
DEĵERLEME 

& 

D¥NEM SONU ķĸLEMLERķ

Emre KARTALOĵLU

Gelirler Kontrolºr¿

ķstanbul, 02.12.2010



2

ķSTķSNALARA ķLķĸKķN GķDER VE ZARARLARIN  

DURUMU

KVKõnĔn 5/3. maddesinde;

iĹtirak hissesi alĔmĔyla ilgili finansman giderleri hari 

olmak ¿zere, 

1-kurumlarĔn kurumlar vergisinden istisna edilen kazanlarĔna 

iliĹkin giderlerinin veya 

2-istisna kapsamĔndaki faaliyetlerinden doĶan zararlarĔnĔn, 

istisna dĔĹĔ kurum kazancĔndan indirilmesinin kabul edilmeyeceĶi 

belirtilmiĹtir.

Ķstisna kazanlara 
iliĸkin giderler.

(Ķĸtirak hissesi alēmē 
ile ilgili finansman 
giderleri hari)

Ķstisna 
kapsamēndaki 
faaliyetlerden 
doĵan 

zararlar.

¥rnek :
(A) Kurumu, tam m¿kellef (B) Kurumuna ait 1.000.000 TL deķerindeki hisse 
senetlerini satĔn almĔĺ olup, finansman iin kullanmĔĺ olduķu kredi iin 2010 yĔlĔnda 
toplam 80.000 TL kredi faizi ºdemiĺtir. (A) Kurumu ayrĔca, sºz konusu hisse 
senetlerinin alĔmĔ iin aracĔlĔk eden (C) Kurumuna komisyon gideri olarak 50.000 TL
ºdemede bulunmuĺtur.

¥rnekte yer alan, 80.000 TLõlik finansman gideri kurum kazancĔndan 
d¿ĺ¿lebilecektir. Komisyon gideri olarak ºdenen 50.000 TLõnin ise KKEG olarak 
dikkate alĔnmasĔ gerekir.

¥rnek:

Yurt dĔĺĔ inĺaat 
iĺinden kaynaklanan 
zararlar.
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ķSTķSNALARA ķLķĸKķN GķDER VE ZARARLARIN  

DURUMU

¥RNEĵķN;

ÂķĹtirak edilen kurumun genel kuruluna katĔlmak iin 
yapĔlan giderlerin, 

ÂYurt dĔĹĔnda bulunan iĹtirak hissesinin satĔlmasĔ 
amacĔyla yurt dĔĹĔnda yapĔlan giderlerin,

ÂAktifte 2 yĔldan fazla s¿reyle kayĔtlĔ olan 
taĹĔnmazĔn satĔĹĔ sĔrasĔnda yapĔlan giderlerin,

ÂYurt dĔĹĔnda iĹyeri aĔlmasĔ amacĔyla yapĔlan giderlerin,

ÂYurt dĔĹĔnda oluĹturulan inĹaat Ĺantiyesi iin yapĔlan 
giderlerin

kurum kazancĔndan indirilmesi m¿mk¿n deĶildir. 
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ķSTķSNALARA ķLķĸKķN GķDER VE ZARARLARIN  

DURUMU

Â Taĸēnmaz ve 
Ķĸtirak 
Hissesi Satēĸē 
Ķle Ķlgili 
Giderlerin 
Durumu

Â Taĸēnmaz ve 
Ķĸtirak 
Hissesi 
Satēĸlarēndan 
Kaynaklanan 
Zararēn 
Durumu

Taĸēnmaz ve iĸtirak hissesi satēĸ kazancē 
istisnasēna iliĸkin giderlerin istisna 
kazanca isabet eden kēsmē kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dikkate 
alēnacaktēr. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, elde edilen kazancēn 
%75ôi istisna olduĵu iin, istisnaya 
iliĸkin giderlerin de %75ôinin 
KKEG olarak deĵerlendirilmesi
gerektiĵidir.

Gerek, taĸēnmaz ve iĸtirak hisselerinin 
satēĸēndan kaynaklanan zararlarēn ñistisna 
faaliyetlerden doĵan zararlarò
tanēmēna girmemesi; gerekse, istisna 
uygulamasēnēn m¿kelleflerin ihtiyarēnda 
olan bir takēm ĸartlara baĵlanmēĸ olmasē 
hususlarē gºz ºn¿nde bulundurulduĵunda, 
taĸēnmaz ve iĸtirak hissesi satēĸ 
iĸlemlerinden kaynaklanan zararlarēn 
kurum kazancēnēn tespitinde dikkate 
alēnabileceĵi gºr¿ĸ¿ndeyiz.ĶVDB zararē 
indiremezsiniz 
(B.07.1.GĶB.4.34.16.01/KVK-5/e), GĶB 
indirebilirsiniz diyor  (23.08.2007/074720).
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¥RT¦L¦ SERMAYE VE TRANSFER 

FķYATLANDIRMASI

Â ¥rt¿l¿ sermayeye iliĹkin faiz ve benzeri ºdemeler ile 

ºrt¿l¿ yoldan daĶĔtĔlan kazanlar bir yandan kanunen 

kabul edilmeyen gider olmasĔ yanĔnda, diĶer yandan bu 

ºdemeler hesap dºneminin son g¿n¿ itibariyle 

daĶĔtĔlmĔĹ kar payĔ sayĔldĔĶĔ hususu unutulmamalĔ ve 

ºdenen bu tutarlar br¿tleĹtirilmek suretiyle ¿zerinden 

kar daĶĔtĔmĔna iliĹkin %15 oranĔnda yapĔlacak vergi 

kesintisine iliĹkin muhtasar beyannamenin 23.01.2011 

tarihine kadar verilmesi ve kesilen verginin 26.01.2011 

g¿n¿ akĹamĔna kadar ºdenmesi saĶlanmalĔdĔr.
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¥RT¦L¦ SERMAYE VE TRANSFER 

FķYATLANDIRMASI

Â ¥rnek 1.(X) A.ĸ. Ortaktan aldĔĶĔ 600.000 TL. bor karĹĔlĔĶĔnda 2010õda 60.000 TL 

faiz ºdemiĹ ve finansman gideri yazmĔĹtĔr. Dºnem baĹĔ ºz sermayesi 150.000 TL.dir.

Â ¥rt¿l¿ Sermaye TutarĔ = Ort. AlĔnan Bor -(¥z sermaye x 3)

Â 150.000 TL  = 600.000 ð(150.000 x 3)

Â ¥rt¿l¿ Ser.ķliĹkin Faiz = ¥rt¿l¿ Sermaye x Ort.¥denen Faiz

Ort. AlĔnan Bor ToplamĔ

15.000 TL = 150.000 x 60.000 (K.K.E.Gider yazĔlĔr.)

600.000

Â DaĶĔtĔlan net kar payĔ = ¥rt.Sermayeye iliĹkin faiz olup 15.000 TLõdir.

Â DaĶĔtĔlan kar payĔnĔn net tutarĔ %15 kesinti oranĔna gºre br¿t tutarĔ = 15.000 x 100/ 

85 = 17.647,06 TL olup, bu tutar ¿zerinden yapĔlacak  vergi  kesintisi (17.647,06 x 

%15) = 2.647,06 TL olacaktĔr. 

Â Bu tutar vergi 23.01.2011 g¿n¿ akĹamĔna kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip  

26.01.2011 g¿n¿ akĹamĔna kadar ºdenmesi ve ºdenen bu tutar kurumca 2011 yĔlĔ 

kayĔtlarĔna KKEG yazĔlmasĔ gerekir.
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¥RT¦L¦ SERMAYE VE TRANSFER 

FķYATLANDIRMASI

Â ¥rnek 2. (X) A.ĸ. 2010 yĔlĔnda iliĹkisiz kiĹiye 500.000 TL sattĔĶĔ malĔn 
bir benzerini aynĔ vade ve koĹullarda ortaĶĔnĔn eĹine 420.000 TL 
satmĔĹtĔr.

Â Transf. Fiy.Yoluyla ¥rt¿l¿  DaĶĔtĔlan Kazan =  Emsal FiyatĔ  - Ort.  
EĹine SatĔĹ Bedeli.

Â 80.000 TL  = 500.000 TL ð420.000 TL         

Â Transf. Fiy. Yoluyla ¥rt¿l¿ olarak daĶĔtĔlan 80.000 TL  KKEG olarak 
kurum kazancĔna eklenmesi yanĔnda ayrĔca daĶĔtĔlan net kar payĔnĔn 
olarak %15 vergi kesintisine tabi tutulacaktĔr.

