedeniyle Vergi Usul Kanunu‟nda bu Ģekilde bir 

değiĢiklik olması kaçınılmaz olmuĢtur. Maddi ve maddi olmayan duran 

                                                           
14 Güvemli, Oktay. ” Amortismanlar Yeniden Değerleme Ve Uygulamaları”, ER- Ġġ YMM LTD ġTĠ. 

Yayın No:1, GeniĢletilmiĢ 2. baskı, Ġstanbul, 1998, Sayfa 148 
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varlıkların amortismanında yapılması hedeflenen önemli değiĢiklikler Ģu 

Ģekildedir:
15

 

(1)Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği tarihten baĢlar. Bu sürenin 

yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan orana bölünür. 

Kıymetlerin aktife girdiği hesap dönemi için gün esasından hareketle 

amortisman ayrılır. 

(2) Mükellefler, Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için belirlediği 

faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini belirlemekte 

serbesttirler. 

(3) Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir. 

(4) Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan 

orandan düĢük bir oranla yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 

Yeni Vergi Usul Kanunu 226. Maddesindeki bu değiĢikliklerle birlikte 

amortismanlar konusunda yapılmak istenen iki değiĢiklikle amortismanlar 

T.F.R.S.‟na yaklaĢtırılmak istenmektedir. Birinci değiĢiklikle ilk yıl kıst dönem 

uygulaması tüm iktisadi kıymetler için günlük olarak uygulamaya 

alınmaktadır. Ġkinci değiĢiklikte ise mükelleflere dilediği ömrü uzatarak seçme 

izni verilmektedir. Bu taslak bu hali ile yürürlüğe girerse Maliye Bakanlığı 

Tebliğleri maddi duran varlık ömürleri genel olarak tespit edilebilmiĢ olup en 

az ömür Ģeklinde uygulanmıĢ olacaktır. Buna eĢit ve üstündeki ömürler 

Ģirketler için uygulanabilir hale gelecektir. 

 

 

                                                           
15 Yeni Vergi Usul Kanunu‟nu Taslağı. Madde 226 
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1.2.4. Sermaye Piyasası Mevzuatında Maddi Ve Maddi Olmayan 

Duran Varlıkların Amortismanı Ve Mevzuatta İzin Verilen 

Amortisman Yöntemleri 

Sermaye Piyasası Mevzuatında (Seri XI, No: 1 Sayılı Tebliğinin 39. 

Maddesinde) amortisman hesaplanırken hangi ilkelere uyulması gerektiği 

anlatılmaktadır. Mevzuatın ilgili maddesinin b bendinde amortismana tabi 

varlıkların faydalı ömürleri, iĢletmeler tarafından gerçekçi tahminlere 

dayanılarak serbestçe tayin edilir ifadesi yer alsa da  (Ek: Seri: XI, No: 4 sayılı 

Tebliği ile) Vergi mevzuatının amortisman süresine iliĢkin düzenlemelerine 

uyulması bu hükme aykırılık teĢkil etmeyeceği belirtilmiĢtir. Faydalı ömürlerin 

belirlenmesinde herhangi bir sebeple değiĢikliklerin ortaya çıkması 

durumunda, amortismana tabi tutulmamıĢ tutarlar saptanan yeni sürede itfa 

edilmesi gerektiği mevzuatta ifade edilmiĢtir. 

Mevzuatta, amortismanların duran varlığın elde etme maliyeti üzerinden 

ve bilanço tarihinde ayrılması gerektiği belirtilmiĢtir. Ancak maliyet 

muhasebesi uygulamasında yıllık maliyet döneminden farklı bir sistemin 

benimsenmesi halinde, maliyet dönemine (aylık, üç aylık, altı aylık v.b.) 

rastlayan amortisman tutarlarının hesaplanarak maliyetlere yansıtılması 

Ģarttır.
16

 

S.P.K Mevzuatında boĢ arazi ve arsalar amortismana                                  

tabi tutulmamaktadır. Ancak tarım iĢletmelerindeki meyvelik, dutluk, fındıklık, 

zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; iĢletmede 

inĢa edilmiĢ olan her nev'i yollar ve arklar; amortismana tabi tutulmaktadır. 

Burada boĢ kelimesinin özellikle kullanılmasından Ģu sonuç çıkmaktadır; 

ileride bu arsa veya arazilerin üzerine bina veya tesis kurulduğunda arsaların 

maliyeti bu bina veya tesislere ilave edilerek toplam değer üzerinden 

amortisman uygulanabilir.
17

 Arsa veya arazilerin üzerine bina inĢa edildiğinde 

                                                           
16 Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatı. Seri XI, No: 1 Sayılı Tebliği, madde 39. 
17 Kutlu, Hüseyin Ali. “Üzerine Bina ĠnĢa Edilen Arsalarda Amortisman” YaklaĢım Dergisi, sayı 

127,Temmuz 2003 , Sayfa 144. 
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eğer arsa veya arazilerin maliyetleri amortisman ayrılacak tutara eklenmezse 

iĢletmenin kayıtlarında sanki boĢ arsa ya da arazinin olduğu düĢünülecektir. 

Böyle bir durumda muhasebe tekniği açısından yanlıĢ olacaktır. 

ĠĢletmeler SPK Mevzuatına göre; aĢağıda belirtilen yöntemlerden herhangi 

birini yıllık amortisman hesaplanmasında kullanabilmektedirler: 

• Normal amortisman yöntemi 

• Azalan bakiyeler yöntemi, 

• Diğer amortisman hesaplama yöntemleri.( Fakat, bu yöntemlerin neler 

olabileceğine iliĢkin bir açıklama yapılmamıĢtır.) 

Sermaye Piyasası Kanununda seçilen amortisman yöntemlerinin 

sürekliliği, temel ilke olarak kabul edilmiĢtir. Ancak, yararlanılan amortisman 

yöntemleri makul bir gerekçeye dayanılarak değiĢtirilebilmektedir. 

Amortisman yöntemlerinin değiĢtirilmesinden kaynaklanan ve finansal 

tabloları önemli ölçüde etkileyen değiĢikliklerin finansal tabloların 

dipnotlarında parasal etkileriyle birlikte açıklanması zorunlu tutulmaktadır.
18

 

1.2.5. Devlet Muhasebesinde Amortismana Tabi Maddi Ve Maddi 

Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı  

Bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aĢınmaya veya kıymetten 

düĢmeye maruz kalan maddi duran varlıklarda amortisman ayrılabilmesi için; 

maddi duran varlığın bir yıldan fazla sürede kullanılmasının beklenmesi, sınırlı 

hizmet süresi olması, bir kamu idaresi tarafından mal ve hizmet üretim ve 

tedarikinde kullanılması veya kurum içi genel yönetim amaçları için elde 

tutulan varlıklar arasında olması gerekmektedir. 

                                                           
18 Doğan, Zeki. ” Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu 

Açısından Amortisman Muhasebesi”, Muhasebe Ve Denetime BakıĢ Dergisi, Nisan 2004, Sayfa 7  
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Arazi ve arsalar, yapım aĢamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde 

edilmesi için verilen avans ve krediler, sanat eserleri dıĢındaki elde edilen 

maddi duran varlıklardan hangileri için ne kadar süreyle amortisman 

ayrılacağına iliĢkin hükümler Bakanlıkça belirlenmektedir. 

Amortisman ayrılmıĢ olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmıĢ 

amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düĢüldükten sonra kalan 

tutardır. 
19

 

Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleĢtirilir. Varlıkların ilk 

defa amortisman ve yeniden değerlemeye esas alınacak değeri kayıt bedelidir. 

Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuĢ olan varlıklar için amortisman 

hesaplamasına esas alınacak değer yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan 

değerdir. Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileĢtirilmesi, ömrünün 

uzatılması veya veriminin artırılması sonucunu doğurması durumunda 

amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. 

Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, 

bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiĢ tutarı, 

varlığın defter değeri altında eksi değer olarak gösterilir. 

Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler 

neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar encümen 

kararıyla giderleĢtirilebilir. 

ÇeĢitli nedenlerle kamu idarelerinde kullanılma olanaklarını yitiren maddi 

duran varlıklardan diğer duran varlıklar hesap grubuna aktarılanların birikmiĢ 

amortisman tutarları, diğer duran varlıklar hesap grubu içindeki birikmiĢ 

amortismanlar hesabına aktarılır. 

Devlet Muhasebe Sistemi‟nde Maddi Olmayan Duran Varlık Hesap Grubu 

26 numaralı hesap grubunda izlenmektedir. Bu hesap grubu, herhangi bir 

                                                           
19 Çetinkaya,  Özhan ve Zuhal Yıldırım. ” Devlet Muhasebesi”, Ekin Kitabevi, 2. Basım, 2006, Bursa, 

Sayfa 173 
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fiziksel varlığı bulunmayan ve kapsama dahil kamu idarelerinin belli bir 

Ģekilde yararlandığı (kamu kurumlarında kullanılan program, proje, yazılım 

gibi) veya yararlanmayı beklediği aktifleĢtirilen giderler ve belli koĢullar 

altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan 

birikmiĢ amortismanların kaydı için kullanılır.
20

 

 Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı ise maddi olmayan duran 

varlığın maliyetinin, öngörülen hizmet süresi boyunca dönemlere 

dağıtılmasıyla mümkün olmaktadır. Ayrılan amortisman tutarı gider olarak 

muhasebeleĢtirilir. Amortisman değeri maddi olmayan duran varlığın kayıt 

bedeli üzerinden ayrılmaktadır. Varlığın değerini artıracak yeni harcamalar 

yapıldığında ise amortisman hesaplaması yeni değer üzerinden gerçekleĢtirilir. 

Amortisman süresi varlığın iĢletmeye girdiği yıldan baĢlamaktadır. 

Amortisman süreleri, yöntemleri ve oranları Bakanlıkça belirlenir.
21

 

 1.2.6 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 16 Kapsamında Maddi  

Duran Varlıklar 

“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra 

baĢlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005 tarih ve 

26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 

Bu standartta amaç maddi duran varlıklarla ilgili yatırımları ve bu 

yatırımlardaki değiĢmeleri görebilmek için maddi duran varlıklarla ilgili 

muhasebe iĢlemlerini düzenlemektir.
22

 TMS 16 „da maddi duran varlığın 

aktifte yer alma değeri ile ilgili olarak maliyet bedelinin esas alınması gerektiği 

belirtilmektedir. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleĢtirme 

tarihindeki peĢin fiyatın eĢdeğeri tutardır. TMS 16 PeĢin fiyatın dıĢında oluĢan 

yapay maliyet arttırıcı kalemlerin maddi duran varlığın maliyetine eklenmesini 

                                                           
20 Çetinkaya,  Özhan ve  Zuhal Yıldırım. ”a.g.e”, Sayfa 174 
21 Sipahi,  BarıĢ, Serhat Yanık ve Cevdet Topal. ”Devlet Muhasebesi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 

Ocak 2007,  Sayfa 132 
22 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu TMS 16 Hakkında Tebliğ, Sıra No:15, madde 1.  
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öngörmemektedir.
23

                                                                                         

Ayrıca standardın aĢağıda belirtilen varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde 

uygulanmayacağı belirtilmiĢtir. Bu varlıkların hangi standartlara göre 

düzenlenmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.  

 SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıĢ olan maddi 

duran varlıklar: Bu varlıklar TFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Maddi 

Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında 

tanımlanmıĢtır.  

 Madenler, Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan 

doğal kaynaklar: Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler Standardında 

 Madenler, Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan 

doğal kaynaklar: TFRS 6 Maden Kaynaklarının AraĢtırılması ve 

Değerlendirilmesi” Standardında bu varlıklar ile ilgili genel yapı 

tanımlanmıĢtır. 

1.2.6.1 Amortisman Ayrımı 

Standartlardaki amortisman ayrımını daha iyi kavrayabilmek için TMS 

16 da Amortismanla ilgili terimler açıklanmıĢ ve aĢağıdaki gibi ele alınmıĢtır. 

Bu kavramlardan birçoğu yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak “iĢletmeye 

özgü değer”, “değer düĢüklüğü zararı”, “geri kazanılabilir tutar” ve “kullanım 

değeri” kavramları amortisman kavramını anlamak açısından iyi özümsenmesi 

gerekmektedir.
24

 

 Defter değeri: Bir varlığın birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer 

düĢüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

                                                           
23 Sipahi, BarıĢ “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Ve Maddi Duran Varlıklarda Değer DüĢüklüğü”, 

SeçilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar Ve Uygulamalar, ĠSMMMO Yayın No: 

99, Sayfa 149 
24 Yükçü, Süleyman ve M. Yılmaz Ġçerli. ” TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına ĠliĢkin Uygulama 

Önerileri”, Mali Çözüm, Sayı:82, Temmuz – Ağustos 2007, sayfa 16 
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Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde ya da inĢaatı sırasında ödenen nakit 

veya nakit benzerlerini, verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerlerini ve 

belli durumlarda ilk muhasebeleĢtirme sırasında varlığa yüklenilen bedeli ifade 

eder. 

Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlığın tahmin edilen yararlı ömrünün 

sonundaki durum ve yaĢına ulaĢtığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi 

beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düĢülerek ulaĢılan 

tahmini tutardır. 

Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine 

geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düĢülmesiyle bulunan tutarı ifade eder.  

Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür 

süresince sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

İşletmeye özgü değer: 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 

Gerçeğe uygun değer: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli 

gruplar arasında bir varlığın el değiĢtirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.  

Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir 

tutarını aĢan kısmını ifade eder.  

Maddi duran varlıklar:  

(a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baĢkalarına kiraya 

verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan; 

ve  

(b) Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir. 
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Geri kazanılabilir tutar: Bir varlığın net satıĢ fiyatı ve kullanım 

değerinden büyük olanıdır.  

Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün 

sonundaki durum ve yaĢına ulaĢtığında elden çıkarıldığında elde edilmesi 

beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düĢülerek ulaĢılan 

tahmini tutardır. 

Yararlı ömür:  

(a) Bir varlığın iĢletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi veya  

(b) ĠĢletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı 

veya benzeri üretim birimini ifade eder. 

1.2.6.2 Standarda Göre Maddi Duran Varlıklarda Maliyetin Tespiti 

  Maddi duran varlıkların maliyeti baĢlangıç maliyetleri ve sonraki 

dönemde maddi duran varlığa yapılan maliyetler olarak ayrı ayrı iki kısımda 

incelenmektedir. TMS 16‟nın 15. maddesine göre bir maddi duran varlığın 

varlık olarak muhasebeleĢtirilmesini sağlamak için varlığın, maliyet bedeli ile 

ölçümünün yapılması gerekmektedir. Ayrıca standardın 16. ve 17. 

maddelerinde maddi duran varlığın maliyetini oluĢturan unsurlar ve maliyet 

unsuruna ek olarak doğrudan maddi duran varlığın maliyetine ilave edilecek 

harcamalar Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Satın alma fiyatı,  

 Varlığın çalıĢabilir hale getirilmesine iliĢkin her türlü giderler,  

 Varlığın sökülmesi ve taĢınması ile yerleĢtirildiği alanın restorasyonuna 

iliĢkin tahmini maliyetler.
25

 

                                                           
25 Özerhan, Akbulut Yıldız,” Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,2008/1, 

sayfa:12 
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Maliyet unsurlarına ilave olarak, doğrudan maddi duran varlığın maliyetine 

aĢağıdaki harcamalar ilave edilir: 

  Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inĢaatıyla 

ilgili çalıĢanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler,  

  Yerin hazırlanmasına iliĢkin maliyetler,  

  Ġlk teslimata iliĢkin maliyetler, 

  Kurulum ve montaj maliyetleri, 

  Test maliyetleri ve mesleki ücretler. 

Ayrıca maddi duran varlığın maliyetine ilave edilmeyecek unsurların 

örnekleri standardın 19. maddesinde Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

   Yeni bir tesisin açılmasının maliyeti,  

   Reklam ve tanıtım harcamaları,  

   Yeni bir yerde veya yeni bir müĢteri kitlesine iĢ yapmak için katlanılan 

maliyetler (eğitim masrafları),  

   Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. 

Maddi duran varlığa sonradan eklenecek maliyetler ise ; 

 Maddi duran varlıkların aktifleĢtirilmesinden sonraki dönemlerde 

yapılan, bu varlıkların gelecek dönemlerde yaratacağı ekonomik faydaları 

artırıcı harcamalar, sabit kıymetin değerlerine ilave edilir (GeliĢtirme giderleri). 

  Bu kapsama girmeyen diğer tüm harcamalar gerçekleĢtikleri dönemlerde 

gider olarak kayıtlara yansıtılır (ĠĢletme giderleri).
26

 

Bir maddi duran varlık, kullanıma hazır hale gelmesinden itibaren, duran 

varlık için yapılan masraflar aktifleĢtirilmeyip doğrudan gider yazılır.      

                                                           
26 ġen Çiğdem, a.g.m.Sayfa 138. 
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Maliyet unsuru  sayılan iĢlemlerin değerleri ölçülürken Ģu esaslara göre hareket 

edilmelidir:
27

 

 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 TMS 23 

(Borçlanma Maliyetleri)‟de izin verilen alternatif yöntem çerçevesinde defter 

değerinde taĢınmadığı sürece, kredi dönemi boyunca faiz olarak finansal 

tablolara yansıtılır.
28

 Örneğin; Kesme makinasının peĢin değeri 15.000 TL‟dir. 

5 yıl vadeli olarak ödenecek makine için 20.000 TL ödenecektir. ġirket bu satın 

alma iĢleminde 15.000 TL‟lik kısmı makinanın maliyeti, geriye kalan 5.000 

TL‟yi de finansman gideri olarak dikkate almalıdır. 