Â Buna gºre 80.000 TLõ nin %15 kesinti oranĔna gºre br¿t tutarĔ = 
80.000 x 100/ 85 = 94.117.65 TL olup, bu tutar ¿zerinden yapĔlacak  
vergi  kesintisi (94.117.65 x %15) = 14.117.65 TL olacaktĔr. 

Â Bu tutar vergi 23.01.2011 g¿n¿ akĹamĔna kadar muhtasar beyanname 
ile beyan edilip  26.01.2011 g¿n¿ akĹamĔna kadar ºdenmesi ve ºdenen 
bu vergi tutar kurumca 2011 yĔlĔ kayĔtlarĔna KKEG yazĔlmasĔ gerekir.
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¥RT¦L¦ SERMAYE VE TRANSFER 

FķYATLANDIRMASI

Kar payĔ KDVõye tabi deĶildir midir?

Â KVKõnĔn 12/7. maddesi ve KDVKõnĔn 1. maddesi birlikte deĶerlendirildiĶinde, ºrt¿l¿ 
sermaye ¿zerinden kur farkĔ hari, faiz ve benzeri ºdemeler veya hesaplanan tutarlar, 
gelir ve kurumlar vergisi kanunlarĔnĔn uygulanmasĔndagerek bor alan gerekse 
bor veren nezdinde, ºrt¿l¿ sermaye ĹartlarĔnĔn gerekleĹtiĶi hesap dºneminin son 
g¿n¿ itibariyle daĶĔtĔlmĔĹ k©r payĔveya dar m¿kellefler iin ana merkeze aktarĔlan 
tutar sayĔlmaktadĔr. Yani mevcut yasal d¿zenlemelere gºre, ºrt¿l¿ sermaye ¿zerinden 
hesaplanan tutarlar dºnem sonu itibariyle iĹtirak kazancĔ veya k©r payĔ olarak kabul 
edilmektedir. KDVKõnĔn 1. maddesinde KDVõnin konusunu teĹkil eden iĹlemlere yer 
verilmiĹ olup, iĹtirak kazanlarĔ veya k©r paylarĔ katma deĶer vergisinin konusuna 
girmemektedir.

Â B¿y¿k M¿kellefler Vergi Dairesi BaĹkanlĔĶĔ tarafĔndan verilen 09.06.2008 tarih ve 
17363 sayĔlĔ ºzelgede de ºrt¿l¿ sermaye faizlerinin KDVõye tabi olmadĔĶĔ belirtilmiĹtir.
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2010 BEYANNAMESķ ķLE

Â TF, KEYK ve ¥Sõye iliĹkin form verilecek.

Â TRANSFER FķYATLANDIRMASI RAPORU

1. B¿y¿k M¿kellefler Vergi Dairesi BaĹkanlĔĶĔõna kayĔtlĔ m¿kelleflerin bir hesap 

dºnemi iinde iliĹkili kiĹilerle yaptĔklarĔ yurt ii ve yurt dĔĹĔ iĹlemleri, 

2. Serbest bºlgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi m¿kelleflerinin bir 

hesap dºnemi iinde iliĹkili kiĹilerle yaptĔklarĔ yurt ii iĹlemleri,

3. DiĶer kurumlar vergisi m¿kelleflerinin bir hesap dºnemi iinde iliĹkili kiĹilerle 

yaptĔklarĔ yurt dĔĹĔiĹlemleri

iin YĔllĔk Transfer FiyatlandĔrmasĔ Raporunu kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilme s¿resine kadar hazĔrlamalarĔ ve bu s¿re sona erdikten 

sonra istenmesi durumunda ķdareõye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlara ibraz etmeleri zorunludur.  
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2010 BEYANNAMESķ ķLE

ÂKV m¿kellefleri yurt ii, GV m¿kellefleri de yurt 

ii ve dĔĹĔ iĹlemleri iin tebliĶde belirtilen 

belgeleri hazĔrlamalĔ ve istendiĶinde idareye ve 

vergi incelemesine ibraz etmelidirler.
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YATIRIM ķNDķRķMķ NE OLDU ?

Â 5479 sayĔlĔ Kanun ile GVKõnin yatĔrĔm indirimini d¿zenleyen 19. 

maddesi 01.01.2006 tarihinden itibaren y¿r¿rl¿kten kaldĔrĔlmĔĹtĔr.

Â AynĔ Kanun ile GVKõye eklenen geici 69. madde uyarĔnca, 

m¿kellefler 31.12.2005 tarihi itibarĔyla mevcut olup, 2005 yĔlĔ 

kazanlarĔndan indiremedikleri yatĔrĔm indirimi istisnasĔ tutarlarĔ 

ile devam eden bazĔ yatĔrĔmlar nedeniyle hesaplanan yatĔrĔm 

indirimi istisnasĔ tutarlarĔnĔ bazĔ Ĺartlarla (gelir vergisi ve kurumlar 

vergisi oranlarĔ y¿ksek uygulamak ĹartĔyla) 2006, 2007 ve 2008 

yĔllarĔnda indirim konusu yapabileceklerdi.

Â GVKõnin geici 69. maddesinde yer alan òé (vergi oranĔna 
iliĹkin h¿k¿mler dahil) éóile ò... sadece 2006, 2007 ve 2008 
yĔllarĔna ait ...óibarelerinin iptallerine ve y¿r¿rl¿klerinin 

durdurulmasĔna karar verilmesi istemi ile yeteri sayĔda milletvekili 

tarafĔndan 2006/95 Esas SayĔsĔ ile dava aĔlmĔĹtĔ.
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YATIRIM ķNDķRķMķ NE OLDU ?

Â Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 PerĹembe tarihli toplantĔsĔnda 

konuyu esastan gºr¿Ĺm¿Ĺ ve

Â òé (vergi oranĔna iliĹkin h¿k¿mler dahil) éó ibaresinin REDDķNE,

Â ò... sadece 2006, 2007 ve 2008 yĔllarĔna ait ...ó ibaresinin ķPTALķNE,

Â Karar vermiĹtir.

Â Bu karar 08.01.2010 tarihli R.G.!de yayĔmlanmĔĹtĔr. Bu yayĔm 

tarihi nedeniyle de Maliye BakanlĔĶĔ 2009 yĔlĔ iin yatĔrĔm 

indiriminden tararlanĔlmayacaĶĔnĔ belirtmiĹtir.

Â 6009 sayĔlĔ Kanun ile 2010 ve izleyen yĔllarda devreden ve devam eden 

yatĔrĔm harcamalarĔ iin yatĔrĔm indiriminden yararlanĔlabileceĶi 

belirtilmiĹtir.

Â Ancak, yapĔlan d¿zenlemede, vergi matrahlarĔnĔn tespitinde yatĔrĔm 

indirimi istisnasĔ olarak indirim konusu yapĔlacak tutarĔn, ilgili yĔl 

kazancĔnĔn % 25õini aĹamayacaĶĔ, kalan kazan ¿zerinden y¿r¿rl¿kteki 

vergi oranĔna gºre vergi hesaplanacaĶĔ belirtilmiĹtir.  
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ENVANTER TANIMI

Â T¿rk Ticaret Kanunuõnun73. maddesinde envanter ĔkarmanĔn; saymak, 

ºlmek, tartmak ve deĶerlendirmek suretiyle, bilano g¿n¿ndeki mevcutlarĔ, 

alacaklarĔ ve borlarĔ, katõi bir Ĺekilde ve m¿fredatlĔ olarak tespit etmek olduĶu, 

mevcutlar alacaklar ve borlarĔn iĹletmeye dahil iktisadi kĔymetleri ifade ettiĶi 

h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr.

Â Vergi Usul Kanunuõnun186. maddesinde ise envanter ĔkarmanĔn, bilano 

g¿n¿ndeki mevcutlarĔ, alacaklarĔ ve borlarĔ saymak, ºlmek, tartmak ve 

deĶerlemek suretiyle kesin bir Ĺekilde ve m¿fredatlĔ olarak tespit etmek olduĶu 

Ĺu kadar ki ticari team¿le gºre tartĔlmasĔ, sayĔlmasĔ ve ºl¿lmesi mutad 

olmayan mallarĔn deĶerinin tahminen tespit olunacaĶĔ, mevcutlar, alacaklar ve 

borlar iĹletmeye dahil iktisadi kĔymetleri ifade edeceĶi h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr.
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BķLAN¢O G¦N¦

Â Bir diĶer aĔdan baktĔĶĔmĔzda envanter, muhasebe kayĔtlarĔnĔn 

doĶruluĶunu ºlmek iin muhasebe dĔĹĔnda, bu kayĔtlardaki 

rakamlarĔn temsil ettikleri mevcutlarĔn, bor ve alacaklarĔn tespiti 

ve deĶerlenmesi suretiyle kontrol¿d¿r. Yani, muhasebe 

kayĔtlarĔyla gerek durum arasĔndaki farkĔn tespitidir.

Â òBilano g¿n¿ó deyimi, envanter ve bilanolarĔn d¿zenlendiĶi 

hesap dºneminin son g¿n¿n¿ ifade etmektedir. ķktisadi 

kĔymetlere iliĹkin envanter iĹlemi ne zaman tamamlanĔrsa 

tamamlansĔn, envanter sonularĔ 31 AralĔk tarihli bilano 

g¿n¿ndeki neticeleri gºsterir. 
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ENVANTER ķĸLEMLERķ ĸU SIRA 

DAHķLķNDE YAPILIR.

ÂMuhasebe dĔĹĔ envanterin yapĔlarak iktisadi kĔymetlerin 
gerek durumunun tespit edilmesi,

ÂMuhasebe dĔĹĔ envanter sonularĔ ile genel geici 
mizandaki hesap kalanlarĔnĔn karĹĔlaĹtĔrĔlĔp, farklarĔn 
tespit edilmesi,

ÂFarklarĔn nedenlerine gºre gerekli d¿zenleyici kayĔtlar 
ile, devir kayĔtlarĔnĔn yapĔlarak, muhasebe ii envanterin 
tamamlanmasĔ, 

ÂKesin mizanĔn d¿zenlenmesi,

ÂEnvanter sonularĔnĔ yansĔtan mali tablolarĔn 
d¿zenlenmesi.
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DEĵERLEMENķN TANIMI

ÂDeĶerleme, muhasebe dĔĹĔ envanterin fiziki sayĔmdan 

sonraki ikinci aĹamasĔnĔ oluĹturur ve fiziki sayĔmlarĔ 

yapĔlmĔĹ olan iktisadi kĔymetlerin bilano g¿n¿ndeki 

parasal kĔymetlerinin belirlenmesidir. 

ÂKazancĔn tespitini ºzsermaye mukayesesine baĶlayan 

sistemlerde vergi matrahĔ, dºnem sonu ve dºnem 

baĹĔnda iĹletmeye dahil iktisadi kĔymetlerin deĶerleri 

esas alĔnmak suretiyle tespit edilir. 
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DEĵERLEMENķN TANIMI

ÂVergi Usul Kanunuõnun 258. maddesinde deĶerleme, 
vergi matrahlarĔnĔn hesaplanmasĔ ile ilgili iktisadi 
kĔymetlerin takdir ve tespiti Ĺeklinde tanĔmlanmĔĹ ve 
aynĔ Kanunun 259. maddesinde, 

òDeĶerlemede, iktisadi kĔymetlerin vergi kanunlarĔnda gºsterilen 
g¿n ve zamanlarda haiz olduklarĔ kĔymetler esas tutulur.ó

ifadesine yer verilmiĹtir. Vergi Usul Kanunuõnun 258 ve 
m¿teakip maddelerinde, bilanoda yer alan aktif ve 
pasif kĔymetlerin ne Ĺekilde deĶerleneceĶi her bir 
iktisadi kĔymet aĔsĔndan h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr.
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DEĵERLEME ¥L¢¦LERķ

Vergi Usul Kanunuõnun 261. maddesinde, deĶerlemenin, iktisadi 
kĔymetin nevi ve mahiyetine gºre, aĹaĶĔdaki ºl¿lerden biri ile 
yapĔlacaĶĔ belirtilmiĹtir.

Â Maliyet bedeli

Â Borsa rayici

Â Tasarruf deĶeri

Â Mukayyet deĶer

Â ķtibari deĶer

Â Vergi deĶeri

Â Rayi bedel

Â Emsal bedeli ve ¿creti.
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KASA HESABI

ÂKasa hesabĔ, daima bor bakiyesi verir veya sĔfĔr olur. 

Hibir Ĺekilde alacak bakiyesi vermemesi gerekir.

ÂKasa hesabĔnĔn alacak bakiyesi vermesi; muhasebe 

iĹlemlerinde hata olduĶunu gºsterir. Muhasebe 

iĹlemlerinin doĶru olduĶu iddia edildiĶinde ise bu 

durum ya gelirlerin gizlendiĶi ya da gerek dĔĹĔ 

ºdemelerin sanki yapĔlmĔĹ gibi kayĔtlara intikal ettirildiĶi 

anlamĔna gelir ki bu da V.U.K.õnun 30/4. maddesine 

gºre reõsen takdir  nedeni olup, cezalĔ tarhiyata yol 

aabilir.
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KASA HESABI

ÂDºnem sonu kasa bakiyesinin ok b¿y¿k meblaĶlarda 

olmasĔ halinde bu paranĔn kasada olamayacaĶĔ ortaklar 

tarafĔndan kullanĔlmĔĹ olduĶu gerekesiyle ºrt¿l¿ kazan 

daĶĔtĔmĔ sayĔlarak cezalĔ tarhiyata muhatap olunabilir. Bu 

nedenle dºnem sonu kasa bakiyesinin iĹletmenin 

b¿y¿kl¿Ķ¿ne iĹ hacmine ve kasa iĹlemlerinin 

yoĶunluĶuna uygun bir rakam olmasĔ gerekir.

ÂKasada mevcut yabancĔ paralar efektif alĔĹ kuru ile 

deĶerlenir. Dºviz cinsinden deĶerleme farklarĔ olumlu 

ise, kambiyo karĔ olarak, olumsuz farklar ise kambiyo 

zararĔ olarak dºnem matrahĔnĔn tespitinde dikkate alĔnĔr.
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GAYRķMENKULLERDE VE GAYRķMENKUL GķBķ 

DEĵERLENEN ķKTķSADķ KIYMETLERDE 

DEĵERLEME ķĸLEMLERķ

Vergi Usul Kanunuõnun 269. maddesi h¿km¿ 

uyarĔnca, gayrimenkuller ile aĹaĶĔda yazĔlĔ iktisadi 

kĔymetler maliyet bedeliile deĶerlenir.

ÂB¿t¿nleyici para ve eklenti

ÂTesisat ve makineler,

ÂGemiler ve diĶer taĹĔtlar,

ÂGayrimaddi haklar. 
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GAYRķMENKUL ķKTķSABINDA KULLANILAN 

KREDķ FAķZLERķ VE KUR FARKLARI

ÂKur y¿kselmeleri iin VUK GT.163

ÂKur d¿Ĺmeleri iin VUK GT.334
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SABķT KIYMET ALIMINDA KULLANILAN 

KREDķLERķN FAķZLERķ VE OLUĸAN KUR FARKLARI

ÂSeimlik hak sonradan deĶiĹtirilebilir mi ?

ÂBir yĔl kur y¿kselmesi ertesi yĔl ise kur d¿Ĺmesi 

durumunda ne Ĺekilde iĹlem yapĔlacaktĔr.
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GAYRķMENKULLERDE MALķYET 

BEDELķNķN ARTMASI

ÂGayrimenkullerde maliyet bedelini artĔracak 

giderler Vergi Usul Kanunuõnun 272. 

maddesinde h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr. 

ÂBuna gºre; normal bakĔm, tamir ve temizleme 

giderleri dĔĹĔnda, gayrimenkul¿ geniĹletmek veya 

iktisadi kĔymetini devamlĔ olarak artĔrmak 

amacĔyla yapĔlan giderler, gayrimenkul¿n maliyet 

bedeline eklenir. 
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¥ZEL MALķYET BEDELķ

YapĔlan bir harcamanĔn ºzel maliyet bedeli olarak 

deĶerlendirilmesi iin Ĺu ĹartlarĔn saĶlanmĔĹ olmasĔ 

gerekmektedir. 

Â HarcamanĔn yapĔlmĔĹ olduĶu gayrimenkul (veya gayrimenkul 

gibi deĶerlenen iktisadi kĔymet ?)baĹkasĔna ait olmalĔ ve 

kiralanmĔĹ olmalĔdĔr.

Â Harcamalar kiracĔ tarafĔndan yapĔlmĔĹ olmalĔdĔr.