 Bir veya birden fazla maddi duran varlık kalemi, parasal olmayan varlık 

veya varlıklar veya parasal ve parasal olmayan varlıkların birleĢimi 

karĢılığında elde edilebilir. Bu kapsamdaki bir maddi duran varlık kaleminin 

maliyeti aĢağıdaki durumlardan bir veya daha fazlası söz konusu olmadığı 

sürece gerçeğe uygun değeri ile ölçülür: 

a. Takas iĢleminin ticari içerikten yoksun olması, 

b. Elde edilen varlığın veya elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun 

değerinin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülememesi, 

c. Elde edilen maddi duran varlığın maliyeti, gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülememesi durumunda, elden çıkarılan maddi duran varlığın defter 

değeri ile ölçülür. 

 Finansal kiralama iĢlemi kapsamında bir kiracı tarafından elde tutulan 

maddi duran varlık kaleminin maliyeti "TMS 17 Kiralama iĢlemleri" Standardı 

uyarınca belirlenir. 

                                                           
27  Kaya, Uğur,” Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS16 Ve Vergi Kanunlarındaki 

Düzenlemelerinin KarĢılaĢtırılması”, Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Sayı 83,Sayfa 71. 
28 Yükçü, Süleyman,  M. Yılmaz Ġçerli,” TMS--16 Maddi Duran Varlıklar Standardına ĠliĢkin Uygulama 

Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2007, Sayı 82, Sayfa 18. 
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 Bir maddi duran varlık kaleminin defter değeri "TMS 20 Devlet 

BağıĢlarının MuhasebeleĢtirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması" 

Standardı uyarınca alınan devlet bağıĢları sebebiyle azaltılabilir. 

1.2.6.3 Maddi Duran Varlığın Muhasebeleştirilmesi 

Maddi duran varlığın standarda göre muhasebeleĢtirilmesinde dikkat 

edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktaları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz: 

 Varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların iĢletmeye aktarılmasının 

muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir Ģekilde 

ölçülebilmesi halinde bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti varlık olarak 

finansal tablolara yansıtılır.
29

 

 Standardın 8. maddesinde 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 kullanılabiliyorsa, maddi duran 

varlık olarak dikkate alınacağı belirtilmiĢtir. Bu ilke çerçevesinde bütün 

baĢlangıç ve sonraki maliyetler oluĢtuğu değerleriyle muhasebeleĢtirilmektedir. 

 Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının düzenli aralıklarla 

yenilenmesi gerekebilir. Örneğin, bir fırının belirli bir saat kullanım sonrasında 

yeniden astarlanması gerekebilir veya uçak iç döĢemeleri ve mutfağının uçağın 

yararlı ömrü süresince birkaç defa değiĢtirilmesi söz konusu olabilir. Bir maddi 

duran varlık kaleminin kullanımının devamı için (örnek olarak bir uçak), 

parçaların yenilenmiĢ olup olmadığına bakılmaksızın, düzenli arıza kontrolleri 

yapılması gerekebilir.
30

  

 MuhasebeleĢtirilme kriterlerinin sağlanması durumunda, yapılan her 

büyük çaplı kontrolün maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık kalemlerini 

defter değerine dahil edilerek muhasebeleĢtirilir. Bir önceki kontrolden kalan 

                                                           
29 Gökçen, Gürbüz, BaĢak Ataman Akgül ve Cemal Çakıcı. ”Türkiye Muhasebe Standartları 

Uygulamaları”, Beta Yayınları, Ekim-2006,Ġstanbul,Sayfa 146.   
30 Sipahi, BarıĢ , a.g.m., sayfa 152 
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(fiziki parçalardan ayrıĢtırılabilen) herhangi bir maliyetin defter değeri 

bilançodan çıkartılır.
31

 

1.2.6.4 Yararlı Ömür Ve Hurda Değeri 

Vergi Usul Kanun‟da “faydalı ömür” olarak nitelendirilen kavram TMS 

16da “yararlı ömür” olarak belirtilmiĢtir. Yararlı ömür belirlemede, her iĢletme 

kendisi yetkili kılınmıĢtır. TMS 16 paragraf 75 gereğince amortisman 

yönteminin seçimi ve amortismana tabi varlıkların yararlı ömür tahminlerini 

belirlerken iĢletmelerin kendi tecrübelerine dayandırarak takdir edeceği 

belirtilmiĢtir. Ancak standart yararlı ömrünün belirlenmesinde belirli kıstaslar 

getirmiĢtir. Bir varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aĢağıdaki tüm 

faktörler dikkate alınır:  

  Varlığın beklenen kullanımı sırasında kullanım, varlığın beklenen 

kapasitesine ya da fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir. 

 Beklenen fiziksel aĢınma ve yıpranma. Beklenen fiziksel aĢınma ve 

yıpranma, varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve 

varlığın atıl kaldığı zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere 

bağlıdır. 

 Üretimdeki değiĢiklikler veya geliĢmeler veya varlığın ürettiği ürün veya 

hizmetin pazar talebindeki değiĢiklikler nedeniyle teknik ya da ticari değer 

yitirme. 

 Ġlgili kiralama iĢlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın 

kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar. 

Maddi duran varlıkların kalan faydalı ömürleri ve buna bağlı olarak seçilen 

amortisman oranlarının her dönem gerçekçiliği test edilmelidir. Sonraki 

dönemlerde yapılan değer artırıcı harcamalar, bakım ve tamir politikaları 

varlığın faydalı ömrünü uzatırken, teknolojide veya ürünün piyasasında 

meydana gelen değiĢimler varlığın faydalı ömrünü kısaltabilir. Bu durumlar 

göz önüne alındığında varlığın kalan faydalı ömründe ve amortisman 
                                                           

31 Süleyman Yükçü ve M. Yılmaz Ġçerli, a.gm, sayfa 18 



23 
 

oranlarında değiĢiklik yapılması gerekir ve belirlenen yeni duruma uygun hale 

getirilir. Varlığın kalan faydalı ömründe kısaltma yapılacak ise olağanüstü 

amortisman yöntemi ile muhasebeleĢtirilir.
32

 

Uygulamada hurda değer genelde önemsiz olarak kabul edilmekte ve göz 

ardı edilmektedir.
33

 Ancak standart hurda değeri ayrıntılı olarak açıklamıĢtır. 

Hurda değeri standarda göre göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

TMS 16 paragraf 57‟de Varlığın yararlı ömrü iĢletmenin varlıktan 

beklediği faydaya göre belirlendiği; iĢletmenin varlık yönetimi politikası, 

varlıkların belirli bir süre ya da gelecekteki ekonomik yararlarının belirli 

oranda tüketilmesinden sonra elden çıkarılmasını gerektirebileceği ve bu 

nedenle, bir varlığın yararlı ömrü ekonomik hizmet süresinden kısa olabileceği 

ifade edilmiĢtir. Bu da demek oluyor ki iĢletme duran varlığını hizmet süresi 

bitmeden satabilmektedir. 

Ayrıca standardın 58. paragrafında arsa ve arazilerdeki yararlı ömürler ve 

nasıl muhasebeleĢtirileceği açıklanmıĢtır. Standardın bu paragrafında 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. 

Daha öncede açıklandığı gibi hurda değeri (kalıntı değer), varlığın tahmin 

edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaĢına ulaĢtığında elden 

çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini 

                                                           
32 Örten, Remzi, Hasan Kaval ve Aydın Karapınar ,”Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama 

Standartları”,Ankara: Gazi Kitabevi, (2007). 
33  Epstein, Barry – Mirza, Abbas Ali,“Interpretation Application of International Accounting Standards” 

John Wiley & Sons, Inc., USA 2002, Sayfa 297 
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maliyetleri düĢülerek ulaĢılan tahmini tutardır.
34

 TMS 16 No‟lu Standart, 

amortisman miktarlarının hesaplanması konusunda Vergi Usul Kanunu 

mevzuatına göre oldukça önemli değiĢiklikler getirmektedir. En temel 

değiĢiklik amortismana tabi iktisadi kıymetin hurda (kalıntı) değerinin önemsiz 

kabul edilecek bir tutar olmaması durumunda maliyet bedelinden 

düĢülmesidir.
35

 

TMS 16 standardına göre amortismana tabi değer hesaplanırken, varlığın 

kalıntı değerinin (hurda değeri) maliyetten düĢülmesi esastır. Ancak kalıntı 

değerin olmaması veya önemsiz olması durumunda, bu değerin dikkate 

alınması zorunlu olmaktan çıkar.
36

 Standardın 51. paragrafında kalıntı değerin 

düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir. Hurda değerindeki değiĢiklikler 

muhasebe tahminlerindeki değiĢiklik niteliğindedir ve TMS 8 hükümlerine 

göre muhasebeleĢtirilir. Amortisman, varlığın kalıntı değeri defter değerini 

aĢmadığı sürece, gerçeğe uygun değerinin defter değerini aĢtığı durumlarda 

dahi finansal tablolara yansıtılır. 

1.2.6.5 Amortismana Tabi Tutar Ve Amortisman Dönemi 

TMS 16‟da amortismana tabi tutar,  varlığın maliyet bedelinden, kalıntı 

değerin düĢülmesiyle bulunan tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Fakat 

uygulamada da çoğu zaman “kalıntı değer” önemsiz olduğu için, bu değer 

farklılaĢtırmasının fazla bir önemi kalmamaktadır.   

 Bir varlıktan yalnızca tek bir muhasebe döneminde yararlanılırsa o 

maliyet, o dönemin gideri olarak tanınır. Birden fazla dönemi yararlandıran bir 

varlığın (sabit varlığın) maliyeti ise, varlığın dönemleri yararlandırırken 

uğrayacağı tükenmelerin dağıtımıyla orantılı olarak o dönemlere dağıtılır. 

Maliyetlerin muhasebe dönemlerine dağıtılması bazı varsayımlara 

dayandırıldığından, bir varlığın maliyetinin belli bir kısmı her muhasebe 

                                                           
34 Türkiye Muhasebe Standartları 16  Madde:6 
35 ġen, Çiğdem, a.g.m.Sayfa 138. 
36 Sipahi, BarıĢ , a.g.m., sayfa 159 
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döneminde amortisman gideri adı altında giderleĢtirilir.
37

 Duran varlıkların 

maliyetlerinin yararlanıldıkları dönemlere amortisman yoluyla dağıtılması, 

dönemsellik ilkesi gereğidir.
38

 

TMS 16 paragraf 55‟te Bir varlığın amortismana tabi tutulması, varlık 

kullanılabilir olduğunda, örneğin, yönetim tarafından istenilen yer ve duruma 

getirildiği zaman baĢlar. Bir varlığın amortismanı, ilgili varlığın TFRS 5 

uyarınca satıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma (veya satıĢ 

amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir gruba dahil edilme) tarihi 

veya varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dıĢı bırakıldığı tarihin erken 

olanında durdurulur. Bu yüzden amortisman ayırma iĢlemi, varlık tamamen itfa 

olmadıkça, atıl kaldığında ya da kullanımdan kaldırıldığında durmaz. Ancak, 

kullanıma göre amortisman metodu uygulanırken, amortisman gideri üretim 

olmadığı zamanlarda sıfır olabilir. 

1.2.7 Türkiye Muhasebe Standartları 38 Kapsamında Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 38 nolu Türkiye Muhasebe Standardında 

açıklanmaktadır. Standart ilgili maddi olmayan duran varlığın 

muhasebeleĢtirme yöntemleri, maddi olmayan duran varlığın defter değerinin 

nasıl ölçülebileceğini belirlemeyi ve bu durumlarla ilgili bazı özel açıklamalar 

yapmaktadır. Ayrıca standart iĢletmenin, bir maddi olmayan duran varlığı 

sadece ve sadece belirlenmiĢ kriterlerin sağlanmıĢ olması durumunda 

muhasebeleĢtirmesini zorunlu kılmaktadır. 

Ġlgili standart ile ilgili açıklamalara geçmeden önce maddi olmayan duran 

varlıkların açıklanması yararlı olacaktır. 

 

 

 

 

                                                           
37  Örten, Remzi ve Rıdvan Bayırlı ,” Tms 16: Maddi Duran Varlıklar Standardına Göre Amortisman 

Ayırma Ve Muhasebe Uygulamaları-I”, YaklaĢım Dergisi , Nisan 2007 ,Sayı: 172. 
38 Epstein, Barry – Mirza, Abbas Ali.”a.g.e” Sayfa 292 
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1.2.7.1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Avrupa ve ABD‟deki Ģirket birleĢmeleri ile birlikte aslında Ģirketler için 

maddi olmayan duran varlıkların çok önemli bir yeri olduğunu gün yüzüne 

çıkarmıĢtır. ġirket birleĢmelerinde iĢletme değerinin defter değerinden çok 

üzerinde çıkmıĢ olması Ģirketler için marka değerinin önemini 

açıklamaktadır.
39

 

 

Günümüzde maddi olmayan duran varlıklar maddi duran varlıklar kadar 

önemli hale gelmiĢtir. Uzun dönemli varlıklardan olan maddi olmayan duran 

varlıklar soyut yapıdadır. Bu varlıklar iĢletmeye uzun dönemli hak ve 

avantajlar sağlar.
40

  ĠĢletmelerin satın alınması, birleĢmesi, lisans sözleĢmeleri, 

marka alım satımları gibi konularda izlenecek politikaları belirleyebilmek için 

maddi olmayan duran varlıkların finansal tablolarda gösterilmesi kaçınılmaz 

hale gelmiĢtir. 

Maddi olmayan duran varlıkların raporlanması finansal raporlama 

uygulamalarının en “sorunlu” alanlarından bir olarak kabul edilmektedir. Bu 

alanın sorunlu olmasının temel nedeni maddi olmayan duran varlık tanımından 

kaynaklanmaktadır.
41

 Maddi olmayan duran varlıklar; fiziksel bir yapıya sahip 

olmayıp, normal faaliyet döneminden daha uzun süre fayda sağlanması 

beklenen varlıklardır. Maddi olmayan duran varlıklar, maliyetleri zamana 

yayılan, transfer edilebilen ve değerinin tespiti kısmen zor olan varlıklardır. 

Maddi olmayan duran varlığın tanımından da anlaĢıldığı gibi herhangi bir 

fiziksel bir yapıya sahip olmaması ölçülmesi ve raporlanmasında bir takım 

güçlükleri de beraberinde getirmektedir.  

 

                                                           
39 Bengü, Haluk, “Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Marka Değerinin Ölçülmesi Ve Tms 38 Göre 

MuhasebeleĢtirilerek Mali Tablolara Yansıtılması”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 

Sayı: 1 
40Needles  Belverd E., Henry R. Anderson ve James C. Caldwell. “Principals of Accounting” 

Houghton Mifflin Company, Yıl : 1996, 6. baskı, Sayfa 470 
41 Çelik, Orhan, Feyzan Çelik ve H. ġehirali,” ĠĢletmenin Maddi Olmayan Duran Varlıklar Üzerindeki 

Kontrolü: Finansal Raporlamaya Hukuksal Bir BakıĢ”, Muhasebe Ve Denetime BakıĢ Dergisi, Mayıs 

2010 
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1.2.7.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Standartta Geçen 

Tanımlar 

Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aĢağıdaki gibidir:
42

 

Aktif piyasa: AĢağıdaki tüm koĢulların mevcut olduğu piyasadır: 

(a) Piyasada ticareti yapılan kalemler homojendir; 

(b) Normal koĢullar altında her zaman için istekli alıcı ve satıcılar bulunur 

ve   (c) Fiyatlar kamuoyuna açıktır. 

İtfa: Maddi olmayan duran varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı 

ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

Varlık: 

(a) GeçmiĢteki bazı olayların sonucu olarak iĢletme tarafından kontrol 

edilen ve 

(b) ĠĢletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması beklenilen bir 

kaynaktır. 

Defter değeri: Bir varlığın birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer 

düĢüklüğü zararları indirildikten sonra finansal durum tablosunda (bilançoda) 

muhasebeleĢtirilen tutarıdır. 

Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inĢasında ödenen nakit veya 

nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya 

belli durumlarda, (diğer TFRS‟lerin özel hükümleri uyarınca) ilk 

muhasebeleĢtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder (örnek 

“TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler” Standardı). 

Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine 

geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düĢülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. 

Geliştirme: Ticari üretim ya da kullanıma baĢlamadan önce, yeni veya 

önemli ölçüde geliĢtirilmiĢ malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da 

hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araĢtırma sonuçları ya da diğer 

bilgilerin uygulanmasıdır. 

                                                           
42 Türkiye Muhasebe Standartları 38 Nolu Standart, paragraf 8 
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İşletmeye özgü değer: ĠĢletmenin varlığın devamlı kullanımı ve yararlı 

ömrünün sonunda elden çıkarılması veya bir yükümlülüğün ödenmesi sırasında 

oluĢması beklenilen nakit akıĢlarının bugünkü değerini ifade eder. 

Varlığın gerçeğe uygun değeri: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

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

durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir 

tutarını aĢan kısmını ifade eder. 

Maddi olmayan duran varlık: Fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir 

parasal olmayan varlıktır. 

Parasal varlıklar: Elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir tutarda 

bir para cinsinden elde edilecek varlıklardır. 

Araştırma: Yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlayıĢ kazanma 

amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir. 

Bir maddi olmayan duran varlığın kalıntı değeri: ĠĢletmenin, varlığın 

halihazırda beklenilen yararlı ömrünün ve yaĢının sonuna gelmiĢ olması 

durumunda, bu varlığı elden çıkarmasından elde edeceği tahmin edilen tutardan 

tahmini elden çıkarma maliyetleri düĢüldükten sonra kalan tutardır. 

Yararlı ömür: 

(a) Bir varlığın iĢletme tarafından kullanılabilmesi beklenilen süreyi veya 

(b) ĠĢletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenilen üretim sayısı 

veya 

benzeri üretim birimini ifade eder. 

1.2.7.3 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

Günümüzde maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleĢtirilmesine 

iliĢkin en geliĢmiĢ kuralların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  

olduğu açıktır. Bu kapsamda, maddi olmayan duran varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasına iliĢkin kurallar birden fazla muhasebe 

standardında yer almaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların finansal 

tablolarda raporlanmasıyla doğrudan ilgili standart “TMS-38 Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar standardıdır. ĠĢletmenin edindiği maddi olmayan duran 

varlıkların finansal tablolarda raporlanması ve maddi olmayan duran varlıklarla 

ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasına iliĢkin kurallar bu standart çerçevesinde 
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düzenlenmiĢtir.
43

 Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların finansal tablolara 

aktarılması ve ilgili bilgilerin kamuya açıklanması hususunda; TFRS 3”ĠĢletme 

BirleĢmeleri”, TFRS 4 “Sigorta SözleĢmeleri” , TFRS 5 “SatıĢ Amaçlı Elde 

Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” , TMS 36 “ Varlıklarda 

Değer AzalıĢı” Standartlarından yararlanmak gerekmektedir.  

Bazı maddi olmayan duran varlıklar duran varlığın önemli bir parçası 

olabilir. Bu durumda maddi olmayan duran varlık “TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar” standardına göre değerlenir. Örneğin; kompakt disk (bilgisayar 

yazılımı olması durumunda), yasal belge (lisans ya da patent durumunda) ya da 

film gibi fiziksel cisimlerin içinde ya da üzerinde yer alabilir. Özel bir 

bilgisayar yazılımı olmadan çalıĢmayan bilgisayar kontrollü bir makine için, 

ilgili yazılım, söz konusu donanımın önemli bir parçasıdır ve maddi duran 

varlık olarak değerlendirilir. Bilgisayarın çalıĢma sistemi için de aynısı 

geçerlidir. Yazılımın, ilgili donanımın ayrılmaz bir parçası olmaması 

durumunda, bilgisayar yazılımı maddi olmayan duran varlık olarak 

değerlendirilir. 

Maddi olmayan duran varlığın muhasebeleĢtirilmesi için varlığa iliĢkin 

gelecekteki ekonomik faydanın iĢletmeye akıĢının muhtemel olması ve varlığın 

maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi gerekmektedir. Sadece bu 

durumlar gerçekleĢtiğinde maddi olmayan duran varlık aktif olarak 

kaydedilerek finansal tablolara alınmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlık tanımı, maddi olmayan duran varlığın 

Ģerefiyeden ayrı olarak belirlenebilmesini gerektirmektedir. Bir iĢletme 

birleĢmesinde elde edilen Ģerefiye, devralanın tek baĢına belirlenemeyen ve 

ayrı olarak muhasebeleĢtirilemeyen varlıklardan gelecekte beklediği ekonomik 

                                                           
43 Çelik, Orhan, Feyzan Çelik ve H. ġehirali,” ĠĢletmenin Maddi Olmayan Duran Varlıklar Üzerindeki 

Kontrolü: Finansal Raporlamaya Hukuksal Bir BakıĢ”, Muhasebe Ve Denetime BakıĢ Dergisi, Mayıs 

2010 
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yararlar için yaptığı ödemedir. Bir varlık, maddi olmayan duran varlıklar 

tanımındaki belirlenebilirlik kriterini aĢağıdaki durumlarda sağlamaktadır;
44

 

(a) Ayrılabilir olması, diğer bir deyiĢle iĢletmeden ayrılabilme ya da 

bölünebilme özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da ilgili sözleĢme, varlık ya  

da borçla beraber satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir 

ya da takas edilebilir olması; veya 

(b) Ġlgili hakların iĢletmeden ya da diğer haklar ve yükümlülüklerden 

ayrılabilmesi veya devredilebilmesine bakılmaksızın, sözleĢmede yer alan 

haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması. 

1.2.7.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değerleme 

Maddi olmayan duran varlıklar maddi duran varlıklara göre soyut olmaları 

ve iĢletmeden iĢletmeye farklılıklar göstermeleri nedeniyle daha zor ölçme ve 

değerleme yapılmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlığın muhasebeleĢtirilme sonrasında ölçmeyi 

ifade eden değerleme yöntemleri; Temel Yöntem(Maliyet yöntemi) ve 

Alternatif Yöntem (Yeniden Değerleme Yöntemi) olmak üzere iki çeĢittir. 

ġirket yönetimi bu yöntemlerden istediğini muhasebe politikası olarak seçer. 

Standart bu durumla ilgili 72. paragrafta “Bir maddi olmayan duran varlığın 

yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleĢtirilmesi durumunda, 

sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu 

söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhasebeleĢtirilir.” 

açıklamasını yapmaktadır. 

(a) Temel Yöntem(Maliyet yöntemi): 38 nolu Türkiye Muhasebe 

Standardında Maliyet yöntemiyle ilgili açıklamalara 74. paragrafta yer 

verilmiĢtir. Standarda göre maliyet yöntemi ; “Bir maddi olmayan duran varlık, 

                                                           
44 Gökçen, Ataman Akgül ve Çakıcı, ”a.g.e”, Sayfa 342. 
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ilk muhasebeleĢtirilmesinin ardından, maliyetinden, tüm birikmiĢ itfa ve değer 

düĢüklüğü zararları düĢülmüĢ olarak izlenir.” Ģeklinde açıklanmıĢtır. 

Diğer bir ifadeyle maliyet yöntemi; mali tablolara ilk alınma sonrasında, 

maddi olmayan bir varlık, mali tablolarda maliyetinden birikmiĢ itfa payları ve 

birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonraki değer üzerinden 

gösterilir.
45

 

(b) Alternatif Yöntem (Yeniden Değerleme Yöntemi):  

Ġsteyen iĢletmeler ilgili maddi olmayan duran varlığı maliyet yöntemi 

yerine yeniden değerleme yöntemine göre de değerlemeye tabi tutabilirler. 

Ġlgili standardın 75. paragrafında yeniden değerleme yönteminin unsurları 

belirtilmiĢ olup 76. maddede de standardın hangi durumlarda yeniden 

değerleme yöntemine izin vermediği belirtilmiĢtir. Buna göre; Yeniden 

değerleme yöntemi, varlığın maliyeti üzerinden ilk muhasebeleĢtirilmesinden 

sonra uygulanır. Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleĢtirilmesinin 

ardından, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiĢ 

itfa ve değer düĢüklüğü zararlarının tamamı düĢüldükten sonra hesaplanan 

tutarı olan yeniden değerlenmiĢ tutarı üzerinden izlenir. Bu Standarda göre 

yeniden değerleme yapmak için, gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile 

iliĢkilendirilmek suretiyle belirlenir. Yeniden değerleme iĢlemleri, raporlama 

dönemi sonunda ilgili aktifin defter değerinin gerçeğe uygun değerinden 

önemli ölçüde farklılık göstermemesi açısından düzenli olarak yapılır. 

Ayrıca standart yeniden değerleme yöntemine; 

(a) Daha önce varlık olarak muhasebeleĢtirilmeyen maddi olmayan duran 

varlıkların yeniden değerlenmelerine veya 

(b) Maddi olmayan duran varlıkların maliyet tutarı dıĢında bir tutardan 

muhasebeleĢtirilmelerine izin vermez. 

                                                           
45 Gökçen, Ataman Akgül ve Çakıcı, ”a.g.e”, Sayfa 345 



32 
 

Maddi olmayan bir duran varlık yeniden değerlendiğinde aktif bir piyasası 

olmayanlar hariç diğer tüm maddi olmayan duran varlıklar da değerlemeye tabi 

tutulur. Yeniden değerleme iĢleminin sıklığı yeniden değerlenen maddi 

olmayan duran varlığın değiĢkenliğine bağlıdır. Eğer değerleme iĢlemi 

neticesinde defter değerine göre ciddi farklar varsa yeniden değerlemeye 

devam edilmesi gerekmektedir. 

Maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme sonucunda azalmıĢ ise, 

azalan tutarın da muhasebeleĢtirilmesi gerekmektedir. Öz kaynakta yer alan 

birikmiĢ yeniden değerleme fazlası, elde edildiğinde, doğrudan dağıtılmamıĢ 

kârlara nakledilir. Yeniden değerleme fazlasından dağıtılmamıĢ kârlara yapılan 

transfer, gelir tablosu aracılığıyla yapılmaz.
46

 

1.2.7.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İtfa 

Maddi olmayan duran varlığın muhasebeleĢtirilmesinde TMS 16‟ da 

olduğu gibi yararlı ömrü dikkate alınmaktadır. Sınırlı bir yararlı ömre sahip bir 

maddi olmayan duran varlık itfaya tabi iken sınırsız yararlı ömürlü bir maddi 

olmayan duran varlık itfaya tabi olmaz. iĢletme, bir maddi olmayan duran 

varlığın yararlı ömrünün sınırlı mı yoksa sınırsız mı olduğunu ve eğer sınırlı 

ise, bunun süresini veya kendisini oluĢturan ürün veya benzeri birimlerin 

sayısını değerlendirir.
47

 

Teknolojide meydana gelen hızlı değiĢimler düĢünüldüğünde, bilgisayar 

yazılımları ve diğer birçok maddi olmayan duran varlık teknolojik açıdan 

eskime tehdidi altındadır. Bu nedenle, yararlı ömürlerinin kısa olması 

muhtemeldir.
48

 

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi 

tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. Bir varlığın itfaya tabi 
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tutarının yararlı ömrüne sistematik olarak dağıtılması için TMS 16‟ da yer alan 

amortisman yöntemleri kullanılabilmektedir.
49

 

1.2.7.6 Beşeri Sermaye Kavramı 

Ġktisadi bir birim olan iĢletmelerin fonksiyonlarından biri de insan 

kaynaklarıdır. ĠĢletmelerin bütün birimlerinin ortak öğesi insan olduğu için 

insan kaynakları yöneticisinin vereceği kararlar her birimi az ya da çok 

ilgilendirmektedir.
50

 Ġstenilen niteliklere haiz insan kaynağına sahip iĢletmeler, 

maliyet, hız ve zaman faktörünün çok önemli olduğu küresel rekabet ortamında 

diğer iĢletmelere karĢı rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Ġyi eğitim almıĢ, 

yetenekli, yaratıcı, yenilikçi, iyi insan iliĢkilerine sahip, örgüte bağlı personel 

küresel rekabet ortamında iĢletmeyi daha ön plana çıkarmaktadır. “Bizim en 

değerli sermayemiz çalıĢanlarımızdır ” gibi ya da buna benzer ifadeler hemen 

hemen her iĢletmenin faaliyet raporunda yer almaktadır. Bilgi toplumunda, 

iĢletme değeri için diğer kaynaklar belirgin bir biçimde önemli olurken, birçok 

iĢletme için geleneksel varlık değerlerinin önemi azalmaktadır.
51

 

ĠĢletme açısından bakıldığında insan kaynağı fiziksel sermayeden çok 

bilgili tecrübeli ve yetenekli insanlar olarak ele alındığında insan kaynakları 

yatırım yapılması gereken bir sermaye kalemidir.
52

 

Ekonomik kalkınmanın en temel faktörlerinden biri beĢeri sermayedir. 

ĠĢletmelerin tüm fonksiyonları düĢünüldüğünde mikro ve makro düzeyde 

baĢarıyı yakalamanın yolu çalıĢanları varlık gibi yönetilmesinden 

geçmektedir.
53

 Ġnsan kaynakları sermayesi ya da entelektüel sermaye olarak da 

literatürde yer bulan beĢeri sermayenin geliĢtirilmesi ise öncelikle eğitimle 

mümkün olacaktır. Sermayeyi fiziksel, beĢeri ve sosyal olmak üzere üçe 
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ayrıldığında, beĢeri sermayenin fiziksel ve sosyal sermayeden farklı olduğu 

görülmektedir.  

BeĢeri sermaye; üretime katılan iĢgücünün sahip olduğu ve diğer üretim 

faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve 

dinamizm gibi pozitif değerler olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu değerler, 

yeni teknolojilerin bulunması ve etkin bir Ģekilde kullanılmasına yol açmakta, 

böylece ekonomik büyüme artmakta ve ülke ekonomisi daha hızlı 

geliĢebilmektedir.
54

 

BeĢeri sermaye kavramı, iktisadi faaliyetlerle ilgili olarak bireylerde 

oluĢan bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi nitelikleri kapsamaktadır. Bu 

tanım geniĢ anlamda ele alındığında ise, insanın üretken olarak ortaya 

koyabileceği bütün nitelikleri içermektedir. Dolayısıyla, bu nitelikleri 

kazanmaya yönelik olarak yapılan faaliyetler yatırım olarak 

değerlendirilmektedir.
55

 

Ġnsan Kaynakları da iĢletmenin sahip olduğu diğer varlıklar gibidir. Bu 

nedenle iĢletmeler nasıl ki bu varlıkları geliĢtirmek için arge çalıĢmaları 

yapıyorsa aynı Ģekilde insan kaynağını da geliĢtirmek için yatırımlar 

yapmalıdır. Etkinlik ve verimliliğin artırılması için sadece iĢ akıĢında ya da 

makinalarda planlamalar yapmak yeterli değildir. Aynı Ģekilde beĢeri 

sermayeye de yatırım Ģarttır.  

GeliĢmiĢ ülkelerin geliĢmekte olan ülkelere karĢı en büyük avantajlarının 

kaynağında, sahip oldukları bilgi ve beceri düzeyi yüksek beĢeri sermaye 

yatmaktadır. BeĢeri sermayenin temelini ise, bir kez üretildikten sonra, 

kullanılırken ek bir maliyete katlanılması gerekmeyen bilgi oluĢturmaktadır. 

Bilgi dıĢındaki üretim faktörleri, kullanıldıkça bitmekte ve üretimin 

artırılabilmesi için ek maliyetlere katlanılması gerekmektedir. Bilginin 

                                                           
54 Eser, Kadir ve Gökmen Çisel Ekiz.” BeĢeri Sermayenin Ekonomik GeliĢme Üzerindeki Etkileri: 
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kullandıkça azalmayan, aksine artan özelliği, onu üretim için gerekli olan diğer 

girdilerden çarpıcı bir Ģekilde ayırır.
56

 

Günümüzde beĢeri sermayenin ekonomik kalkınmada önemi çok daha net 

anlaĢılabilmektedir. Diğer taraftan ülkeler arasında beyin göçü Ģeklinde vuku 

bulan, genellikle geliĢmekte olan ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere doğru 

gerçekleĢen beĢeri sermaye transferi fakir ülkeyi daha fakir, zengin ülkeyi daha 

zengin yapmaktadır.
57

 Toplumların ekonomik geliĢme süreçlerinde baĢarılı 

olabilmeleri, fiziki sermayeleri yanında beĢeri sermayelerinin de 

geliĢtirilmesine bağlıdır. Bu anlamda, beĢeri ve sosyal sermayeye yatırım 

yapmayan ülkelerin iktisadi alanda yüksek bir performans göstermesi mümkün 

değildir.
58

 

Günümüz iĢletmeleri  etkin ve verimli olarak faaliyette bulunabilmek için 

gereksinim duyduğu insan kaynaklarını artık bir maliyet unsuru olarak değil, 

iĢletmenin sahip olduğu bir varlık olarak düĢünmekte ve insan kaynakları 

yönetiminin en önemli amaçlarından biri olan eğitim ve geliĢtirme 

çalıĢmalarını, eskiden olduğu gibi boĢa giden bir harcama, yani ekonomik 

dönüĢü olmayan bir sarf kalemi olarak görmemekte, aksine insan kaynakları içi 

yapılan eğitim harcamalarını bir yatırım olarak görmektedir. Bu nedenle de 

günümüz iĢletmeleri çalıĢanların eğitimi için ciddi bütçeler ayırmaktadır. Bu 

eğitimler, hizmet öncesi eğitim, iĢe baĢlama eğitimi, uyum(oryantasyon) 

eğitimi ve hizmet içi eğitimdir. 
59

 

ĠĢletme için beĢeri sermayenin önemi düĢünüldüğünde ülkemizde de bu tür 

yatırımlara daha çok önem verilmesi gerektiği açıktır. Ġnsana yapılan yatırım 

asla gereksiz değildir. Ülkemizdeki özellikle kurumsal olmayan Ģirketlerinde 

bu doğrultuda faaliyet planlarını yürütmeleri gerekmektedir. Ekonomik 
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büyüme verimli üretim ve katma değeri yüksek sektörlere yönelerek 

sağlanabilir. BeĢeri sermaye ekonomik büyümenin motoru olduğundan bu 

alanda yapılacak yatırımlar ekonomik büyümeyi tetikleyecektir. 

1.2.7.7 Beşeri Sermayenin Amortismanı 

Geleneksel muhasebe sistemi, insan kaynakları muhasebesi konusunda 

iĢletme yönetimine yeterince yardımcı olamamıĢ ve zaman zaman görevlerin 

yerine getirilmesine engel olmuĢtur. Bu bağlamda iĢletmelerde önemli 

problemler ortaya çıkmıĢ ve insan kaynakları muhasebesine ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Ġlerleyen süreçte insan kaynakları muhasebesine yeni yaklaĢımlar 

getirilmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir.
60

 

BeĢeri sermaye kavramı iktisat literatürüne Smith, Marshall ve Mill‟in 

çalıĢmaları ile girmiĢtir. Denison (1962), Schultz (1968) ve Becker (1964) gibi 

iktisatçılar ise bugünkü beĢeri sermaye kavramını geliĢtirmiĢlerdir. 

Bu konu ile ilgilenen ve çalıĢmalar yapan ilk kiĢi de 1961 yılında Rensis 

Likert‟tir.  Likert‟in gündeme getirdiği BeĢeri Sermaye Muhasebesi ya da diğer 

Ģekliyle Ġnsan Kaynakları Muhasebesi, ilerleyen zaman içinde geliĢmeler 

kaydetmiĢ ve uygulama alanı bulmuĢtur. Ġnsan Kaynakları Muhasebesi, 

geleneksel muhasebeden farklı olarak iĢletmenin net gelirini daha doğru 

ölçmekte ve yönetimin etkinliğinin daha gerçekçi ölçülmesini sağlamaktadır. 