Â YapĔlan harcamalar; normal tamir, bakĔm ve temizleme giderleri 

dĔĹĔnda gayrimenkul¿ geniĹletmek veya iktisadi kĔymetini devamlĔ 

olarak artĔrmak amacĔyla yapĔlmĔĹ olmalĔdĔr. BaĹka bir deyiĹle, 

yapĔlan harcama gayrimenkulun maliyet bedeline eklenmesi 

gereken t¿rden olmalĔdĔr.
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¥ZEL MALķYET BEDELķNķN ķTFASI

¥zel maliyet bedellerinin itfasĔ Vergi Usul Kanunuõnun 

327. maddesinde h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹ olup anĔlan 

madde Ĺu Ĺekildedir;

òGayrimenkullerin, elektrik ¿retim ve daĶĔtĔm varlĔklarĔnĔn ve 

gemileriniktisad´ kĔymetlerini artĔran ve 272'nci maddede 
yazĔlĔ ºzel maliyet bedelleri, kira veya iĹletme hakkĔ s¿resine gºre 

eĹit y¿zdelerle itfa edilir. Kira veya iĹletme hakkĔ s¿resi 

dolmadan, kiralanan veya iĹletme hakkĔ alĔnan Ĺeyin 

boĹaltĔlmasĔ veya iĹletme hakkĔnĔn herhangi bir sebepten sona 

ermesi halinde hen¿z itfa edilmemiĹ olan giderler, boĹaltma veya 

hakkĔn sona erdiĶi yĔlda bir defada gider yazĔlĔr.ó
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¥ZEL MALķYET BEDELķNķN ķTFASI

òKira s¿resió ifadesinden, ºzel maliyet harcamasĔnĔn 

yapĔldĔĶĔ tarihten itibaren kira s¿resinin sonuna kadar 

olan kĔsmĔn anlaĹĔlmasĔ gerekir. 

¥rneĶin, dºrt yĔllĔĶĔna kiralanmĔĹ bir gayrimenkul iin 

kira s¿resinin ikinci yĔlĔnda yapĔlan bir ºzel maliyet 

harcamasĔ, kalan s¿re ierisinde yani ¿ yĔlda 

amortisman ayrĔlmak suretiyle itfa edilecektir.
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¥ZEL MALķYET BEDELķNķN ķTFASI

Â¥zel maliyetin azalan bakiyelere gºre itfasĔ 
m¿mk¿n m¿ ?

ÂKira s¿resi belli deĶil ise itfa ne Ĺekilde yapĔlacak 
? (VUK GT. 55-333)

ÂKira s¿resi bir yĔl ise itfa ne Ĺekilde yapĔlacak ?

ÂKira s¿resi ok uzun ise itfa ne Ĺekilde yapĔlacak 
?

ÂKira s¿resi dolmadan ekonomik ºm¿r t¿kenir ise 
itfa ne Ĺekilde yapĔlacak ?
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¢ALINAN MAKķNE VE TE¢HķZATIN DURUMU

Sºz konusu iktisadi kĔymetlerin alĔĹ bedelini veya maliyet 

bedelinin gider yazĔlabileceĶine iliĹkin olarak gerek GVK gerekse 

KVKõda herhangi bir d¿zenleme yer almamaktadĔr. Bu nedenle 

alĔnan makine ve tehizatlarĔn alĔĹ veya maliyet bedelinin, kurum 

kazancĔnĔn tespitinde gider olarak dikkate alĔnmasĔ m¿mk¿n 

deĶildir.

Â ¢alĔnan amortismana tabi iktisadi kĔymetler iin fevkalade 

amortisman uygulanmasĔ m¿mk¿n deĶildir. (DoĶal afet, cebri 

alĔĹma, yeni icat)

Â ¢alĔnan iktisadi kĔymet bedelinin kanunen kabul edilmeyen gider 

olarak dikkate alĔnmasĔ suretiyle muhasebeleĹtirilmesi 

gerekmektedir. Nitekim bu husus, ķstanbul DefterdarlĔĶĔ 

tarafĔnda verilen 10.07.2001 tarih ve 5026 sayĔlĔ muktezada da 

belirtilmiĹtir.
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AMORTķSMAN AYIRMA ĸARTLARI

Âķktisadi KĔymetin ķĹletmenin Envanterine Dahil 

OlmasĔ 

Âķktisadi KĔymetin ķĹletmede Bir YĔldan Fazla 

KullanĔlmasĔ

Âķktisadi KĔymetin YĔpranma, AĹĔnma ve 

DeĶerden D¿Ĺmeye Maruz BulunmasĔ
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AMORTķSMAN AYIRMA ĸARTLARI

Â DAHA ¥NCE KULLANILMIĸ VE TAMAMEN ķTFA 
OLMUĸ BķR ķKTķSADķ KIYMETķN SATIN ALINMASI 
DURUMUNDA BU KIYMETLER ķ¢ķN YENķDEN 
AMORTķSMAN AYRILABķLķR Mķ?

Â Sabit kĔymetlerin daha ºnceki maliki tarafĔndan tamamen veya 
kĔsmen amorti edilmiĹ olmasĔ, bu kĔymetlerin maliyet bedeli 
¿zerinden amortisman hesaplanmasĔna engel teĹkil etmez.

Â òEvvelce amortisman s¿resini doldurmuĹ bulunan iktisadi 
kĔymetlerin deĶerlendirilerek baĹka bir iĹletmeye ayni sermaye 
olarak konulmasĔ, bu kĔymetler iin amortisman ayrĔlmasĔna engel 
deĶildir.ó (Dn.4.D.21. 101975T.,E1975/496, K1975/2654 sayĔlĔ 
KararĔ)

Â òEski sahipleri elinde amortisman s¿resini doldurmuĹ bulunan 
iktisadi kĔymetlerin yeni sahipleri tarafĔndan yeniden amortisman 
ayrĔlabilir.ó (Dn.4.D,25.3.1986T.,E1962/10876, K1986/1285 
sayĔlĔ KararĔ)
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AMORTķSMAN AYIRMA Y¥NTEMLERķ

ÂGeici 26. maddede, 01.01.2004 tarihinden ºnce 

aktife giren iktisadi kĔymetler hakkĔnda aktife 

alĔndĔklarĔ yĔlda y¿r¿rl¿kte olan s¿relere gºre 

amortisman ayrĔlmasĔna devam edileceĶi h¿k¿m 

altĔna alĔnmĔĹtĔr. AyrĔca, amortisman 

uygulamasĔna iliĹkin olarak 5024 sayĔlĔ Kanun ile 

Vergi Usul Kanunuõnda yapĔlan diĶer 

deĶiĹikliklerin y¿r¿rl¿k tarihi de 01.01.2004õd¿r. 



33

NORMAL AMORTķSMAN Y¥NTEMķ

(01.01.2004 Tarihinden Sonra Aktife Giren ķktisadi KĔymetler  

ķin Normal Amortisman Yºntemi)

ÂBirden Fazla Sektºrde KullanĔlan ķktisadi 

KĔymetlerde Oran Tespiti

Sºz konusu tebliĶlerle tespit edilen en y¿ksek 

faydalĔ ºmre ve en d¿Ĺ¿k amortisman 

oranĔnasahip olan sektºre ait faydalĔ ºm¿r ve 

amortisman oranĔ ¿zerinden amortisman 

uygulamasĔ yapĔlacaĶĔ 339 seri numaralĔ Vergi 

Usul Kanunu Genel TebliĶiõnde belirtilmiĹtir.



34

FEVKALADE AMORTķSMAN

Vergi Usul Kanunuõnun 317. maddesinde, amortismana tabi olan 
menkul, gayrimenkul ve haklardan;

Â 1. YangĔn, deprem, su basmasĔ gibi afetlerneticesinde deĶerini 
tamamen veya kĔsmen kaybedenlerin,

Â 2. Yeni icatlar dolayĔsĔyla teknik verim ve kĔymetleri d¿Ĺerek 
tamamen veya kĔsmen kullanĔlmaz bir hale gelenlerin,

Â 3. Cebri alĔĹmaya tabi tutulduklarĔ iin normalden fazla aĹĔnma 
ve yĔpranmaya maruz kalanlarĔn,

m¿kelleflerin m¿racaatlarĔ ¿zerineve ilgili bakanlĔklarĔn 
m¿talaasĔ alĔnmak suretiyle, Maliye BakanlĔĶĔnca her iĹletme iin 
iĹin mahiyetine gºre ayrĔ ayrĔ belli edilen òfevkalade ekonomik ve 
teknik amortisman nispetlerió ile amortismana tabi tutulacaĶĔ 
h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr.
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FEVKALADE AMORTķSMAN

ÂMeydana gelen afet sonucunda, sigortadan 

tazminat alĔnmasĔ halinde, hasar ister tam ister 

kĔsmi olsun, sabit kĔymetteki deĶer kaybĔ 

fevkalade amortisman yolu ile zarar yazĔlĔr. 