Net gelirin daha gerçekçi ölçülmesi sonucu ortaya çıkan yeni eğilim ve 

değiĢimler yönetimin etkinliği ile doğru orantılıdır.
61

 

OECD‟nin beĢeri sermaye tanımına göre; beĢeri sermaye, kiĢisel ve sosyal 

geliĢimi sağlayan ve ekonomik refahın arttırılmasını kolaylaĢtıran, bilgi ve 

beceri gibi iĢgücü tarafından sahip olunan yeteneklerdir. 
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Üretim sürecinde birlikte kullanılmakla birlikte beĢeri ve fiziki sermaye 

arasında önemli farklılıklar mevcuttur.  Eğitim ve sağlık harcamaları gibi 

beĢeri sermayeye yapılan yatırımlar, fiziki sermayeden farklı olarak üretim 

sürecinin yanı sıra bireylerin yaĢam kalitelerinin iyileĢtirilmesine yöneliktir. 

Bireylerin niteliğinde ve niceliğinde sürekli değiĢimler meydana gelmektedir. 

Bu nedenle, beĢeri sermaye değiĢken bir yapıya sahiptir ve fiziki sermaye gibi 

stoklanması mümkün değildir. Dolayısıyla, beĢeri sermayenin kullanılmadığı 

her zaman dilimi onun kaybı anlamına gelmektedir. Ayrıca nerede, nasıl ve 

hangi Ģartlar altında çalıĢacağına kendisi karar veren beĢeri sermaye, bu 

yönüyle fiziki sermayeden farklı olarak üretim sürecinin aktif bir 

oyuncusudur.
62

 

Söz konusu farklılıklara rağmen, üretim sürecinde bu iki sermaye türü 

birbirini tamamlamaktadır. Sadece fiziki sermaye ya da sadece beĢeri sermaye 

kullanılarak üretimin yapılabilmesi neredeyse mümkün değildir. Üretim 

teknolojisine göre, beĢeri sermaye ile fiziki sermaye değiĢik oranlarda bir araya 

getirilmektedir.
63

 

BeĢeri sermayenin Amortismanını iĢletme için bir varlık olarak kabul 

edildiğinden  “Maddi Olmayan Duran Varlıklar “ grubu içerisinde AraĢtırma 

GeliĢtirme Giderleri ya da ġerefiyeler Hesabında gösterilmesi uygun olacaktır. 

Türkiye‟de serbest meslek faaliyetleri içerisinde yer alan ve vergi 

kanunlarının da bu kapsamda değerlendirdiği üç serbest meslek faaliyeti vardır 

ve bunlar; tıp doktorluğu, avukatlık ve mali müĢavirliktir. Bu gruplar içerisinde 

yer alan ihtisas sahipleri her öğrenci gibi orta öğrenimlerini tamamlamalarına 

rağmen lisede özel bir çalıĢma göstererek üniversiteye dahil olmaktadır. Altı 

yıl tıp fakültesini okuyan doktorlar uzmanlık sınavına girerek 4-5 yıl ilave 

eğitimler sonucu uzman doktor olabilmektedir. 
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Yine aynı Ģekilde hukuk fakülteleri ve iktisadi idari bilimler fakültelerinden 

mezun olan kiĢiler avukatlık mesleğini kazanmaları için bir yıl, mali müĢavirlik 

unvanını kazanmak için ise üç yıl staj yapmak mecburiyetindedir.  

Serbest meslek faaliyeti yapabilmenin Ģartlarına bakıldığında uzun bir 

eğitim süreci geçmektedir. Bunun neticesinde hem zihinsel hem de maddi 

olarak bir maliyete katlanılmaktadır.  

Serbest meslek sahiplerinin katlandığı eğitim ve ihtisaslaĢma 

yatırımlarının sonucu olan beĢeri sermaye, faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi 

sırasında meydana gelen sağlık, zeka, yetenek ve beceride vb. fiziksel 

bozulmalar nedeniyle yıpranmaktadır. Ayrıca serbest meslek sahiplerinin 

niteliklerindeki değiĢiklikler de tükenmeye yol açmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

beĢeri sermaye zamanla tüketilmektedir.
64

 

Türkiye‟de beĢeri sermayenin amortismanı konusunda halihazırda önerilen 

bir model bulunmamaktadır. Uygulamada serbest meslek sahibinin hizmet 

üretiminin temel unsuru olan bilgi, beceri ve tecrübesinin maliyet unsuru 

olarak dikkate alınmaması elde edilen kazançların tamamının vergi matrahı 

olması sonucunu doğurmaktadır. Serbest meslek sahiplerinin yapmıĢ oldukları 

faaliyetler dikkate alınarak her bir meslek grubu için varlık değeri 

oluĢturulabilir. Bu değer üzerinden Türkiye‟de sosyal güvenlik yasalarının 

öngördüğü 25 yıllık çalıĢma süresi dikkate alınarak amortisman oranı 

belirlenebilir.
65
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE AMORTİSMAN 

YÖNTEMLERİ 

Kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarına 

iliĢkin olarak iĢletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini 

yansıtır. Bir varlığın amortismana tabi tutarını yararlı ömrü boyunca sistematik 

olarak dağıtmak için çeĢitli amortisman yöntemleri kullanılabilir.
66

 Gelecekteki 

ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değiĢiklik olmadıkça 

seçilen amortisman yöntemi değiĢtirilmemeli ve tutarlı olarak uygulanmalıdır.
 

Vergi Usul Kanununda ve Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde 

amortisman ayırma yöntemlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Ġkinci bölümde 

amortisman yöntemleri hem TMS hem de VUK‟na göre açıklanacak ve bu 

farklılıklar irdelenecektir. 

2.1 Vergi Usul Kanunu’nda Amortisman Ayırma Yöntemleri 

Amortisman konusunun Türk Vergi Mevzuatı (TVM)‟nda önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu 

(GVK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) dahil bir çok Kanun‟da amortisman 

iĢlemlerine iliĢkin açıklamalara yer verilmiĢ olmakla birlikte, amortisman 

iĢlemlerine iliĢkin temel konular ve amortisman ayırma yöntemleri Vergi Usul 

Kanunu (VUK)‟nun 313 – 321‟inci maddeleri arasında ele alınmıĢtır. 

ĠĢletmelerin sahip olduğu maddi veya maddi olmayan değerlerde zamanla 

ortaya çıkan değer düĢüĢlerinin sonuç hesaplarına aktarılması amortisman 

yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. V.U.K amortisman konusunu mevcutlarda 
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amortisman, arazide amortisman, madenlerde amortisman, alacaklarda ve 

sermayede amortisman olmak üzere dört ayrı bölümde ele almıĢtır. 
67

 

VUK‟da amortisman hesaplama yöntemleri; normal amortisman (VUK, 

md.315) ve azalan bakiyeler üzerinden amortisman (VUK, Mükerrer md.315) 

olarak belirlenmiĢtir. Bu yöntemler dıĢında, bazı özel durumlara iliĢkin 

uygulamalarda ilgili kanunda düzenlenmistir. Bunlar; madenlerde amortisman, 

fevkalade amortisman ve kıst amortisman uygulamalarıdır.
68

 

Türk vergi mevzuatında her ne kadar bu üç yöntemin uygulanabileceğine 

iliĢkin düzenlemeler olsa da, esas olan “normal” usuldeki yöntemdir. Çünkü 

“azalan bakiyeler” usulünde, % 50‟ yi aĢmamak koĢuluyla normal usule göre 

belirlenen oranın iki katını geçemeyecektir. Fevkalade amortisman yöntemi ise, 

tamamen Vergi Usul Kanunu‟ nun 317‟ nci maddesinde belirtilen özel 

koĢulların ortaya çıkması halinde uygulanabilecek, arızi bir yöntemdir.  

Mükellefler “normal” ve “azalan bakiyeler” usullerinden birini “iktisadi ve 

teknik bakımdan bütünlük teĢkil etmek” koĢuluyla, diledikleri gibi 

seçebilmektedirler. Normal usul seçilirse bir usulden bir daha dönülemez iken, 

azalan bakiyeler usulünden, normal usule geçiĢ kabul edilmektedir. Ancak, bu 

geçiĢte de amortisman süresi değiĢtirilemez. 

2.1.1 Normal Amortisman Yöntemi 

5024 sayılı Kanun‟la yapılan değiĢikle VUK‟nun 313 – 321. maddelerinde 

bazı değiĢiklikler olmuĢtur. Yapılan bu değiĢiklik, vergi matrahının 

belirlenmesi açısından, gerçek usulde vergiye tabi tüm iĢletmeleri etkilemiĢtir. 

Vergi Usul Kanunu‟ nun 315‟ inci maddesi “Normal Amortisman” usulünü 

belirlemiĢtir.  Ġlgili madde 5024 sayılı Kanun‟un 3‟üncü maddesi ile 

                                                           
67 Kızılot, ġükrü, Doğan ġenyüz, Metin TaĢ ve Recai Dönmez. ”Vergi Hukuku”, YaklaĢım Yayıncılık, 

Ekim 2008, Ankara, Sayfa 192 

 
68 Pamukçu, Fatma. ”Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamasının Türkiye Muhasebe 

Standartları Ve Türk Vergi Mevzuatı Açısından KarĢılaĢtırılması”, Muhasebe Ve Denetime BakıĢ 

Dergisi, Ekim 2010, sayfa 73 
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değiĢtirilmiĢ ve azami % 20 olan amortisman oranı kaldırılmıĢtır. 5024 sayılı 

Kanun‟la mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye 

Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilecek oranlar ile amorti edecekleri 

belirtilerek, bu oranların tespitinde varlıkların faydalı ömürlerinin dikkate 

alınacağı hüküm altına alınmıĢtır.
69

 

Halen geçerli olan Vergi Usul Kanunu‟nun 315. maddesi Normal 

Amortismanı; Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye 

Bakanlığı‟ nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. 

 Ġlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri 

dikkate alınır Ģeklinde açıklamıĢtır. Bu madde hükmünden de anlaĢılacağı 

üzere, mükellefler faydalı ömür dikkate alınarak belirlenen amortisman 

oranlarına göre amortisman ayırabileceklerdir. Bu oranlar 333 ve 339 Seri 

no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde 1.1.2004 tarihinden itibaren  

iktisadi kıymetler tek tek sayılmıĢ ve Amortisman oranları ayrı ayrı 

belirlenmiĢtir. 
70

 

Normal amortisman usulünde, mükellefler, varlığın faydalı ömrüne göre 

belirlenen oran üzerinden, kıymeti süresinde itfa ederler.  

VUK 333 seri numaralı Genel Tebliği'ne ekli listenin 1-6 bölümleri 

arasında genel sınıflamalar yapılmıĢ ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiĢtir. Listenin 1-6 

bölümleri arasındaki sınıflamalar, tüm mükellefler için ortak hükümler 

içermekte olup, bu iktisadi kıymetler genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete 

iliĢkin aĢamaların dıĢında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluĢmaktadırlar. 

Listenin diğer bölümlerinde ise, sektörler itibarı ile kullanılan amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiĢtir. 

Sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetler, mükelleflerin faaliyet 
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konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. 

aĢamalarda kullanılan iktisadi kıymetlerdir. 

Mükellefler, uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, 

sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacaklar, bu 

ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak 

oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edeceklerdir. 

Böylece, mükellefler öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek 

hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyeceklerdir. 

Sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen ancak listenin 1-6 bölümleri arasında 

yer alan iktisadi kıymetler ise 1-6 bölümünde gösterilmiĢ olan faydalı ömürleri 

üzerinden amortismana tabi tutulacaklardır.
71

 

Normal amortisman, eĢit tutarlı amortisman, basit amortisman gibi 

kavramlarla da ifade edilmektedir. Amortismana tabi varlığın değerine sabit bir 

oranın uygulanması ile hesaplanır.
 72

 Yani bu yöntemde, duran varlıkların 

maliyet bedeli üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak her yıl eĢit tutarlarla 

amortisman hesaplanır.
73

 

 Bu yöntemde zamana göre amortisman hesaplaması dikkate alınır.  

Varlığın amortismana tabi tutulan değerinin faydalı ömür paydasına göre 

dağıtıldığı görülmektedir. Faydalı ömür paydası dağıtımda esas olduğu için 

varlığın ne amaçla kullanıldığı dikkate alınmaktadır.
74

 

 Yıllık Amortisman Tutarı = Maliyet Bedeli /Faydalı ömür 

Yeni Vergi Usul Kanunu, eski mevzuata 2. ve 3. bentleri eklenmiĢ ve  

yeniden mükellefiyete girenlerin ellerindeki kıymetlerin değerlemesinden söz 

edilmiĢtir. Eklenen bu açıklamalar; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya 
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izleyen 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 erbabının amortismana tabi 

iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa 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 Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden 

devam olunur.  

Üçüncü bentte ise; Ġkinci fıkra uyarınca mükellefçe tahmin olunacak 

bedelin fazla hesaplandığının tespiti halinde bundan dolayı adına ceza 

kesilmeyeceği ifade edilmiĢtir. 

2.1.2 Hızlandırılmış (Azalan Bakiyeler Usulüne Göre) Amortisman 

Yöntemi 

V.U.K. „nun mükerrer  315. maddesine göre; bilanço esasına göre defter 

tutan mükelleflerden isteyenler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini azalan 

bakiyeler yöntemi ile yok edebilirler.  

Bu usulün tatbikinde ; 

 Her yıl üzerinden amortisman ayrılacak değer, evvelce ayrılmıĢ olan 

amortismanların toplamının düĢülmesi suretiyle bulunur.  

 Bu usulde uygulanacak  amortisman nispeti %50‟yi geçmemek üzere 

normal amortisman nispetinin iki katıdır. 

 Amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır 

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

edilir.
75
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 Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı, amortisman uygulama 

süresince sabit kalırken, bu oranın uygulanacağı bedel yani amortisman 

matrahı sürekli azalır. Sistem, ismin de bu özelliğinden almıĢtır. Sabit kıymetin 

amortisman uygulamasına esas alınacak değeri, her yıl, bilançonun aktifine 

girdiği tarihteki değerinden, o yıla kadar ayrılmıĢ amortisman tutarının toplamı 

düĢülmek suretiyle bulunur.
76

 Maddi duran varlıkların hizmet süresi boyunca 

veriminin giderek düĢeceği, ayrıca artan bakım-onarım giderleri nedeniyle 

kullanma maliyetinin de yıllar itibariyle yükseleceği gerçeğinin dikkate alındığı 

bir yöntemdir.
77

 Bu yöntemde, amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır. 

Bu yönteme göre yıllık amortisman payı Ģu Ģekilde hesaplanır:
78

 

Yıllık amortisman payı = 2 x normal amortisman oranı x dönem baĢındaki 

defter değeri 

Yani; Normal amortisman yöntemine göre belirlenen oranın iki katının 

ilgili yılın baĢındaki net defter değeri ile çarpımıdır.
79

 

Azalan bakiyeler yöntemine ilk yıllarda vergi avantajı sağlayarak yeni 

yatırımların yapılmasını ve mevcut yatırımların yenilenmesini teĢvik ederek 

iĢletmenin verimliliğini ve likiditesini artırmak amacıyla VUK‟nda yer 

verildiği yönünde görüĢler bulunmaktadır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler amortismana 

tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulüyle yok 

edebilirler.
80

 Kanun azalan bakiyeler yönteminin, sadece bilanço esasına göre 

defter tutan mükelleflerce uygulanmasına izin vermekle amortisman hesaplama 
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yöntemlerine getirdiği sınırlamayı bir adım daha ileri götürdüğü ifade 

edilebilir. Amortisman süresi, normal amortisman oranlarına göre hesaplanır. 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer o yıl tamamen yok edilir.
81

  

Taslak olarak hazırlanan Yeni Vergi Usul Kanunda Ģuan yürürlükte olan 

kanunda sadece bilanço esasına göre defter tutanlarca uygulanabilen bu yöntem 

mükelleflerden dileyenler Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Yapılan düzenleme ile 

sadece bilanço esasında olanlar değil bütün mükelleflerin azalan bakiyeler 

usulünden yararlanması öngörülüyor. 

2.1.3. Özel Durumlar 

ĠĢletmelerde kullanılmak üzere alınan maddi duran varlıklar her zaman 

olağan Ģekilde yıpranmayabilirler. Aynı Ģekilde maden, arsa, arazi gibi bazı 

maddi duran varlıklar da amortismana tabi diğer maddi duran varlıklar gibi 

aynı Ģekilde amortismana tabi tutulmamalıdırlar. Bu durumda olağan 

amortisman yöntemleri yeterli olmayacağından Vergi Usul Kanunu 314,316 ve 

317. maddelerinde bu durumları düzenlemiĢtir. 

2.1.3.1 Arsa Ve Arazilerde Amortisman 

Arazi, sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile 

belirlenen gibi vb. iĢaretlerle belirlenen yeryüzü parçalarıdır. Arsa kavramı 

Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde tanımlanmıĢtır. Bir arazi  belediye 

sınırları içindeyse ve belediyece parsellenmiĢ ise arsa adını alır. Kanunun 

tanımına göre her arsa bir arazidir. 

Vergi Usul Kanunun 314. maddesinde boĢ arazi ve boĢ arsalar 

amortismana tabi olmadığı belirtilmiĢtir. Ancak:  

  Tarım iĢletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, 

zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;  
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  ĠĢletmede inĢa edilmiĢ olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi 

tutulur denmiĢtir. 

2.1.3.2 Madenlerde Amortisman 

Madenlerde amortisman bazı görüĢlere göre ayrı bir amortisman 

yöntemidir. Ancak çoğu görüĢ bunun ayrı bir yöntem değil ayrı bir nispet 

belirleme biçimi olarak kabul etmek gerekir. 

Madenler için Vergi Usul Kanunu‟nun 316'ncı maddesinde, ayrı bir 

amortisman düzenlemesi getirilmiĢtir. Buna göre; iĢletme sebebiyle içindeki 

cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taĢ 

ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine 

bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taĢ 

ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli 

edilecek nispetler üzerinden yok edildiği belirtilmiĢtir. Kanun metninden de 

anlaĢılacağı üzere amortisman tutarı, madene iliĢkin “imtiyaz veya maliyet 

bedelleri” üzerinden hesaplanacaktır. Ancak V.U.K‟nda bu bedellerin 

saptanmasına iliĢkin özel bir tanımlama yapılmamıĢtır. Uygulamada özellikle 

imtiyaz bedelinin tespiti ile ilgili birçok belirsizlikler mevcuttur. 

Bu maddeye göre, madenlerde uygulanacak amortisman nispetinin aĢağıda 

gösterilen formülle hesaplanması hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

Maliye Bakanlığı arasında anlaĢma bulunmaktadır.
82

 

 

 Ġmtiyaz Veya Maliyet Bedeli 

                 -----------------------------------------------------   X   Yıllık Üretim Miktarı 

                Görünür Veya Muhtemel Rezerv 
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Maliye Bakanlığı tarafından benimsenen görüĢ ve uygulamaya 

göre imtiyaz bedeli; arama giderleri dahil imtiyazın elde edilmesi dolayısıyla 

yapılan giderleri ifade etmektedir. (Maden üretimine yönelik olmayan 

prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araĢtırma, sondaj, 

yarma, galeri gibi faaliyetler için yapılan harcamaların da imtiyaz bedeli 

içerisinde düĢünülmesi gerekmektedir.) BaĢka bir ifadeyle; iĢletme 

izni alınıncaya kadar yapılan harcamaların tamamı, imtiyaz bedeli içerisinde 

mütalaa edilmeli ve mükellefler tarafından 258-Yapılmakta Olan 

Yatırımlar hesabında izlenmelidir.
83

 

 Maliyet bedeli ise V.U.K‟nun 262. maddesinden hareketle; maden 

ocağının imtiyaz hakkının sahibinden ya da devletten satın alınarak elde 

edilmesi karĢılığında imtiyaz sahibine ödenen bedel ile bu bedele ek giderlerin 

toplamı olarak tanımlanabilir. Ancak, ödenen bu bedelin dıĢında noter, tapu, 

kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye gider ve harçlarının, V.U.K.‟ nun 270. 

maddesinin son bendi uyarınca, maliyet bedeline dahil edilmesi zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

 Yeni Vergi Usul Kanunu Taslağında eğer rezervler fazla tahmin edilmiĢ 

ise yok edilmemiĢ olan imtiyaz veya maliyet bedeli rezervin bittiği yılda 

doğrudan gider yazılacağı ifadesi eklenmiĢtir. Böyle bir durumda yapılması 

gereken ancak kanunda belirtilmeyen husus açıklığa kavuĢturulmuĢtur. 

2.1.3.3 Fevkalade Amortisman Yöntemi 

Amortisman uygulamasında özellik arz eden bir husus olan fevkalade 

amortisman yöntemi VUK 317‟nci maddesinde açıklanmıĢtır; afet nedeniyle 

değerini tamamen veya kısmen kaybeden, yeni icatlar nedeniyle teknik verim 

ve kıymetleri düĢen, aĢırı çalıĢmaya tabi tutuldukları için normalden fazla 

aĢınma veya yıpranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkuller ile hakların 

durumudur.  
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Fevkalade amortisman; afet, aĢırı kullanma ve yeni icatlar neticesinde 

değerini kaybeden duran varlıkların olması durumlarında, normal  amortisman 

oranlarından daha yüksek oranda amortisman ayrılmasıdır. Fevkalade 

amortisman uygulanan dönemde ayrıca normal  amortisman  ayrılmaz.  Eğer  

doğal afet nedeniyle, iktisadi kıymet bütünüyle değer kaybına   uğramıĢsa, 

iktisadi kıymetin kalan değerinin tamamı fevkalade amortisman yoluyla gider 

yazılır.
84

 Herhangi bir dönemde ayrılmamıĢ olan amortismanlar daha sonra 

fevkalade amortisman ayrılması suretiyle giderilemez. Fevkalade amortisman 

tutarının hesaplanmasında, önceden ayrılmayan amortisman tutarı ayrılmıĢ gibi 

dikkate alınır.
85

 

Fevkalâde amortisman uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin 

mutlaka Maliye Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığa 

baĢvurulmadan uygulama yapılması mümkün değildir. Mükelleflerin 

baĢvurudan önce amortismana tabi kıymetlerinin doğal afetler nedeniyle zarara 

uğradığını mahkeme kararı veya duruma göre belediye, tarım müdürlükleri gibi 

ilgili birimlere yaptırdıkları tespitlerle belgelemeleri gerekmektedir. Maliye 

Bakanlığı, konu ile ilgili diğer bakanlıkların da mütalâasını alarak, ayrılacak 

amortisman miktarını belirler ve mükellefe bildirir.
86

  

Vergi Usul Kanunu Taslağında Maliye Bakanlığı bu yetkisini değerlemeye 

yetkili kıldığı kiĢi ve kuruluĢlara devredebileceği ve bu takdirde uygulanacak 

amortisman oranları bu kiĢi ve kuruluĢların tespit ettiği oranlar olacağı 

belirtilmiĢtir. Ayrıca bakiye değer kalması halinde, Maliye Bakanlığınca 

belirlenen faydalı ömre göre ayrılması gereken amortisman tutarı dikkate 

alınarak itfa edilir.  Mevcut bir taĢınmazın, yer üstü ve yer altı 

düzenlemelerinin yıkılarak, yerlerine yenilerinin yapılması halinde, yıkılan 

iktisadi kıymetin itfa edilmemiĢ kısmı (arsa veya arazi maliyet bedeli hariç) 

yıkıldığı hesap döneminde bir defada gider yazılır. 

                                                           
84 AteĢli, Erkan, a.g.m 
85 Gezgin, Burhan. ” Sel Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Vergisel Düzenlemeler “, Vergi Dünyası 

Dergisi, Eylül 1997, Sayı 193. 
86 Gezgin, Burhan.”a.g.m.” 
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2.1.3.4 Kıst Amortisman Uygulaması 

Kıst amortisman uygulaması farklı bir amortisman hesaplama yöntemi 

değildir. Hem normal hem de azalan bakiyeler üzerinden amortisman 

hesaplama yöntemleri için de geçerli olan özel bir uygulama seklidir. 

VUK‟nun 320. maddesinde düzenlenmiĢ olan kıst amortisman uygulaması 

sadece binek otomobiller için geçerlidir.
87

  

Kıst amortisman uygulamasının getiriliĢ amacı, amortisman müessesesinin 

kötüye kullanımını önlemektir. Buradan kıst amortisman kapsamına tüm aktif 

kıymetler alınmıĢ, kötüye kullanıma konu olmayan sabit kıymetler açısından  

yatırım süresi uzun olan yatımların aktife alındığı yılda kıst amortisman 

uygulaması gibi sakıncalar doğurmuĢtur. 
88

 

Vergi Usul Kanunu 320‟nci maddesinde kıst amortisman ile ilgili 

iĢletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri 

tam ay olarak kabul edilmek suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. 

Amortisman hesaplanmayan süreye isabet eden kalan değer, itfa süresinin son 

yılında tamamen yok edilir. Bu hükme göre, kıst  amortisman  uygulaması  

yalnızca, iĢletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobillerine münhasır olup, 

bunlar dıĢında kalan amortismana tabi diğer kıymetler için aktife alındıkları 

yılda tam amortisman ayrılacaktır. Faaliyetleri kısmen ya da tamamen       

binek otomobillerinin kiralanması veya sair Ģekillerde iĢletmesi olan 

mükelleflerin  bu amaçla kullandıkları binek otomobillerine kıst amortisman 

uygulanmayacaktır.
89

 

2.1.3.5 Alacaklarda Ve Sermayede Amortisman 

Vergi Usul Kanununda alacaklarda ve sermayede amortisman konusunu 

322. ve 329. maddeler arasında düzenlemiĢtir. Bu maddelerde değersiz 

                                                           
87 Pamukçu, Fatma, “a.g.m”, sayfa 75 
88Demirdağ, Levent ve Dilek Sevimkan. “Amortisman Mevzu Ve Kıst Amortisman Uygulamalarında Ki 

Son Yapılanmalar”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:31, Temmuz-Agustos/1995. 
89 Demirdağ, Levent ve Dilek Sevimkan.”a.g.m.” 
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alacakların hangi durumlarda doğrudan gider yazıldığı, Ģüpheli alacakların 

karĢılık ayırabilme halleri ile sermayenin,  ilk tesis ve örgütlenme giderlerinin 

ve özel maliyet bedellerinin itfaları açıklanmıĢtır. Ayrıca amortismana tabi 

tutulan kıymetler satıldığında ve bu malların sigorta bedelleri tahsil edildiğinde 

uyulması gereken esaslar yine bu maddelerle belirlenmiĢtir. 

Vergi Usul Kanunu 322. maddesinde yargı kararına veya kanaat verici bir 

belgeye göre tahsiline imkân olmadığı anlaĢılan alacakların değersiz alacaklar 

olduğu ve bu niteliğin ortaya çıktığı tarih itibariyle tasarruf değerlerini 

yitirdikleri, mukayyet değerleri ile zarar kaydedilerek yok edilecekleri 

belirlenmiĢtir. Ayrıca ilgili maddede iĢletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek 

suretiyle yok etmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 323. maddesi Ticari ve Zirai kazancın 

elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak Ģartıyla dava ve icra 

safhasındaki alacaklarının Ģüpheli alacak sayılacağını hükme bağlamıĢtır. 

ġüpheli hale gelmiĢ alacaklar için değerleme gününün tasarruf değeri ile pasifte 

karĢılık ayrılır. Ayrılan karĢılığın hangi Ģüpheli alacaklarla ilgili olduğu da 

karĢılık hesabında gösterilmelidir. Kanun maddesi Ģüpheli alacağa karĢılık 

ayırma iĢlemini mükellefin ihtiyarına bırakmıĢtır. Ancak bu ihtiyarlığı 

doğrudan gider yazma Ģeklinde anlamamak gerekir. Teminatlı alacaklarda bu 

karĢılık teminattan geri kalan miktarı ifade eder.
90

 

Ġmtiyazlı iĢletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak 

devlete kamu kurumuna veya belediyeye devredilmesi halinde sözleĢmede 

gösterilen miktar üzerinden sermaye itfa olunur. 

Ġlk tesis ve örgütlenme giderlerinin itfasında; bu tür giderler doğrudan 

gider olarak kaydedildiği gibi, aktif hesaba kaydedilip amortisman ayrılarak 

                                                           
90 Timur, Mehmet.” ġüpheli Alacaklar KarĢılığı Ayırma KoĢulları”, Mali Çözüm Dergisi, Ekim-Kasım-

Aralık,1997 
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mukayyet değerleri üzerinden eĢit miktarlarda ve beĢ yıl içinde itfa 

edilebilirler.  

Özel maliyet bedellerinin itfasıyla ilgili bilgiler 5398 sayılı Kanunun 24. 

maddesiyle değiĢen madde ile 2005 yılında yürürlüğe girmiĢ ve bu bilgilere 

Vergi Usul Kanunu 327. maddesinde yer verilmiĢtir. Ġlgili maddeye göre; 

Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî 

kıymetlerini artıran ve 272. maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya 

iĢletme hakkı süresine göre eĢit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya iĢletme hakkı 

süresi dolmadan, kiralanan veya iĢletme hakkı alınan Ģeyin boĢaltılması veya 

iĢletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa 

edilmemiĢ olan giderler, boĢaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada 

gider yazılır. 

Amortismana tabi tutulan kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile 

bunların envanter defterlerinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar 

hesabına geçirilir. ĠĢletme hesabı esasına göre defter tutan ve serbest meslek 

kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat ve gider 

kaydederler.
91

 

VUK'nun 329. maddesi hükmüne göre, yangın, deprem, sel, su basması 

gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen hasara uğrayan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı, bunların değerinden fazla veya 

eksik olduğu takdirde, aradaki fark kar veya zarara yazılır. Önceki yıllarda 

ayrılmıĢ olan amortismanlar kar veya zararın hesabında, iktisadi kıymetin 

değerinden düĢülmek suretiyle dikkate alınır. Yukarıda belirtilen yenileme 

fonu, maddede belirtilen Ģartların mevcudiyeti halinde sigorta tazminatı 

fazlasından doğan kar için de uygulanabilir.
92

 

 

                                                           
91 Timur, Mehmet. ”a.g.m” 
92 AltınbaĢ, Hidayet, “ Amortismanlar”, Vergi Dünyası Dergisi,  Aralık 1998, Sayı 208, Sayfa  



52 
 

2.3.Türkiye Muhasebe Standartları’nda Amortisman Yöntemleri 

Amortisman yöntemi, amortismana tabi varlığın maliyetinin dönemlere 

dağıtımı ile ilgilidir. Seçilen amortisman yöntemi, o yılın amortisman gideri 

tutarını belirleyici olacaktır. “Maddi Duran Varlıklar” baĢlıklı Uluslar arası 

Muhasebe Standardı 16‟ya göre seçilen amortisman yöntemi, iĢletme 

tarafından kullanılan varlıktan elde edilecek ekonomik yararların kullanılma 

biçimini yansıtmalıdır.
93

 

TMS 16‟da Standartta bir varlığın faydalı ömrü boyunca çeĢitli 

amortisman yöntemleri ile sistematik bir Ģekilde amortismana tabi tutulacağı 

belirtilmiĢtir. Standardın 61. paragrafında bir varlığa uygulanan amortisman 

yöntemi en azından, her hesap döneminin sonunda gözden geçirilmesi gerektiği 

belirtilmiĢtir. Varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim 

modelinde önemli bir değiĢiklik olması durumunda yöntem, değiĢmiĢ olan 

modeli yansıtacak Ģekilde değiĢtirilmelidir. Böyle bir değiĢiklik, TMS 8 

uyarınca muhasebe tahminindeki bir değiĢiklik olarak muhasebeleĢtirilir. 

 Amortisman yönteminin seçimi ve faydalı ömrün tahmini standartta 

iĢletmenin yargısına bırakılmıĢtır. Bundan dolayı uygulanan amortisman 

yöntemi ve tahmin edilen faydalı ömür veya amortisman oranlarının 

açıklanması, mali tablo kullanıcılarına yönetim tarafından seçilmiĢ politikaların 

gözden geçirilmesine ve diğer iĢletmelerle karĢılaĢtırmalar yapmaya imkan 

tanıyan bilgiler sağlamaktadır.
94

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre amortisman yöntemleri 16 nolu 

standardın 62‟nci paragrafında Bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı 

ömrü boyunca sistematik olarak dağıtmak için çeĢitli amortisman yöntemleri 

kullanılabileceği söylenmiĢ ve bu yöntemler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:  

 

                                                           
93 Süer, Ayça Zeynep ve Yiğit Bora ġenyiğit. ”Amortisman Uygulamasının ErtelenmiĢ Vergiler 

Üzerindeki Etkisi ve Finansal Tablolarda Raporlanması”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 74, Sayfa 209. 
94 Ataman Akgül, BaĢak, “a.g.m” sayfa 99 
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 Doğrusal amortisman yöntemi,  

 Azalan bakiyeler yöntemi ve  

 Üretim miktarı yöntemlerini içerir.  

Ancak IAS 16‟da yukarıdaki amortisman yöntemleri sayılmakla birlikte, 

gerekli durumlarda diğer amortisman yöntemlerinin kullanılması konusunda 

serbestlik getirilmiĢtir. IAS 16‟ya göre uygulanan amortisman yöntemleri 

periyodik olarak gözden geçirilmeli ve eğer varlıktan beklenen faydada 

değiĢiklik söz konusu ise farklı ve daha uygun bir yönteme geçilmelidir.
95

 

Seçilen amortisman yöntemi amortisman gideri tutarını 

değiĢtirebildiğinden, iĢletmeler için vergi ertelemesi sağlayabileceği gibi, 

verginin daha erken ödenebilmesine de neden olabilmektedir.
96

 

Her dönemin amortisman tutarı, gider olarak mali tablolara alınır. Ancak 

varlıktan elde edilecek ekonomik faydanın iĢletme tarafından baĢka bir varlığın 

üretiminde kullanılması durumunda, amortisman tutarı üretilen varlığın kayıtlı 

değerinin hesabına dahil edilir. 

2.3.1 Doğrusal Amortisman Yöntemi 

Bu yöntemde duran varlığın kalıntı değeri aynı kaldığı takdirde, 

amortisman gideri yararlı ömrü boyunca eĢit tutarlıdır. Doğrusal amortisman 

yöntemine göre yıllık amortisman tutarları Ģu Ģekilde hesaplanır:
97

 

Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri –Kalıntı değer) / Tahmini 

yararlı ömür 

Örnek: 01-01-2012 yılında alınan pres makinesi 60.000 TL maliyet ve 

10.000 TL beklenen kalıntı değere sahiptir. Makine peĢin olarak ve % 18 KDV 

oranıyla satın alınmıĢtır.  On yıl hizmette olması beklenmektedir. 

                                                           
95 Ataman Akgül, BaĢak, “a.g.m” sayfa 95 
96 Süer Ayça Zeynep ve Yiğit Bora ġenyiğit. “a.g.m.” sayfa 209 
97 Pamukçu, Fatma, “a.g.m”, sayfa 76 
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 Makine 10 uncu yıl sonunda 15.000 TL ye peĢin olarak satılmıĢtır. 