AlĔnan sigorta tazminatĔ ayrĔca kara intikal 

ettirilir. Sigorta tazminatĔ, zarar tutarĔndan 

d¿Ĺ¿lmek suretiyle, ayrĔlacak amortisman miktarĔ 

azaltĔlamaz. 
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KIST AMORTķSMAN

Â Vergi Usul Kanunu'nun 320. maddesinin ikinci fĔkrasĔnda, 

iĹletmelere ait binek otomobiller iin aktife girdiĶi ilk hesap 

dºneminde, aktife girdiĶi tarihten sonra kalan dºnem sonuna 

kadar olan s¿re dikkate alĔnarak (kĔst dºnem) amortisman 

ayrĔlmasĔ esasĔ benimsenmiĹtir.

Â Bu h¿kme gºre, kĔst amortisman uygulamasĔ yalnĔzca iĹletmelerin 

aktifinde kayĔtlĔ binek otomobillerine m¿nhasĔr olup, binek 

otomobilleri dĔĹĔnda kalan amortismana tabi diĶer iktisadi 

kĔymetler iin aktife alĔndĔklarĔ yĔlda tam amortisman ayrĔlacaktĔr.

Â Bu hesaplamada, kĔymetin aktife girdiĶi ay kesri tam sayĔlacaktĔr. 

Amortisman ayrĔlmayan s¿reye isabet eden bakiye kĔsĔm 

ise, son yĔlda ayrĔlacak amortisman tutarĔna ilave edilmek 

suretiyle itfa edilecektir.
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AMORTķSMANDA S¦RE

Gayrimenkullerde Maliyet ArtĔrĔcĔ Giderlerin 
ķtfa S¿resi

ÂGayrimenkul¿n kullanma ºmr¿n¿ uzatĔcĔ 
nitelikteki giderlerin, asĔl gayrimenkul¿n itfa 
s¿resi ile eĹit s¿rede, aktifleĹtirildikleri ilk yĔldan 
baĹlayarak itfa edilmeleri gerekmektedir. 

ÂGayrimenkulun fonksiyonunu artĔrĔcĔ giderlerin 
ise asĔl gayrimenkulun kalan itfa s¿resi iinde itfa 
edilmesi gerekmektedir.
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ATķK SATIĸI

ÂAmortisman ayrĔlmĔĹ iktisadi kĔymetlerin deĶeri, 

ayrĔlmĔĹ amortismanlar d¿Ĺ¿ld¿kten sonra kalan 

meblaĶlardĔr. Bu h¿km¿n uygulamasĔnda fiilen 

ayrĔlmĔĹ olan amortismanlarĔn d¿Ĺ¿lmesine 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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ATķK SķGORTA TAZMķNATI

ÂVergi Usul Kanunuõnun 329. maddesinin birinci 

fĔkrasĔnda yangĔn, deprem, sel, su basmasĔ gibi 

afetler y¿z¿nden tamamen veya kĔsmen ziyaa 

uĶrayan amortismana tabi iktisadi kĔymetler iin 

alĔnan sigorta tazminatĔ bunlarĔn deĶerinden 

(amortismanlĔ olanlarda ayrĔlmĔĹ olan 

amortisman ĔktĔktan sonra kalan deĶerden) 

fazla veya eksik olduĶu takdirde bu farkĔn kar 

veya zarar hesabĔna geirileceĶi belirtilmiĹtir.



40

YENķLEME FONU

(ĸARTLARI)

ÂYenileme Fonu AyrĔlabilmesi ķin Bilano 

EsasĔna Gºre Defter TutulmalĔdĔr

ÂYenileme Fonu Sadece Amortismana Tabi 

ķktisadi KĔymetler ķin AyrĔlabilir

ÂYenilemenin Zorunlu OlmasĔ ya da Yenileme 

Konusunda Karar AlĔnĔp TeĹebb¿se Geilmesi

ÂSatĔlan ķktisadi KĔymet ile Yeni AlĔnan ķktisadi 

KĔymet AynĔ Nitelikte OlmalĔdĔr 
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YENķLEME FONU

(KULLANIMI)
Â BirikmiĹ amortismanĔ 10.000 TL ve kayĔtlĔ maliyet bedeli 15.000 

TL olan bir iktisadi kĔymetin 15.10.2010 tarihinde 12.000 TLõye 

satĔldĔĶĔnĔ varsayalĔm. Bu satĔĹtan doĶan 7.000 TL tutarĔndaki kar 

yenileme fonuna alĔnmĔĹtĔr. AynĔ yĔl iinde 20.000 TLõye aynĔ 

nitelikteki yeni bir iktisadi kĔymet satĔn alĔnmĔĹtĔr. Yeni alĔnan 

iktisadi kĔymetin amortisman oranĔ %20õdir. 

Â Normal amortisman usul¿nde, yeni alĔnan iktisadi kĔymetin 2010 

hesap dºnemi amortismanĔ 4.000 TL olacaktĔr. Bu tutarĔn 

tamamĔ aynĔ yĔl yenileme fonuna mahsup edilecektir. 2010 hesap 

dºneminde hesaplanacak 4.000 TL tutarĔndaki amortismanĔn 

3.000 TL tutarĔndaki kĔsmĔ yenileme fonuna mahsup edilecek ve 

kalan 1.000 TL tutarĔndaki kĔsĔm ise o dºnemin amortisman 

gideri olarak kayĔtlara intikal ettirilecektir. Sonraki yĔllarda normal 

amortisman uygulamasĔna devam edilecektir.
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YENķLEME FONU

(3 YILLIK S¦RE SORUNU)
Â1. Gºr¿Ĺ:¦ yĔlĔn hesabĔnda satĔĹĔn yapĔldĔĶĔ yĔlĔn da 
dikkate alĔnmasĔ gerekmektedir (BakanlĔk Gºr¿Ĺ¿).

Â2. Gºr¿Ĺ:¦ yĔllĔk s¿reden ¿ hesap dºneminin deĶil, 
¿ yĔl pasifte bekletilmenin anlaĹĔlmasĔ gerekmektedir. 
Bu gºr¿Ĺe gºre, satĔĹ tarihinden itibaren ¿ yĔllĔk 
s¿renin gemesi beklenmelidir DanĔĹtayõĔn bu yºnde 
kararlarĔ vardĔr). 

Â3. Gºr¿Ĺ: Vergi Usul Kanunuõnun s¿relerin 
hesaplanmasĔ ile ilgili 18. maddesinden hareket 
edilmelidir. Buna gºre, s¿renin sabit kĔymetin satĔldĔĶĔ 
g¿n¿ izleyen g¿nden baĹlamasĔ ve ¿ yĔl sonra satĔĹa 
tekab¿l eden g¿n¿n akĹamĔ bitmesi gerekmektedir. 
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STOK DEĵERLEMESķ

ķĹletmeler dºnem sonlarĔ itibariyle stoklarĔnĔn fiziki miktarlarĔnĔ kesin bir 

Ĺekilde ve ayrĔntĔlĔ olarak tespit etmek durumundadĔrlar (VUK Md.286) . Bu 

nedenle stoklarĔn envanteri ĔkarĔlĔrken gerek fiziki sayĔm gerekse deĶerleme 

aĹamasĔnda hata yapĔlmamasĔ gerekmektedir. StoklarĔn fiziki miktarĔnĔn 

tespitinde; 

Â SatĔn alĔnmĔĹ ve kayĔtlara geirilmiĹ olduĶu halde hen¿z iĹletmeye gelmemiĹ 

mallarĔn bulunup bulunmadĔĶĔ,

Â SatĔldĔĶĔ ve kayĔtlara intikal ettirildiĶi halde hen¿z alĔcĔya gºnderilmemiĹ mal 

bulunup bulunmadĔĶĔ,

Â ¢alĔnmĔĹ veya kaybolmuĹ mal bulunup bulunmadĔĶĔ,

Â ķĹletmeye ait olduĶu halde eĹitli sebeplerle baĹka yerlerde bulunan mal olup 

olmadĔĶĔ,

Â BaĹka ĹahĔslara ait olup, emanet olarak iĹletmeye bĔrakĔlan mal olup olmadĔĶĔ.

hususlarĔna dikkat edilmesi gerekmektedir.
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SATIN ALINAN EMTķANIN 

DEĵERLEMESķ

ÂVergi Usul Kanunu'nun 5024 sayĔlĔ Kanun ile 

01.01.2004 tarihinden itibaren geerli olmak ¿zere 

deĶiĹtirilen 274. maddesinde emtianĔn maliyet 

bedeliyledeĶerleneceĶi h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr. 