Verilen bu varsayımlara göre, yıllık amortisman gideri Ģöyle olacaktır.* 

 Yıllık Amortisman Gideri= (Maliyet-Kalıntı Değeri)/Hizmetteki Yıl 

Sayısı 

Yıllık Amortisman Gideri = (60.000 TL–10.000 TL)/10 yıl = 50.000 

TL/10 yıl 

Yıllık Amortisman Gideri = 5.000 TL her yıl amortisman ayrılacaktır. 

a) Makinenin alış kaydı 

01/01/2012 Borç Alacak 

 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

60.000 

10.080 

 

  100 KASA HS.  70.080 

  Pres Makinesin Peşin Olarak Alınması   

b) Makinenin yıllık amortisman kaydı  

31/12/2012 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 5.000  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  5.000 

  2012 yılı amortisman tutarının ayrılması   
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c) On yılın sonunda makinenin peşin olarak 15.000 TL karşılığında 

satılması 

01/01/2023 Borç Alacak 

 100 KASA HS. 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-) 

15.000 

50.000 

 

  253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ HS. 

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

 60.000 

5.000 

  Makinenin karlı satılması   

 

2.3.2 Azalan Bakiyeler Yöntemi 

Normal amortisman yöntemine göre belirlenen oranın iki katının ilgili 

yılın baĢındaki net defter değeri ile çarpımıdır.
98

 

Bu yöntemde, amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır. Bu yönteme 

göre yıllık amortisman payı Ģu Ģekilde hesaplanır:
99

 

Yıllık amortisman payı = 2 x normal amortisman oranı x dönem baĢındaki 

defter değeri 

Azalan bakiyeler yönteminde kalıntı değer varsa, amortismana tabi değer 

bulunurken, kalıntı değer indirilmez. Son yıl kalan net değer, kalıntı değer 

olarak kabul edilir veya son yıl kalıntı değere eĢit olacak Ģekilde amortisman 

ayrılır.
100

 

                                                           
98 Ataman Akgül, BaĢak, a.g.m sayfa 95 
99 Sipahi, BarıĢ , a.g.m., sayfa 162 
100 Kaya, Gamze Ayça, ”Türkiye Muhasebe Standartlarına Gore Maddi Duran Varlıkların 

MuhasebeleĢtirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, KıĢ-2012 Cilt:11 Sayı:39, Sayfa 229. 
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Örnek: ĠĢletme 01.10.2012 tarihinde 130.000 TL değerinde bir makine 

bedeli bankaya ödenmek suretiyle peĢin olarak satın almıĢtır. Makinenin kalıntı 

değeri 10.000 TL dir. Makinenin KDV oranı %18 dir. Bu makinenin tahmini 

kullanım ömrü dört yıldır. Azalan bakiyeler yöntemine göre yıllık amortisman 

giderleri Ģu Ģekilde hesaplanmalıdır.  

(130.000-10.000)= 120.000 TL amortismana tabi tutar 

2012 yılı için (120.000x0,50)/12)x3=15.000 TL 

2013 yılı için (120.000–15.000)x0,50=52.500 TL 

2014 yılı için (120.000–15.000–52.500)x0,50=26.250 TL 

2015 yılı için (120.000–15.000–52.500–26.250)=26.250 TL 

a) Makinenin alış kaydı 

01/10/2012 Borç Alacak 

 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

130.000 

23.400 

 

  102 BANKALAR HS.  153.400 

  Projeksiyon Cihazının Peşin Olarak Alınması   
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b) Makinenin 2012 yılı amortisman kaydı  

31/12/2012 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 15.000  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  15.000 

  2012 yılı amortisman tutarının ayrılması   

c) Makinenin 2013 yılı amortisman kaydı  

31/12/2013 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 52.500  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  52.500 

  2013 yılı amortisman tutarının ayrılması   

 

d) Makinenin 2014 yılı amortisman kaydı  

31/12/2014 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 26.250  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  26.250 

  2014 yılı amortisman tutarının ayrılması   
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e) Makinenin 2015 yılı amortisman kaydı  

31/12/2015 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 26.250  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  26.250 

  2015 yılı amortisman tutarının ayrılması   

 

2.3.3 Üretim Miktarına Göre Amortisman Ayrılması 

Bu yöntemde varlığın beklenen kullanımı yada  çıktı esas alınarak 

amortisman ayrılmaktadır. Duran varlıklardan faydalanma esasına göre 

amortisman ayrımı yapılmaktadır. Daha çok makine teçhizat gibi duran 

varlıklara uyan bu yöntemde tahmini ömür çıktı miktarına göre 

tanımlanmaktadır.
101

 

Bazı durumlarda süre (zaman) ekonomik ömrün belirlenmesinde 

belirleyici faktör olmayabilir. Varlığın ekonomik ömrünün üretim/hizmet 

miktarına direkt bağlı olduğu bu gibi durumlarda kullanılacak yöntem Üretim 

Miktarı Yöntemidir. Bu yöntem genellikle havayolu Ģirketlerinin sahip olduğu 

uçak gibi zaman esaslı çalıĢan varlıklar için de uygundur.
102

 

TMS 16‟nın 62‟nci paragrafında belirtilen Üretim Miktarına Göre 

Amortisman Ayrılması yönteminde beklenen kullanım ya da üretim miktarı 

                                                           
101 Dokur, ġükrü ve Sait Y. Kaygusuz “ a.g.e” Sayfa 19 
102 Dabbağoğlu, Kadir.” Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Eylül 2008, Sayı 325, Sayfa 126 
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üzerinden amortisman ayrılır. Amortisman ayırma iĢlemi Ģu Ģekilde 

hesaplanır:
103

 

Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini 

yararlı ömrü boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı  

Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı 

Duran varlığın değer kaybının saptanmasında, üretim miktarı ya da hizmet 

miktarının esas alınması ya da çalıĢma süresinin esas alınması duran varlığın 

özelliğine göre değiĢecektir. Kamyonda değer kaybı yol gitmesine, kepçede ise 

çalıĢma saatine daha fazla bağımlıdır. Aynı biçimde bir frezenin çalıĢma 

saatinin, bir döküm tesisinin de üretim miktarının değer kaybı hesabında esas 

alınması daha gerçekçi olabilir.
104

 

Bu yöntemin, değer kaybı saptanmasında öteki yöntemlere göre, daha 

gerçekçi olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü, öteki yöntemlerin çoğu, kullanım 

süresini hesap dönemi sayısı olarak daha baĢlangıçta saptamakta ve duran 

varlığın amortismana konu değerini, bu hesap dönemi süresine bölmek 

suretiyle her hesap dönemindeki değer kaybını saptamaya çalıĢmaktadır. BaĢka 

bir deyiĢle her dönemde gerçekleĢen kullanımı göz önünde tutmamaktadırlar. 

Oysa bu yöntemde gerçekleĢen kullanım ile değer kaybı iliĢkisi esas alınmakta 

ve dolayısıyla daha gerçekçi davranılmıĢ olmaktadır.
105

 

Yöntemin bazı sakıncaları ve uygulama zorlukları da vardır. Kullanım dıĢı 

değerden düĢmelerin göz önünde tutulmaması, yöntemin sakıncalı yanını 

oluĢturmaktadır. Örneğin; Hızlı büyüyen bir kuruluĢun mevcut binası kısa 

sürede yetersiz duruma düĢebilir. Bu durumda, daha büyük bir binaya 

                                                           
103 ġen, Çiğdem, a.g.m.Sayfa 140 
104 Güvemli, Oktay. “Amortismanlar, Yeniden Değerleme ve Uygulamaları” 2. Baskı, Avcıol 

Matbaacılık, Ġstanbul 1998, Sayfa 49 
105 Güvemli, Oktay.”a.g.e”  Sayfa 49 
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taĢınılması zorunluğu doğar. Bu durumda üretim miktarı, hizmet miktarı ya da 

yararlanma süresi gibi kıstasların önemi kalmayacaktır.
106

 

Yöntemden yararlanmasının bir baĢka güçlüğü de, üretim ya da hizmet 

miktarının saptanmasının,  hizmet süresinin belirlenmesinin ancak az sayıda 

duran varlıkta mümkün olmasıdır. Bu durum yöntemden geniĢ bir biçimde 

yararlanılmayı engellemektedir. Yöntemden yararlanmada bir baĢka sorun da, 

kullanılan yerin ve iĢin özelliğinin duran varlığın üretim miktarı ya da çalıĢma 

süresinin belirlenmesinde göz önünde tutulmak zorunluğudur.
107

 

Örnek: ĠĢletme eğitimde kullanmak üzere 01.06.2010 tarihinde 6.000 

TL‟ye 3.000 saat çalıĢma kapasitesi olan (lamba kullanım süresi) projeksiyon 

cihazı peĢin olarak %18 KDV ile satın almıĢtır. Eğitim iĢletmesi programına 

göre 31.12.2010 tarihine kadar 1000 saat 2011 yılında 2000 saat projeksiyon 

cihazını kullanmıĢtır. 

2010 Yılı amortismanı 6.000/3.000 x 1.000 saat = 2000 TL 

2011 Yılı amortismanı 6.000/3.000 x 2000 saat = 4.000 TL olacaktır. 

a) Makinenin 2010 yılı satın alma kaydı 

01/06/2010 Borç Alacak 

 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

6.000 

1.080 

 

  100 KASA HS.  7.080 

  Projeksiyon Cihazının Peşin Olarak Alınması   

 

                                                           
106 Güvemli, Oktay. “a.g.e” Sayfa 50 
107 Güvemli, Oktay.” a.g.e” Sayfa 50 
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b) Makinenin 2010 yılı amortisman kaydı 

31/12/2010 Borç Alacak 

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 2.000  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  2.000 

  2010 yılı amortisman tutarının ayrılması   

 

c) Makinenin 2011 yılı amortisman kaydı  

31/12/2011 Borç Alacak 

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 4.000  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  4.000 

  2011 yılı amortisman tutarının ayrılması   

Amortisman uygulamaları neticesinde iĢletmeler seçmiĢ oldukları yönteme 

göre, daha fazla veya daha az dönem gideri yazabilirler, üretilen mamulün 

maliyetini düĢürebilirler/arttırabilirler, ödeyecekleri vergi tutarını 

öteleyebilirler. Bunları yaparken temel alacakları ölçü iĢletme açısından en 

uygun olan yöntemin uygulanmasıdır. Bu nedenle Muhasebe uygulayıcısının 

amortisman konusunu tüm yönleriyle bilmesi gerekmektedir. 
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2.4. Yenileme Fonu Ve Uygulama Örneği 

Vergi Usul Kanunu'nun 328. maddesinde amortismana konu olan maddi 

sabit kıymetlerin satıĢından elde edilen karın yenileme fonuna alınabileceğini 

ve vergi dıĢı bırakılabileceğini hükme bağlamıĢtır. 

Bu vergi avantajından yararlanabilmek için söz konusu maddede yer alan 

koĢullara uymak gerekmektedir. Bu koĢulları Ģöyle özetleyebiliriz:
108

   

       1) Duran varlığın yenilenmesinin iĢin mahiyetine göre zorunlu olması,    

       2) Duran varlığın yenilenmesine iĢletme yöneticileri tarafından karar 

verilmiĢ ve teĢebbüse geçilmiĢ olması,    

       3) Duran varlık satıĢ karının pasifte geçici bir hesapta (549 ÖZEL 

FONLAR-MDV Yenileme Fonu Hesabına) alınması,    

       4) Duran varlığın üç yıl içinde yenilenmiĢ olması, yukarıdaki maddede 

yer alan diğer bir hükme göre, üç yıldan önce iĢin devri, terki, ve iĢletmenin 

tasfiye edilmiĢ olması durumunda fonda yer alan tutar bu olayların meydana 

geldiği yılın matrahına eklenecektir.   

Ortaya çıktığı dönemde vergi dıĢı bırakılan bu fondaki tutar, yenilenen 

duran varlık için ayrılacak amortismanlarla mahsup edilecektir. 

Örnek: Y Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine ait pres makinesinin iĢletme 

defterinde kayıtlı değeri 50.000 TL dir. Makine birikmiĢ amortismanı 40.000 

TL dir. ĠĢletme makineyi 02.02.2012 tarihinde 22.000 TL peĢin olarak 

satmıĢtır. Yeni makineyi Ģirket 08.08.2012 tarihinde 60.000 TL ye  satın almıĢ 

ve makine kullanım ömrü 12 yıldır. 

 

                                                           
108

  Örten, Remzi. “Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu Ve Muhasebe Uygulamaları”, Mevzuat Dergisi , 

Yıl Nisan 1998, Sayı 4. 
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--------------------------------- 02.02.2012 --------------------------------- 

100 KASA                                   22.000  

257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR                  40.000  

                     253 TESIS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR                50.000  

                     679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR  

                            VE KARLAR                                              12.000  

                          679.01 Sabit kıymet satıĢından 

                                      doğan kâr 

 

        Makina satıĢ kaydının yapılması  

           ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yenilenmek amacıyla makina satıldığına göre satıĢtan doğan karın yenileme 

fonuna alınması gerekir.  

--------------------------------- 02.02.2012 -------------------------------- 

679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR  

       VE KARLAR                                              12.000 

      679.01 Sabit kıymet satıĢından 

                   doğan karlar  

                           549 ÖZEL FONLAR                                12.000  

                                  549.01 Yenileme Fonu  

                                              Sabit Kıymet satıĢ karının  

                                              Yenileme Fonuna aktarılması  

ġimdi  yeni  makinenin  satın  alınmasıyla  ilgili  kaydının yapılması;  

--------------------------------- 08.08.2012 -------------------------------- 

253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR          60.000  

                         100 KASA                                        60.000 

Makine alımı 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

Yeni satın alınan makinenin amortismanları yenileme fonu mahsup edilinceye 

kadar giderleĢtirilemeyecektir.  
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2.5.Vergi Usul Kanunu Ve Uluslar Arası Muhasebe Standartlarında 

Amortisman Ayırma Yöntemlerindeki Farklılıklar 

TMS 16 ile VUK çerçevesinde gerçekleĢtirilen cari uygulama arasındaki 

amortisman uygulama konusunda farklıkları aĢağıda yer alan Tablo 1‟de 

özetlenmiĢtir: 

Tablo - 1: TMS 16 İle VUK Uygulamasının Farklılıkları 

MEVCUT VUK’U İÇEREN 

UYGULAMA  
 

TMS 16 UYGULAMASI  
 

1.Amortismana tabi tutar varlığın 

maliyet bedelidir.  

1. Amortismana tabi tutar varlığın 

maliyet bedelinden kalıntı değer 

düĢüldükten sonraki tutarıdır.  

2. Varlığın elde edilmesi esnasında 

ortaya çıkan vade farkları duran 

varlığın maliyetine dahil olur ve bu 

toplam tutar üzerinden amortisman 

ayrılır. 

2. Vade farkları maliyete dahil edilmez. 

Dolayısıyla amortisman vade farksız 

tutar üzerinden ayrılır. 

3. Maddi duran varlığın elde 

edildiği döneme ait oluĢan 

finansman giderleri amortisman 

maliyetine dahil edilir. Bu durum 

sonraki dönemlerde isteğe bağlıdır. 

3. Varlığın elde edilmesinde oluĢan 

finansman giderleri amortisman 

maliyetine dahil edilmez. Ancak bu 

durum üretim tesisleri, enerji üretim 

santralleri gibi özellikli varlıklar için 

geçerli değildir.  

4. Vergi Usul Kanunu amortisman 

ayırmayla ilgili duran varlıkların 

ekonomik ömürlerini liste olarak 

yayınlamaktadır. Amortisman 

ayırırken bu listedeki yararlı 

ömürler dikkate alınır.  

4. Amortisman süresi muhasebe 

uygulayıcısı tarafından belirlenir. Bu süre 

yararlı ömür veya üretim miktarına göre 

belirlenmektedir. Varlığın kullanım 

sıklığı, kullanım Ģekli ve kullanım yeri 

amortisman oranlarını değiĢtirmektedir.  

5. Yararlı ömür yalnızca “yıl” 

bazında belirlenmektedir.  

5. Yararlı ömür “yıl” veya “üretim 

birimi” bazında belirlenebilmektedir.  

6. Yararlı ömür olağanüstü 

durumlar olmadığı müddetçe 

sabittir.  

6. Duran varlığın yararlı ömrü ve kalıntı 

değer tahmini her yıl gözden geçirilir ve 

değiĢiklikler yansıtılır.  

7. Amortisman ayırırken 

kullanılmasına izin verilen 

yöntemler; normal ve azalan 

bakiyeler yöntemidir. Ġstisnai 

durumlarda fevkalade amortisman 

yöntemine de izin verilmektedir. 

7. Kullanılabilecek yöntemler; doğrusal 

amortisman yöntemi, azalan bakiyeler 

yöntemi ve üretim miktarı yöntemidir.  
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8.Azalan Bakiyeler Yöntemine 

göre amortisman ayırırken 

amortisman oranı normal 

amortisman yönteminin iki katıdır. 

Ancak bu oranın %50 yi geçmesine 

izin verilmez.  

8.Azalan Bakiyeler Yöntemindeki 

amortisman oranı yine Normal Amortis-

man oranının iki katıdır. Bu oranın 

uygulanmasında herhangi bir üst sınır 

yoktur. 

9. SatıĢ amaçlı elde tutulan maddi 

duran varlıklar için amortisman 

ayırmaya devam edilir. 

9. SatıĢ amaçlı elde tutulan maddi duran 

varlıklarda amortisman ayırma iĢlemi 

durdurulur.  

10. Bir maddi duran varlığı 

amortismana tabi tutarken duran 

varlığı parçalara ayırmak yada 

gruplandırmak mümkün değildir. 

Duran varlık bütün olarak 

değerlenir.  

10. Parçalara ayırarak ya da 

gruplandırarak amortisman ayırmak 

mümkündür.  

11.Mükelleflerin amortisman 

ayırmaları yada ayırmamaları 

kendi inisiyatiflerindedir.  Ancak 

ayrılmamıĢ olan amortisman 

tutarını sonraki dönemlerde de 

ayıramazlar. 

11.Standartlar iĢletmelerin gerçeğe uygun 

değerini ortaya koymayı hedef aldığı için 

amortisman ayrılmaması gibi bir durum 

söz konusu değildir. 

12. Bir maddi duran varlığın 

amortisman ayrılabilmesi için 

maddi duran varlığın belirli bir 

tutarın üzerinde olması gerekir. 

2012 yılı için bu tutar 770TL 

olarak belirlenmiĢtir. 

12.Maddi duran varlığın amortisman 

ayrılmasında rakamsal olarak herhangi 

bir sınırlama yoktur.  

13.Maddi duran varlığın 

amortismanı için varlığın iĢletmede 

bir yıldan fazla süreyle 

kullanılması gerekmektedir.  

13.Varlığın iĢletmede bir yıldan veya bir 

faaliyet döneminden fazla kullanılması 

yeterlidir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİNİN VERGİ USUL 

KANUNUİLE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ  

FARKLILIKLARINI ORTAYA KOYAN ÖRNEK UYGULAMALAR 

ÖRNEK 1- 1994 yılında plastik enjeksiyon baskıları yaparak 

faaliyetlerine baĢlayan Plasform Aġ. 2004 yılında  Avrupa Birliği (AB) destek 

projesi kapsamında aldığı destek fonu ile alüminyum filtre üretim tesisi 

projesini hayata geçirdi. Firma talebin yoğunluğu ve 2009 yılında ankastre 

ocak üretimi konusundaki eksikliği tespit etmesi sebebiyle gerekli fizibilite 

çalıĢmaları yaptı. Bu fizibilite çalıĢmaları neticesinde Plasform Aġ 2010 

yılında ankastre ocak üretimini tamamlamayı hedeflemiĢ olup  bu çerçevede 

yeni bir enjeksiyon makinasına ihtiyaç duymuĢtur. Gerekli araĢtırmalar 

yapıldıktan sonra hem artan talep hem de gelecekteki yeni proje için firma 

20.05.2008 tarihinde 2006 model HTF 120 X  adlı enjeksiyon makinasını 

değeri 40.000 ¨ karĢılığında sipariĢ etmiĢtir. Tüm masraflar banka aracılığıyla 

ödenmiĢtir.   Satın alınan makineye iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir  : 

Tablo 2 : Maddi Duran Varlığın Satın Alma Ve Amortisman Bilgileri 

SATIN ALMA BİLGİLERİ   
 

AMORTİSMANA İLİŞKİN BİLGİLER 

SipariĢ Tarihi  
 

20.05.2008 Amortisman    

Süresi (VUK) 

12 yıl 

  Teslim Tarihi 15.06.2008 Amortisman      

Oranı (VUK) 

% 8,33 

  Makine Bedeli 40.000  İŞLETME 

YÖNETİMİNİNTAHMİNLERİ 

Nakliye Bedeli 10.000  Amortisman Süresi 15 yıl 

Nakliye Sigorta 

Bedeli 

 5.000  Amortisman Oranı % 6,66 

Makinenin KuruluĢ 

ve Montaj Gideri 

5.000  Kalıntı (Hurda) 

Değeri 

8.000  
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Uygulama örneğimizdeki veriler ıĢığında TMS-16 Normal ve Azalan 

Bakiyeler Yönetimine göre amortisman hesaplamaları ve hesaplamaların Vergi 

Usul Kanunu ile karĢılaĢtırılması Ģu Ģekilde olacaktır. 

Yapılmakta olan yatırımlar için alınan HTF 120 X adlı enjeksiyon 

makinasının muhasebe kaydı: 

a) Makine bedelinin ödenmesi: 

20/05/2008 Borç Alacak 

 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS 

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV HS. 

40.000 

7.200 

 

  102 BANKA HS.  47.200 

  Makine bedelinin ödenmesi   

*KDV oranı %18 den hesaplanmıĢtır. 

b) Nakliye sigorta bedelinin ödenmesi 

20/05/2008 Borç Alacak 

 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 5.000  

  102 BANKA HS.  5.000 

  Nakliye Sigorta bedelinin ödenmesi   
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c) Nakliye bedelinin ödenmesi 

10/06/2008 Borç Alacak 

 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 10.000  

  102 BANKA HS.  10.000 

  Nakliye bedelinin ödenmesi   

d) Makinenin kuruluĢ ve montaj giderlerinin ödenmesi 

15/06/2008 Borç Alacak 

 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 5.000  

  102 BANKA HS.  5.000 

  Makinenin kuruluĢ ve montaj giderlerinin 

ödenmesi 

  

e) Makinenin hizmete alınması 

15/06/2008 Borç Alacak 

 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ HS.  60.000  

  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.  60.000 

  Makinenin hizmete alınması   
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A-1) Normal Amortisman Yöntemi TMS ‘ 16 ya göre çözüm 

Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Tahmini 

yararlı ömür 

Maliyet Bedeli = (AlıĢ Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta Bedeli 

+ KuruluĢ ve Montaj Gideri)  

Maliyet Bedeli = 40.000 TL+ 10.000 +5.000 + 5.000  

Yıllık Amortisman Tutarı = ( 60.000  - 8.000  ) / 15 = 3.466,66 TL 

Standart tüm maddi duran varlıklar için Kıst Amortisman uygulamasını 

öngörmektedir. Buna göre 2008 yılı amortisman hesaplaması Ģu Ģekildedir. 

Yıllık Amortisman = 3.466,66 TL 

Aylık Amortisman = 3.466,66  / 12 = 288.88 TL 

Makinenin Kullanıma BaĢlama Tarihi: 20.06.2008 

(Kullanılmaya baĢlanılan ay kesri tam ay sayılarak ay hesaplaması yapılır. 

Buna göre 6‟ıncı, 7‟inci, 8‟inci, 9‟uncu, 10‟uncu, 11‟inci ve 12‟inci 

aylarda makine kullanılmıĢ kabul edilir.) 

Makinenin 2008 yılında Kullanıldığı Süre: 7 ay 

2008 Yılı Amortisman Tutarı = 288,88 ¨ x 7 = 2.022,22 TL 
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Tablo3: Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (TMS-16) 

Yıllar Amort. 

Esas 

Tutar 

Amort. 

Süresi  

(yıl) 

Amor. 

Oranı 

Amort. 

Tutarı 

Kıst 

Dönem 

Amort. 

Birikmiş 

Amort. 

2008* 52.000     15  % 6,66 --- 2.022,22  2.022,22  

2009 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 5.488,88  

2010 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 8.955,54  

2011 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 12.422,2  

2012 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 15.888,86 

2013 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 19.355,52 

2014 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 22.822,18 

2015 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 26.288,84 

2016 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 29.755,5 

2017 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 33.222,16 

2018 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 36.688,92 

2019 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 40.155,48 

2020 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 43.622,14 

2021 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 47.088,8 

2022 52.000     15  % 6,66 3.466,66 --- 50.555,46 

2023** 52.000     15  % 6,66  1.444,44  52.000  

*2008 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 7 ay 288.88 TL x 7= 2.022,22 TL  

**2023 yılı amortisman tutarı = 2008 kalan dönem 5 ay 288,88 TL x 5 = 1.444,44 

TL  

ġirket eğer makinenin amortisman ömrünü 15 yıl değil de aynı Vergi Usul 

Kanunda belirtilen faydalı ömür süresi gibi 12 yıl olarak belirleseydi; 

Yıllık Amortisman Tutarı = ( 60.000  -  8.000 ) / 12 = 4.333,33 TL 

Aylık Amortisman : 4.333,33  / 12 = 361,11 TL 
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2008 yılı kıst amortisman tutarı 7 aylık: 361,11 x 7= 2.527,77 TL 

2020 yılı kıst amortisman tutarı 5 aylık: 361,11 x 5 = 1.805,55 TL olacaktı. 

a) Makinenin 2008 yılı amortisman ayırma kaydı : 

31/12/2008 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 2.022,22  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  2.022,22 

  2008 yılı kıst amortisman tutarının ayrılması   

b) Makinenin 2009  yıllı amortisman kaydı : 

31/12/2009 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2009 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

c) Makinenin 2010  yıllı amortisman kaydı : 

31/12/2010 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2010 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 
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d) Makinenin 2011  yıllı amortisman kaydı : 

31/12/2011 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2011 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

e) Makinenin 2012  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2012 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2012 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

f) Makinenin 2013  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2013 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2013 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 
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g) Makinenin 2014  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2014 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2014 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

h) Makinenin 2015  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2015 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2015 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

ı) Makinenin 2016  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2016 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2016 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 
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i) Makinenin 2017  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2017 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2017 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

 

j) Makinenin 2018  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2018 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2018 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

k) Makinenin 2019  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2019 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2019 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 
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m) Makinenin 2020  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2020 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2020 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

n) Makinenin 2021  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2021 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2021 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 

  

h) Makinenin 2022  yıllı amortisman kaydı: 

31/12/2022 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.466,66  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.466,66 

  2022 yılı makine amortisman tutarının 

ayrılması 
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c) Makinenin 2023 yılı amortisman kaydı : 

31/12/2023 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 1.444,44  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  1.444,44 

  2023 yılı kıst amortisman tutarının ayrılması   

 

A-2) Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi VUK’na göre çözüm  

Yıllık Amortisman Tutarı = Maliyet değeri / Faydalı ömür süresi  

Maliyet Bedeli = ( AlıĢ Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta Bedeli 

+ KuruluĢ ve Montaj Gideri)  

Maliyet Bedeli = ( 40.000  + 10.000  + 5.000  + 5.000 )  

Yıllık Amortisman Tutarı = 60.000   / 12 = 5.000 TL   
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Tablo 4: Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK) 

Yıllar Amort. 

Esas 

Tutar 

Amort. 

Süresi  

(yıl) 

Amor. 

Oranı 

Amort. 

Tutarı 

Birikmiş 

Amort. 

2008 60.000  12 % 8,33 5.000  5.000  

2009 60.000  12 % 8,33 5.000  10.000  

2010 60.000  12 % 8,33 5.000  15.000  

2011 60.000  12 % 8,33 5.000  20.000  

2012 60.000  12 % 8,33 5.000  25.000  

2013 60.000  12 % 8,33 5.000  30.000  

2014 60.000  12 % 8,33 5.000  35.000  

2015 60.000  12 % 8,33 5.000  40.000  

2016 60.000  12 % 8,33 5.000  45.000  

2017 60.000  12 % 8,33 5.000  50.000  

2018 60.000  12 % 8,33 5.000  55.000  

2019 60.000  12 % 8,33 5.000  60.000  

 

a) Makinenin yıllık amortisman tutarının muhasebeleĢtirilmesi: 

31/12/2008-31/12/2019 Borç Alacak 

 730 Genel Üretim Gideri Hs. 5.000  

  257 Birikmiş Amortisman Hs. (-)  5.000 

  Yıllık  amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 
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Normal amortisman yöntemine göre ayrılan maddi duran varlık 

amortismanının Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK ile 

Karşılaştırılması 

Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve Vergi Usul Kanunu amortisman 

hükümlerinin aynı örneğe Normal Amortisman Yöntemi ile yapılan 

hesaplamalar sonucunda; iki yöntemde de yararlı ömür 12 yıl olarak 

belirlendiğinde toplam fark 8.000 TL olarak gerçekleĢmektedir. Bu aradaki 

farkın sebebi standartta kalıntı değerin maliyet bedelinden düĢürülmesi ancak 

Vergi Usul Kanunda kalıntı değerinin hiçbir Ģekilde iĢleme alınmamasından 

kaynaklandığı görülmektedir. TMS 16 ile Vergi Usul Kanunu arasında  normal 

amortisman yöntemine göre temel fark budur. Ayrıca örnekte de görüldüğü 

gibi TMS 16 Ģirketlere maddi duran varlıkları ile ilgili yararlı ömürlerini 

belirleme de serbest bırakmıĢtır. ġirket yöneticileri makine de yapacağı 

periyodik bakımları, gerekli parça değiĢimlerini yapacaklarını düĢünerek 

makinenin yararlı ömrünü uzatabileceklerini düĢünmektedirler. Her Ģirketin 

makineye aynı özeni gösteremeyeceğini düĢündüğümüzde bu Ģekildeki standart 

bir uygulamadan ziyade firma inisiyatifine bırakılması daha gerçekçidir.   

Bunun dıĢında 2008 yılında gerçekleĢen 2.527,77 TL amortisman tutarı ile 

2020 yılında oluĢan 1.805,55 TL lik farkın sebebi standardın amortismanı 

makinenin kullanılmaya baĢladığı aydan itibaren baĢlatması (Kıst Amortisman) 

ve ilk yılda ayrılmayan amortisman tutarını makinenin yararlı ömrünün bittiği 

yılı takip eden yılda dikkate almasıdır. Bu farkın içinde de kalıntı değerden 

kaynaklanan fark bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunda eksik aylar dikkate 

alınmayıp tam yıl olarak kabul edip hesaplamalar yapılmaktadır. Vergi Usul 

Kanununda tüm senelerde eĢit tutarlarla amortisman ayrılırken standartta kıst 

dönem uygulaması neticesinde bazı dönemlerde bu eĢitlik bozulmaktadır. 
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B-1) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi TMS-16’ya 

göre çözüm 

Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem baĢındaki defter değeri x (Normal 

amortisman oranı x 2) 

Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi 

Normal Amortisman Oranı = 1 / 12 yıl = % 8,33 

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = % 8,33 x 2 = 16,6667 TL 

Yıllık Amortisman = ((60.000  - 8.000  ) / 12) x 2 = 8.666,66 TL  

Aylık Amortisman = 8.666,66   / 12 = 722,22 TL 

Makinenin Kullanıma BaĢlama Tarihi: 20.06.2008  

Makinenin 2008 yılında Kullanıldığı Süre: 7 ay  

2008 Yılı Amortisman Tutarı = 722,22 x 7 = 5.055,55   

Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan 5 ay  

2020 Yılı Amortisman Tutarı= 722,22 x 5 = 3.611,10 TL 
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Tablo 5 :Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu 

(TMS-16) 

YIL 

LAR 

Amort.  

Tabi 

Değer–

Birikmiş 

Amotisman 

Oran 

(%) 

Yıllık  

Amort. 

Aylık 

Amort. 

Kıs

t 

Dn

m. 

Amort. 

Tutarı 

Birikmiş 

Amort. 

2008 52.000  16,67 8.666,66 722,22 7 ay 5.055,55 5.055,55 

2009 46.944,45 16,67 7.825,64 652,13 --- 7.825,64 12.881,19 

2010 35.507,7 16,67 5.919,13 493,26 ---- 5.919,13 18.800,32 

2011 29.588,57 16,67 4.932,41 411,03 ---- 4.932,41 23.732,73 

2012 24.656,16 16,67 4.110,18 342,51 ---- 4.110,18 27.842,91 

2013 20.545,98 16,67 3.425,01 285,41 ---- 3.425,01 31.267,92 

2014 17.120,97 16,67 2.854,06 237,83 ---- 2.854,06 34.121,98 

2015 14.266,91 16,67 2.378,29 198,19 ---- 2.378,29 36.500,27 

2016 11.888,62 16,67 1.981,83 165,15 ---- 1.981,83 38.482,10 

2017  9.906,79 16,67 1.651,46 137,62 ---- 1.651,46 40.133,56 

2018  8.254,54 16,67 1.376,03 114,66 ---- 1.376,03 41.509,59 

2019  6.878,51 TAMA

MI 

6.878,51 573,20 ---- 6.878,51 48.388,1 

2020   16,67 8.666,66 722,22 5ay 3.611,10 51.999,2 
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B-2) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi VUK’na göre 

çözüm 

Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem baĢındaki defter değeri x (Normal 

amortisman oranı x 2) 

Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi 

Normal Amortisman Oranı = 1 / 12 yıl = % 8,33 

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = % 8,33x 2 = 16,67 

Tablo 6: Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu 

(V.U.K) 

 

YILLAR    
 

Amortismana Tabi 

Değer -  

BirikmiĢ Amotisman 

Oran  

 

Amort.  

Tutarı  

BirikmiĢ  

Amort.  

2008 60.000 x(%8,33x 2) %16,67 10.002 10.002 

2009 (60.000-10.002) x16,67 %16,67 8.334,66 18.336,66 

2010 41.663,34 %16,67 6.945,27 25.281,93 

2011 34.718,07 %16,67 5.787,50 31.069,43 

2012 28.930,56 %16,67 4.822,72 35.892,15 

2013 24.107,84 %16,67 4.018,77 39.910,92 

2014 20.89,07 %16,67 3.348,84 43.259,76 

2015 16.740,23 %16,67 2.790,59 46.050,35 

2016 13.949,64 %16,67 2.325,40 48.375,75 

2017 11.624,24 %16,67 1.937,76 50.313,51 

2018 9.686,48 %16,67 1.614,73 51.928,24 

2019 8.071,75 Kalan 

Tamamı 

8.071,75 59.999,99 
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Tablo 7 : Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma 

Tablosu 

YILLAR  

 

VUK STANDART 

 

 

FARK 

Ayrılan       

Amortisman 

Tutarı 

Ayrılan       

Amortisman 

Tutarı 

2008 10.002 5.055,55 4946,45 

2009 8.334,66 7.825,64 509,02 

2010 6.945,27 5.919,13 1026,14 

2011 5.787,50 4.932,41 855,09 

2012 4.822,72 4.110,18 712,54 

2013 4.018,77 3.425,01 593,76 

2014 3.348,84 2.854,06 494,78 

2015 2.790,59 2.378,29 412,30 

2016 2.325,40 1.981,83 343,57 

2017 1.937,76 1.651,46 286,30 

2018 1.614,73 1.376,03 238,70 

2019 8.071,75 6.878,51 1193,24 

2020  3.611,10      (-)3.611,10 

TOPLAM 60.000 52.000 8.000 

 

Azalan Bakiyeler üzerinden ayrılan maddi duran varlık 

amortismanının Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK ile 

Karşılaştırılması 

Halen faaliyetine devam etmekte olan Plasform A.ġ‟nin verileri üzerinde 

yapılan iki yöntemin  toplamlarında 8.000 TL tutarında  fark çıkmıĢtır. Makine 

bedellerinin aynı olmasına rağmen çıkan bu farkın sebebi TMS 16‟da 

amortisman ayrılırken makinenin kalıntı değerinin düĢülmesinden sonra 
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amortisman hesaplaması yapılmasından kaynaklanmaktadır. Vergi Usul 

Kanununda ise kalıntı değeri hiçbir Ģekilde hesaplamalara dahil 

edilmemektedir. Standartla V.U.K arasındaki temel fark burada ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca TMS 16‟da maddi duran varlığın iĢletmede kullanılmaya 

baĢlandığı aydan itibaren hesaplanmaya baĢlanması (Kıst Amortisman) ve ilk 

yılda ayrılmayan amortisman tutarının makinenin tahmin edilen yararlı 

ömrünün bittiği yıla ilave edilmektedir. Vergi Usul Kanununda makine 

iĢletmede yedinci ayda kullanılmaya baĢlansa da o senenin amortismanı tam 

sene olarak dikkate alınmaktadır. Bu durum da  iki yöntemin farklı yönlerinden 

biridir.  