ÂEmtianĔn maliyet bedeline nazaran deĶerleme 

g¿n¿ndeki satĔĹ bedelleri % 10 ve daha fazla bir 

d¿Ĺ¿kl¿k gºsterdiĶi hallerde m¿kellef, maliyet bedeli 

yerine 267 nci maddenin ikinci sĔrasĔndaki usul hari 

olmak ¿zere, emsal bedeli ºl¿s¿n¿ tatbik edebilir. Bu 

h¿k¿m mamuller iin de uygulanabilir. 
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SATIN ALINAN EMTķANIN DEĵERLEMESķNDE 

KUR FARKLARI VE KREDķ FAZķLERķ

Emtia DeĶerlemesinde Kredi Faizleri ve Kur 
FarklarĔnĔn Durumu (VUK GT.238):

ÂEmtianĔn iĹletme stoklarĔna girdiĶi tarihe kadar 
oluĹan, 

-Kur farklarĔ ilgili stoklarĔn maliyetine eklemek 
zorundadĔr.

- Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak 
dikkate alĔnabilecektir.

ÂEmtianĔn iĹletme stoklarĔna girdiĶi tarihten sonra 
oluĹan, kur farklarĔ, kredi faizleri ve komisyonlar 
maliyet veya gider olarak dikkate alĔnabilecektir.
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SATIN ALINAN EMTķANIN 

DEĵERLEMESķNDE VADE FARKLARI

Âķster fatura bedeline dahil olsun, ister sonradan 

doĶduĶu iin ayrĔca fatura edilmiĹ olsun vade 

farklarĔ doĶrudan malĔn alĔĹĔ ile ilgilidirler ve bu 

nedenle malĔn maliyetine eklenirler. Mal 

satĔĹĔndan sonra doĶan vade farklarĔ ise 

eklenecek olduklarĔ malĔn maliyet bedeli sonu 

hesaplarĔna aktarĔlmĔĹ olacaĶĔ iin maliyete 

eklenmeden doĶrudan gider yazĔlĔr. 
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KIYMETķ D¦ĸEN EMTķANIN 

DEĵERLEMESķ

Vergi Usul Kanunuõnun 278. maddesinde kĔymeti d¿Ĺen mallarĔn 

ne Ĺekilde deĶerleneceĶi h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr.

Ticari mallarĔn deĶeri d¿Ĺen mal kapsamĔnda emsal bedelile 

deĶerlenebilmesi iin deĶer kaybĔnĔn Ĺu nedenlerden 

kaynaklanmĔĹ olmasĔ gerekmektedir.

Â DeĶer kaybĔ ticari faaliyetin normal gerekleri dahilindeki 

bozulma, ¿r¿me, kĔrĔlma, atlama, paslanma gibi olaylar 

sonucunda meydana gelmiĹ olmalĔdĔr.

Â Veya yangĔn, deprem, su basmasĔ gibi doĶal bir afet y¿z¿nden 

deĶer kaybĔna uĶramalĔdĔr. 



48

KIYMETķ D¦ĸEN EMTķANIN 

DEĵERLEMESķ

Â VUKõun 278. maddesinde yer alan emsal bedelle yapĔlacak 

deĶerlemede, Vergi Usul Kanunuõnun 267. maddesinde belirtilen 

birinci sĔradaki ortalama satĔĹ fiyatĔ esasĔnĔn, deĶer kaybĔ, mal 

eĹitlerinde aynĔ olmayacaĶĔ, yani satĔlan veya hesap dºnemi 

sonunda mevcut olan maldaki kayĔp derecesi farklĔ olacaĶĔ iin 

uygulanmasĔ m¿mk¿n deĶildir. AnĔlan maddenin ikinci sĔrada 

belirtilen maliyet bedeli esasĔnĔn uygulanmasĔ ise sºz konusu 

deĶildir. Bu nedenlerle, maldaki deĶer kaybĔ dolayĔsĔyla takdir 

komisyonlarĔna baĹvurulup, emsal bedeli tespitinin istenmesi 

gerekir. MalĔn tamamen deĶer kaybĔna uĶramĔĹ olmasĔ bu 

durumu deĶiĹtirmez. Bu durumda takdir komisyonu deĶerin 

tamamen yok olduĶunu baĹka bir ifadeyle sĔfĔr olduĶunu takdir 

eder. 
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

Â¢ALINAN VE KAYBOLAN MALLAR

¢alĔnan veya kaybolan mallarĔn zarar yazĔlabileceĶine 
dair vergi kanunlarĔnda herhangi bir h¿k¿m 
bulunmamaktadĔr. 

¢alĔnan veya kaybolan mallar ile ilgili olarak, sºz konusu 
mallarĔn kĔymeti d¿Ĺen emtia olarak deĶerlenmesi ve 
vergi matrahĔ ile iliĹki kurulmasĔ da m¿mk¿n deĶildir.

¢alĔnan mallar iĹletme iin sermayede vukua gelen bir 
eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunuõnun 88. maddesi 
uyarĔnca gider olarak dikkate alĔnamayacaktĔr.
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

Â¢ALINAN VE KAYBOLAN MALLAR

HĔrsĔzlĔk olayĔ polis kayĔtlarĔ vb. belgeler ile 

kanĔtlanabiliyorsa, alĔnan mallar maliyet bedeli 

¿zerinden kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

kaydedilmelidir. (AyrĔca KDVK Md. 30/c)
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

Â¢ALINAN VE KAYBOLAN MALLAR

HĔrsĔzlĔk olayĔnĔn polis kayĔtlarĔ vb. kayĔtlar ile 

kanĔtlanamamasĔ halinde ise alĔnan malĔn emsal 

satĔĹ bedeli ile deĶerlenerek ortaklara satĔĹ gibi 

iĹlem yapĔlmasĔ gerekmektedir. Bu iĹlem ile ilgili 

olarak, ayrĔca katma deĶer vergisi hesaplanmasĔ 

gerekecektir. 
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

ÂķĸLETMEDEN ¢EKķLEN MALLAR

GVK Md. 41 ve KVK Md. 13 gereĶince iĹletmeden 

ekilen mallar hasĔlat sayĔlmalĔdĔr.

ķĹletmeden yapĔlan ekiĹlerin Vergi Usul Kanunuõnun 

267. maddesi gereĶince emsal bedelle deĶerlenerek 

(kurumlar vergisi m¿kellefleri iin KVK Md. 13õe gºre 

deĶerlenerek) hasĔlat kaydedilmesi ve stoklardan ĔkĔĹ 

kayĔtlarĔnĔn yapĔlmasĔ gerekmektedir.



53

STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

Â ALINAN PRķMLER VE YAPILAN ķSKONTOLAR

Vergi idaresinin KDV aĔsĔndan yaptĔĶĔ yorum (KDV Genel 

TebliĶi 26), bizleri, verilen primler ve yapĔlan iskontolarĔn, emtia 

maliyeti ile iliĹkilendirilmeksizin doĶrudan gelir olarak dikkate 

alĔnmasĔ gerekeceĶi sonucuna ulaĹtĔrmaktadĔr.

DiĶer taraftan, mal alĔmĔ sĔrasĔnda yapĔlan ve fatura ve benzeri 

belgelerde gºsterilen iskontolarĔn maliyet bedelini etkileyeceĶi 

Ĺ¿phesizdir.
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

¥DENEN AVANSLAR

ÂKVK GT.1õde bor olarak deĶerlendirileceĶi 

belirtilmiĹtir. 
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STOK DEĵERLEMESķNDE ¥ZELLķKLķ 

DURUMLAR

Âķmha edilen mallarĔn KDVõleri d¿zeltilecek 

(KDVK GT.113)
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MENKUL KIYMETLERķN 

DEĵERLEMESķ
Â Hisse senetleri ile fon portfºy¿n¿n en az % 51õi T¿rkiyeõde 
kurulmuĹ bulunan Ĺirketlerin hisse senetlerinden oluĹan 
yatĔrĔm fonu katĔlma belgeleri alĔĹ bedeliyle,

Â bunlar dĔĹĔnda kalan her t¿rl¿ menkul kĔymet borsa rayici
ile 

Â Borsa rayici yoksa ya da borsa rayici muvazaalĔ bir Ĺekilde 
oluĹtuĶu anlaĹĔlĔrsa deĶerlemeye esas bedel, menkul 
kĔymetin alĔĹ bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur 
farklarĔ dahil) iktisap tarihinden deĶerleme g¿n¿ne kadar 
geen s¿reye isabet eden kĔsmĔnĔn eklenmesi suretiyle 
hesaplanĔr (KIST GETķRķ).