C) Üretim Miktarları Yöntemi TMS 16’ya göre çözüm 

Plasform A.ġ Haitian HTF 120 X model plastik baskı makinasını Makine 

Bedeli 40.000 TL, Nakliye Bedeli 10.000 TL, Nakliye Sigorta Bedeli  

5.000 TL,  Makinenin KuruluĢ ve Montaj Gideri 5.000 TL olmak üzere toplam 

60.000 TL ye 15.06.2008 tarihinde satın almıĢtır. Haitian  HTF 120 X model 

plastik baskı makinasında  toplam 6.246.847 Adet üretim yapıldığında 

makinanın kullanım ömrünü tamamlayacağı öngörülmüĢtür. ġirket iĢ 

yoğunluğunun yıldan yıla değiĢmesi nedeniyle 2008 yılında 460.000 birim, 

2009 yılında 520.000 birim, 2010 ve 2011 yıllarında 960.000 birim ve 2012 

yılı Kasım ayına kadar 500.000 birim baskı yapılarak üretim akıĢına katkıda 

bulunulmuĢtur. Plasform A.ġ Haitian  HTF 120 X model makinayı kullanım 

ömrü sonunda 8.000 TL karĢılığında satmayı planlamaktadır. 

Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini 

yararlı ömrü boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı 

Amortisman Oranı = ((60.000 – 8.000) / 6.246.847 Br) = 0,008324 TL/Br 

Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı 
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Tablo 8: Üretim Miktarı Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu 

(TMS-16) 

Yıllar  

 

Üretilen  

Birim 

Sayısı  

 

Amort. 

Oranı  

 

Yıllık 

Amort. 

Tutarı  

 

Aylık  

Amort.  

Kıst 

Dön 

em  

 

Ayrılan 

Amort. 

Tutarı  

 

Birikmiş 

Amort.  

 

2008 460.000 0,008324 3.829,13 319,094 6 ay 1.914,565* 1.914,565 

2009 520.000 0,008324 4.328,48   4.328,48 6.243,045 

2010 960.000 0,008324 7.991,04   7.991,04 14.234,085 

2011 960.000 0,008324 7.991,04   7.991,04 22.225,125 

2012 500.000 0,008324 4.162 346,833 11 ay 3.815,16** 26.040,291 

TOPLAM      26.040,291  

*2008 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 6 ay (319,094x 6 ay 

=1.914,565* TL) 

**2012 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 11 ay (346,833x 11 ay = 

3.815,16** TL) 

a) Makinenin üretim miktarı yöntemine göre amortisman kayıtları 

31/12/2008 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 1.914,565  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  1.914,565 

  2008 Yılı  kıst dönem amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 
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31/12/2009 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 4.328,48  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  4.328,48 

  2009 Yılı  amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 

  

 

31/12/2010 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 7.991,04  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  7.991,04 

  2010 Yılı  amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 

  

 

31/12/2011 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 7.991,04  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  7.991,04 

  2011 Yılı  amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 
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31/12/2012 Borç Alacak 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 3.815,16  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. (-)  3.815,16 

  2012 Yılı kıst dönem amortisman tutarının 

muhasebeleştirilmesi 

  

 

Açıklama: VUK‟nda Üretim Miktarları Yöntemine göre amortisman 

hesaplaması öngörülmediğinden VUK ile Standardın karĢılaĢtırması yapı-

lamamaktadır.  

 

Türkiye Muhasebe Standardı 16’nın Öngördüğü Yöntemlerin  

Karşılaştırılması 

Türkiye Muhasebe Standardında Normal Amortisman Yöntemi, Azalan 

Bakiyeler Üzerinden Amortisman Ayrılması ve Üretim Miktarını Esas Alarak 

amortisman ayırılması yöntemlerinde 2008-2012 yılları arasında oluĢan farklar 

aĢağıdaki tablolarda karĢılaĢtırmalı olarak gösterilecek ve farklılıkların 

sonuçları açıklanacaktır. 
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Tablo 9: Normal ile Azalan Bakiyeler Yönteminin Karşılaştırma 

Tablosu 

Yıllar Normal 

amortisman 

yöntemi 

Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Fark 

2008 2.022,22 TL 5.055,55 TL - 3.033,33 TL 

2009 3.466,66 TL 7.825,64 TL - 4.358,98 TL 

2010 3.466,66 TL 5.919,13 TL - 2.452,47 TL 

2011 3.466,66 TL 4.932,41 TL - 1.465,75 TL 

2012 3.466,66 TL 4.110,18 TL  - 643,52 TL 

 

Tablo 10: Normal ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma 

Tablosu 

Yıllar Normal 

amortisman 

yöntemi 

Üretim Miktarları 

Yöntemi 

Fark 

2008 2.022,22 TL  1.914,565 TL   107,655 TL 

2009 3.466,66 TL 4.328,48 TL - 861,82 TL 

2010 3.466,66 TL 7.991,04 TL - 4.524,38 TL 

2011 3.466,66 TL 7.991,04 TL - 4.524,38 TL 

2012 3.466,66 TL 3.815,16 TL  - 348,50 TL 
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Tablo 11: Azalan Bakiyeler ile Üretim Miktarı Yönteminin 

Karşılaştırma Tablosu 

Yıllar Azalan 

Bakiyeler 

Yöntemi 

Üretim Miktarları 

Yöntemi 

Fark 

2008 5.055,55 TL 1.914,565 TL   3.140,985 TL  

2009 7.825,64 TL 4.328,48 TL   3.497,16 TL 

2010 5.919,13 TL 7.991,04 TL - 2.071.91 TL 

2011 4.932,41 TL 7.991,04 TL - 3.058,63 TL 

2012 4.110,18 TL 3.815,16 TL      295,02 TL 

 TMS 16 da uygulanması öngörülen normal, azalan ve üretim 

miktarına göre amortisman ayırma yöntemlerinin karĢılaĢtırılmasına yapılan 

uygulama üzerinde bakıldığında amortisman tutarlarında farklılıklar 

görülmektedir. Bu amortisman yöntemlerinden biri diğerinin yerine 

seçildiğinde dönemin gelir giderlerini artırmakta ya da azaltmaktadır. Gelir ve 

giderlerdeki değiĢimde dönem kârı zararını etkilemekte dolayısıyla iĢletmenin 

ödeyeceği vergilerde de değiĢimler gözükmektedir. Ödenecek vergilerin 

artması, azalması ya da gelecek senelere aktarılmasında amortisman ayırma 

yöntemlerinin payı vardır. Ayrıca ayrılan amortisman bedeli üretilen mamul ya 

da yarı mamulün  birim fiyatında da değiĢimlerin olmasını sağlayacaktır. 

Burada oluĢan farklarla iĢletme satıĢ politikalarında değiĢiklikler yapması da 

mümkün olacaktır. ĠĢletme politikası gereğince, iĢletme ilgilileri kendilerine 

göre en uygun yöntemi belirleyip ilgili hesaplamalarla amortisman tutarını 

ayırmalıdır. 

Yeni kurulmuĢ olan iĢletmelerin sektöre giriĢ yaptıkları ilk senelerde 

gelecekte daha kuvvetli öz sermayeye sahip olabilmek için kendilerini 

toparlamaları gerektiğini düĢündüğümüzde, Ģirketlerin daha fazla amortisman 

ayırmalarını sağlayacak yöntemin seçilmesi uygun olacaktır. Ancak ilgili 
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maddi duran varlığın gerçekte ne kadar yıprandıysa bu yıpranma üzerinden 

amortisman ayırmak ancak üretim miktarı yöntemine göre amortisman 

ayırmayla mümkün olabilmektedir. ġirket üretim birimi yöntemini kullanarak 

hem reel veriler kullanarak gelecekteki makine ömrü ile ilgili daha gerçekçi 

bilgiye sahip olacak hem de üretimin çok olduğu senelerde daha fazla 

amortisman ayırarak kârda düĢüĢ meydana gelir ve Ģirket karĢılık ayırmak 

suretiyle öz sermayesini daha güçlü tutabilir. 

Vergi Usul Kanunundaki Normal Amortisman Yöntemi ve TMS 16 da 

Yer Alan Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırılması 

Yıllara göre amortisman ayırma tutarlarına bakıldığında TMS 16 da ki 

üretim yöntemine göre amortisman ayırma yönteminin Vergi Usul 

Kanunundaki Normal ve Azalan Bakiyelerle Amortisman Ayırma 

Yöntemleriyle karĢılaĢtırılması ve oluĢan farklar aĢağıdaki tabloda ayrı ayrı 

gösterilecektir. 

Tablo 12: V.U.K Normal Amortisman Yöntemi İle  Üretim Miktarı 

Yönteminin Karşılaştırılması 

Yıllar Normal 

amortisman 

yöntemi 

Üretim Miktarları 

Yöntemi 

Fark 

2008 5.000 TL 1.914,565* TL 3.085,435 TL 

2009 5.000 TL 4.328,48 TL 671.152 TL 

2010 5.000 TL 7.991,04 TL -2.991,04 TL 

2011 5.000 TL 7.991,04 TL -2.991,04 TL 

2012 5.000 TL 3.815,16** TL 1.184,84 TL 
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2008-2012 yılları arasında oluĢan farkların sebepleri hem Vergi Usul 

Kanununa Göre Normal Amortisman Yönteminin Kıst amortisman dönemini 

hem de kalıntı değeri dikkate almamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

Üretim Miktarı Yönteminde dikkate alınan talebe göre üretimde yaĢanılan 

dalgalanmalar neticesinde de farklar oluĢmuĢtur. 

Tablo 13: Vergi Usul Kanunundaki Azalan Bakiyelerle Amortisman 

Ayırma Yöntemi ve TMS 16 da Yer Alan Üretim Miktarı Yönteminin 

Karşılaştırılması 

Yıllar Azalan 

Bakiyeler 

amortisman 

yöntemi 

Üretim Miktarları 

Yöntemi 

Fark 

2008 10.002 TL 1.914,565* TL  8.087,435 TL 

2009 8.334,66 TL 4.328,48 TL 4.006,18 TL 

2010 6.945,27 TL 7.991,04 TL - 1.045,77 TL 

2011 5.787,50 TL 7.991,04 TL - 2.203,54 TL 

2012 4.822,72 TL 3.815,16** TL 1.007,56 TL 

 

Vergi Usul Kanununda öngörülen Azalan Bakiyeler Amortisman yöntemi 

de aynı normal amortisman yöntemi gibi hem Kıst dönemi hem de makinanın 

kalıntı değerini dikkate almamaktadır. Ayrıca talepte yaĢanan dalgalanmaların 

etkisi de farkı etkilemiĢtir. Ġki karĢılaĢtırma tablosuna da bakıldığında 2008-

2009 yıllarında oluĢan farklarda bariz birikmiĢ amortisman farkları 

oluĢmaktadır. Bunun sebebi azalan bakiyeler amortisman yönteminin ilk 

yıllarda fazla daha sonraki yıllarda ise azalarak devam etmesinden 

kaynaklanmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye Muhasebe Standartları Ģirketlerin defterlerini tutmalarında ve 

politikalarını belirlemelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Gelirler, giderler 

buna bağlı olarak zararların belirlenmesi ve iĢletme ilgililerine bilgiler 

verilmesi bu standartlar çerçevesinde Ģekillenmektedir. 

Vergi Usul Kanunu vergi toplamayı amaç edindiği için Türkiye Muhasebe 

Standartlarından farklı olarak belli kısıtlamalar getirmektedir. Ancak konulmuĢ 

olan kısıtlamalar iĢletmenin gerçeğe uygun değerlerinin ilgililere 

yansıtılmasında sıkıntılara neden olmaktadır.  

Örnek uygulamalarda Plasform A.ġ‟nin verileri kullanılarak tablolar 

vasıtasıyla Ģirketin hangi yöntemi kullanırsa ne kadar amortisman oranı 

ayıracağı hesaplanmıĢtır. TMS ya da VUK göre hesaplanarak oluĢturulan her 

yöntemin verileri birbirinden farklıdır.  

Özellikle altı çizilmesi gereken bir durum olan “Üretim Miktarı 

Yöntemi‟ne” göre amortisman ayrılması konusudur. Söz konusu yöntem 

Ģirketin gerçekte ne kadar mamul ürettiğiyle ve bu üretim sonucunda maddi 

duran varlığının ne kadar yıprandığıyla ilgilenmektedir. 

Oktay Güvemli‟nin de dediği gibi bu yöntemin, değer kaybı 

saptanmasında öteki yöntemlere göre, daha gerçekçi olduğu ileri sürülmektedir. 

Çünkü,  öteki yöntemlerin çoğu kullanım süresini hesap dönemi sayısı olarak 

daha baĢlangıçta saptamakta ve duran varlığın amortismana konu değerini, bu 

hesap dönemi süresine bölmek suretiyle her hesap dönemindeki değer kaybını 

saptamaya çalıĢmaktadır. Ancak Üretim miktarına göre amortisman ayırırken 

tahmini veriler değil gerçek veriler kullanılmaktadır. 

Söz konusu yönteme Türkiye Muhasebe Standartlarında izin verilmekte 

ancak Vergi Usul Hukuku bu amortisman ayırma yöntemine izin 

vermemektedir. Gerçeğe uygun veriler kullanılarak yapılan uygulamalarda 

amortisman ayırma yöntemleri ayrılırken “Üretim Miktarına Göre Amortisman 
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Ayırma Yönteminin” diğer amortisman ayırma yöntemlerine göre daha farklı 

olduğu görülmektedir.  

Amortisman ayırma yöntemlerinden biri olan Üretim Miktarına Göre 

Amortisman ayırma yönteminde hizmet süresi ve toplam üretim miktarının 

belirlenebilmesi az sayıda maddi duran varlıkta mümkündür. Ayrıca hızlı 

büyüyen bir iĢletmenin kullandığı binalar amortisman süresi dolmadan her an 

yetersiz hale gelebilir. Bu sakıncalar, bu yöntemin sakıncalı yanıdır. Ancak bu 

yöntem kullanılabilen varlıklarda gerçeğe en uygun değerlerle maddi duran 

varlığın değer kaybını göstermekte olduğundan önemli ve uygulanması 

gereken bir yöntemdir. 

Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 den itibaren 6102 sayılı kanunun 64 ve 

88‟inci maddelerinde iĢletmelerin defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak tutmaları gerektiği belirlenmiĢtir. Ancak  30/06/2012 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanunla ticari defterlerin, Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre tutulmasına iliĢkin düzenlemeler değiĢtirilmiĢtir. 

Bu düzenlemeye göre 64 ve 88‟inci maddelerde yer alan defterlerin Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutulacak ibaresi değiĢtirilmiĢ ve 

iĢletmelerin yine defterlerini eskiden olduğu gibi Vergi Usul Kanununa göre 

tutacakları belirtilmiĢtir. Ancak, ticari defterlerin 2012 ve öncesi yıllarda 

olduğu gibi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması finansal tabloların 

da aynı kanundaki düzenlemelere göre tutulacağı anlamına gelmemektedir. 

gerçek ve tüzel kiĢiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan 

muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve 

bunları uygulamak zorundadır. Buna göre defterler Vergi Usul Kanununa göre 

tutulmakla birlikte finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartlarına 

hazırlanacaktır.  
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Kabul edilen bu son kanun değiĢikliği ile iĢletmelerin sadece normal ve 

azalan bakiyeler üzerinden amortisman ayrılmasına izin verilmiĢtir. Oysa ki 

Üretim Miktarı Yöntemine göre amortisman ayırmayı hem Türkiye Muhasebe 

Standartlarının izin vermesi hem de bu yöntem verilerinin daha gerçekçi olması 

sebebiyle bu yönteme de oluĢturulacak yeni Vergi Usul Kanununda izin 

verilmelidir. Vergi mevzuatındaki düzenlemelerin muhasebe standartları ile 

uyumlu hale getirilmesi hem muhasebe uygulayıcılarına hem de finansal tablo 

kullanıcılarına kolaylıklar sağlayacaktır. 

BeĢeri sermayenin amortismanı konusu da aynı üretim miktarı yöntemi 

gibi iĢletmeler için önemli ve gerekli bir konudur. Üretim yönteminde 

kullanılan tahmini hizmet süresi beĢeri sermayede amortisman ayırırken de 

kullanılabilir. Vergi Usul Kanununda beĢeri sermayenin amortismanıyla ilgili 

düzenlemeler yapılmalı ve doktorluk, avukatlık ve mali müĢavirlik meslekleri 

için harcanan zihinsel ve maddi maliyetler yıllara yaymak suretiyle 

karĢılanabilir. 
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