Â Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihra edenin k©r ve 
zararĔna baĶlĔ olarak doĶan ve deĶerleme g¿n¿ itibariyle 
hesaplanmasĔ m¿mk¿n olmayan menkul kĔymetler alĔĹ 
bedeliile deĶerlenir. 
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MENKUL KIYMETLERķN 

DEĵERLEMESķ

ÂKĔst dºnem getiriye basit bir ºrnek olarak 

vadesine 6 ay kalmĔĹ, 100.000 TL. itibari deĶeri 

olan 1 yĔl vadeli 50.000 TL bedelle iktisap 

edilmiĹ finansman bonosunu verebiliriz. Bu 

bononun, deĶerleme g¿n¿nde 

[50.000+(50.000*6/12)=] 75.000 YTL bedelle 

deĶerlemesi gerekmektedir. Bu durumda gelir 

olarak dikkate alĔnacak tutar 25.000 YTL 

olacaktĔr. 
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MENKUL KIYMETLERķN 

DEĵERLEMESķ

ÂA TķPķ YATIRIM FONU KATILMA 

BELGELERķ ?

ÂB TķPķ YATIRIM FONU KATILMA 

BELGELERķ ?
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YABANCI PARALARDA, YABANCI PARA ķLE 

OLAN ALACAK VE BOR¢LARDA DEĵERLEME

Â YabancĔ paralarĔn normal deĶerleme ºl¿s¿, Vergi Usul 

Kanunuõnun 280. maddesine gºre borsa rayicidir. AynĔ maddede, 

borsa rayicinin takarr¿r¿nde muvazaa olduĶu anlaĹĔlĔrsa bu rayi 

yerine alĔĹ bedelinin uygulanmasĔ gerektiĶi h¿k¿m altĔna 

alĔnmĔĹtĔr.

Â 130 seri numaralĔ VUK GTõ de ve 217 seri numaralĔ GVK GTõde 

belirtildiĶi ¿zere, deĶerleme g¿n¿ itibariyle Maliye BakanlĔĶĔnca 

kur ilan edilmediĶi durumlarda T.C. Merkez BankasĔnca ilan 

edilen kurlarĔn esas alĔnmasĔ gerekmektedir. Bu Ĺekilde yapĔlacak 

deĶerlemelerde efektif cinsinden yabancĔ paralar iin efektif alĔĹ 

kurunun (bulunmamasĔ halinde dºviz alĔĹ kurunun), dºviz 

cinsinden yabancĔ paralar iinse dºviz alĔĹ kurunun uygulanmasĔ 

gerekmektedir.
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ALACAK VE BOR¢LARIN DEĵERLEMESķ

Â Vergi Usul Kanunuõnun 281 ve 285. maddeleri uyarĔnca alacak ve 

borlar mukayyet deĶerleri ile deĶerlemeye tabi tutulur. Ancak, 

alacak ve bor senetleri iin reeskonta tabi tutulma imkanĔnĔn 

getirilmesi ile senetli alacak ve borlarĔn tasarruf deĶeri ile 

deĶerlenmesi m¿mk¿n hale gelmiĹtir.

Â 5228 sayĔlĔ Kanun ile Vergi Usul Kanunuõnun 281 ve 285. 

maddelerinde ºnemli deĶiĹiklikler yapĔlarak mevduat ve kredi 

sºzleĹmelerine dayanan alacak ve borlarĔn deĶerlemesinde yeni 

usul ve esaslar belirlenmiĹtir.

Â Alacak ve borlarĔn deĶerlemesinde iki ºnemli husus 

bulunmaktadĔr. Bunlardan birincisi senede baĶlĔ alacak ve 

borlarĔn reeskonta tabi tutulmasĔ diĶeri ise mevduat ve kredi 

sºzleĹmelerine dayanan alacak ve borlarĔn deĶerlemesidir. 



61

REESKONT UYGULAMASININ ĸARTLARI

ÂReeskonta Tabi Tutulacak Alacak veya Bor 

ķktisadi ķĹletme ile ķlgili OlmalĔdĔr 

ÂReeskonta Tabi Tutulacak Alacak veya Bor 

Senede BaĶlĔ OlmalĔdĔr 

ÂAlacak ve Bor Senedinin Vade ķeriyor OlmasĔ 

Gerekmektedir 
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REESKONT UYGULAMASINDA ¥ZELLķK 

ARZ EDEN HUSUSLAR

Â Reeskont ķĹlemi ķsteĶe BaĶlĔdĔr (Alacak senetlerini reeskonta tabi 

tutan m¿kellefler, bor senetlerini de aynĔ Ĺekilde iĹleme tabi 

tutmak zorundadĔrlar.)

Â HatĔr Senetleri 

Â M¿flistenOlanSenetliAlacaklar(BorlunungayrimenkulipoteĶi

ile teminata baĶlanmĔĹalacaklarĔdĔĹĔndakalan alacaklarĔ,

borlununiflasĔnĔnaĔlmasĔilemuaccelolur.)

Â ĸ¿pheliAlacakMahiyetiniKazanmĔĹSenetliAlacaklar

Â KDV DahilOlanAlacakSenetlerindeReeskontUygulamasĔ
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VADELķ ¢EK REESKONTU

Â 5838 sayĔlĔ Kanun ile 3167 sayĔlĔ ¢ekle ¥demelerin 

D¿zenlenmesi ve ¢ek Hamillerinin KorunmasĔ HakkĔnda 

Kanunõa 28.02.2009 tarihinden itibaren geerli olmak ¿zere 

Geici 2. madde eklenmiĹtir.

Â ò31/12/2009 tarihine kadar, ¿zerinde yazĔlĔ keĹide tarihinden ºnce ekin 

ºdenmek ¿zere muhatap bankaya ibrazĔ geersizdir.ó(Bu h¿k¿m 5941 

sayĔlĔ yeni ¢ek Kanunuõnun geici 1. maddesi ile ò31/12/2011 

tarihine kadar, ¿zerinde yazĔlĔ d¿zenleme tarihinden ºnce ekin ºdenmek 

iin muhatap bankaya ibrazĔ geersizdir.ó Ĺekline getirilmiĹtir.)

Â Bu h¿kme raĶmen 41 seri numaralĔ VUK Sirk¿lerinde ekler iin 

reeskont hesaplanamayacaĶĔ belirtilmiĹtir.
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REESKONT UYGULAMASINDA ¥ZELLķK 

ARZ EDEN HUSUSLAR

Â DanĔĹtayõĔnistikrarkazanmĔĹgºr¿Ĺlerineve MaliyeBakanlĔĶĔ
muktezalarĔnagºre,teminata verilen senetlerin reeskontatabi
tutulmasĔm¿mk¿nd¿r.

Â DeĶerlemeg¿n¿dehen¿ztahsil edilmemiĹolmalarĔĹartĔyla,
tahsile verilen alacak senetlerinin reeskontatabi tutulmasĔ
m¿mk¿nd¿r.

Â ReeskontuygulamasĔyapĔlĔrkent¿malacaksenetlerininreeskonta
tabitutulmasĔgerekir. BirkĔsĔmalacaksenetlerininreeskontatabi
tutulmasĔbir kĔsmĔnĔnisetabitutulmamasĔ,yanialacaksenetleri
aĔsĔndankĔsmireeskontiĹlemininyapĔlmasĔvergi idaresince
kabul edilmemektedir. Ancak,DanĔĹtay4. Dairesi 28.04.1986
tarih ve E:1985/ 5206, K:1986/ 1684 sayĔlĔkararĔndakĔsmi
reeskontuygulamasĔnĔnm¿mk¿nolduĶunubelirtmiĹtir.
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REESKONT HESAPLAMASI

Â238 seri numaralĔ Vergi Usul Kanunu Genel 

TebliĶiõnde alacak ve bor senetleri reeskontu 

uygulamasĔnda, senette faiz oranĔ 

aĔklanmamĔĹsa, Merkez BankasĔnca kĔsa vadeli 

avans iĹlemleri iin belirlenen faiz oranĔnĔn 

uygulanacaĶĔ, ayrĔca yine sºz konusu reeskont 

hesaplamalarĔnda òi iskonto yºntemió nin 

uygulanacaĶĔ belirtilmiĹtir.
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MEVDUAT VE KREDķ S¥ZLEĸMELERķNE DAYANAN 

ALACAK VE BOR¢LARIN DEĵERLEMESķ

Â5228 sayĔlĔ Kanun ile Vergi Usul Kanunuõnun 

281. maddesinin birinci fĔkrasĔ, 01.01.2004 

tarihinden itibaren geerli olmak ¿zere, aĹaĶĔdaki 

Ĺekilde deĶiĹtirilmiĹtir.

òAlacaklar mukayyet deĶerleriyle deĶerlenir. Mevduat 

veya kredi sºzleĹmelerine m¿stenit alacaklar deĶerleme 

g¿n¿ne kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate 

alĔnĔr.ó
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MEVDUAT VE KREDķ S¥ZLEĸMELERķNE DAYANAN 

ALACAK VE BOR¢LARIN DEĵERLEMESķ

ÂDiĶer taraftan 5228 sayĔlĔ Kanun ile Vergi Usul 

Kanunuõnun 285. maddesinin birinci fĔkrasĔ 

31.07.2004 tarihinde y¿r¿rl¿Ķe girmek ¿zere 

aĹaĶĔdaki Ĺekilde deĶiĹtirilmiĹtir.

ÂòBorlar mukayyet deĶerleriyle deĶerlenir. Mevduat veya 

kredi sºzleĹmelerine m¿stenit borlar deĶerleme g¿n¿ne 

kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alĔnĔr.ó
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VADELķ MEVDUATLARDA STOPAJ 

MAHSUBU
Â Vadesi deĶerleme g¿n¿nden sonra olan repo ve ters repo iĹlemleri ile vadeli 

mevduat hesaplarĔna iliĹkin olarak, deĶerleme g¿n¿ne kadar tahakkuk eden ve 

ticari kazancĔn tespitinde gelir olarak dikkate alĔnan faiz tutarlarĔ ¿zerinden, 

ilgili dºnem beyannamesinin verilmesi gereken s¿renin sonuna kadar tevkif 

edilmiĹ olan verginin, beyannameye ithal edilen gelire isabet eden kĔsmĔ 

hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 

Â Buna gºre; vadesi deĶerleme g¿n¿nden ( 31 AralĔk 2010 )  sonra, ancak 

beyanname verme tarihinden ºnce dolan mevduat hesaplarĔnda kĔst olarak 

hesaplanĔp gelir yazĔlan iĹlemiĹ faizlere isabet eden gelir vergisi stopajĔ 

mahsuba konu edilebilecektir. Vadesi beyanname verme s¿resinden sonra 

dolan mevduat hesaplarĔnda ise stopajĔn tamamĔ faiz ºdemesinin yapĔldĔĶĔ yĔla 

iliĹkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergilerden 

yapĔlacaktĔr.
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VADELķ MEVDUATLARDA STOPAJ 

MAHSUBU
Â ¥rneĶin; Liman Limited ĸirketi vadesi 31.03.2011 tarihinde dolan 6 ay vadeli 

mevduat hesabĔndan 200.000 TL br¿t faiz geliri elde etmiĹ, 

Â Bankaca faiz ºdemesi sĔrasĔnda 30.000 TL gelir vergisi tevkifatĔ yapĔlmĔĹtĔr. 

Â Sºz konusu faiz gelirinin 01.10.2010 ð31.12.2010 tarihleri arasĔnda kalan ¿ 

aylĔk kĔst dºneme isabet eden kĔsmĔ olan 100.000 TL 2010 yĔlĔ kurum 

kazancĔnĔn hesabĔnda,

Â 01.01.2011 ð31.03.2011 tarihleri arasĔnda kalan ¿ aylĔk kĔst dºneme isabet 

eden kĔsmĔ olan 100.000 TL ise 2011 yĔlĔ kurum kazancĔnĔn hesabĔnda gelir 

olarak dikkate alĔnacaktĔr. 

Â AynĔ Ĺekilde bankaca faiz ºdemesi sĔrasĔnda yapĔlan 30.000 TL gelir vergisi 

tevkifatĔnĔn 01.10.2010 ð31.12.2010 tarihleri arasĔnda kalan ¿ aylĔk kĔst 

dºneme isabet eden kĔsmĔ olan 15.000 TL 2010 yĔlĔ kurumlar vergisi 

beyannamesinde, 

Â 01.01.2011 ð31.03.2011 tarihleri arasĔnda kalan ¿ aylĔk kĔst dºneme isabet 

eden kĔsmĔ olan 15.000 TL ise 2011 yĔlĔ kurumlar vergisi beyannamesinde 

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.
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VADELķ MEVDUATLARDA STOPAJ 

MAHSUBU

Â AynĔ ºrnekte mevduat hesabĔnĔn vadesinin 25 Nisan 2010 

tarihinden sonraki bir tarihte dolacaĶĔ, dolayĔsĔyla gelir vergisi 

stopajĔnĔn da bu tarihten sonra yapĔldĔĶĔ bir durumda ise yapĔlan 

stopajĔn tamamĔ 2011 yĔlĔ kurumlar vergisi beyannamesinde 

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecek, 2010 yĔlĔ 

kurumlar vergisi beyannamesinde ise bu gereke ile herhangi bir 

mahsup yapĔlmayacaktĔr.
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ĸ¦PHELķ TķCARķ ALACAK KARĸILIĵI

ÂVergi Usul Kanunuõnun 323. maddesinde, tahsili 

Ĺ¿pheli hale gelen alacaklar iin deĶerleme 

g¿n¿n¿n tasarruf deĶeri ile karĹĔlĔk ayrĔlabileceĶi 

belirtilmiĹtir. 
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ĸ¦PHELķ TķCARķ ALACAK KARĸILIĵI 

AYIRABķLMENķN ĸARTLARI

ÂKarĹĔlĔk ayrĔlabilmesi iin alacaĶĔn ticari ve zirai 

kazancĔn elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle 

ilgili bir olay nedeniyle doĶmuĹ olmasĔ 

gerekmektedir. 

ÂBilano EsasĔna Gºre Defter TutulmasĔ 

Gerekmektedir .

ÂAlacak ĸ¿pheli Hale GelmiĹ OlmalĔdĔr 
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ĸ¦PHELķ TķCARķ ALACAK KARĸILIĵI 

AYIRABķLMENķN ĸARTLARI
Â AlacaĶĔn TeminatsĔz OlmasĔ Gerekmektedir 

-AlacaĶĔn teminatlĔ olup olmadĔĶĔna, hangi tarih itibariyle 
itibariyle bakĔlmalĔdĔr ?

-AlacaĶĔn ne kadarlĔk kĔsmĔnĔn teminatlĔ, ne kadarlĔk kĔsmĔnĔn 
teminatsĔz olduĶunun tespitinde zorluklar yaĹanĔyorsa ? 

-ķzleyen dºnemlerde icra takibinin sonulanmasĔ ve haciz 
uygulamasĔ sonucu teminatlĔ hale gelmesi durumunda; daha ºnce 
karĹĔlĔk yolu ile gider yazĔlmĔĹ tutarĔn bu defa gelir yazĔlmasĔ 
gerekecek midir ?

-Haciz uygulanmasĔ hali ?

-ĸahsi kefalet teminat sayĔlĔr mĔ ?

-Adi ortaklĔklardan olan alacaklar ?

- Ciro edilerek gelen senetler ?

- Kamu idaresinden olan alacaklar ?  
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ĸ¦PHELķ TķCARķ ALACAK KARĸILIĵI 

UYGULAMASINDA ¥ZELLķK ARZ EDEN HUSUSLAR

Â ĸ¿pheli Hale Gelen Alacaklar KarĹĔlĔk AyrĔlarak Zarar 
YazĔlabilirler 

Â ĸ¿pheli Alacak KarĹĔlĔĶĔnĔn AyrĔlacaĶĔ Dºnem

Â ĸ¿pheli Alacak KarĹĔlĔĶĔ AyrĔlmasĔnda HatĔr Senetleri 

Â ķflas Halinde ĸ¿pheli Alacak KarĹĔlĔĶĔ UygulamasĔ

Â B¿y¿k M¿kellefler Vergi Dairesi BaĹkanlĔĶĔ'nĔn "ķflas ertelemesi 
h¿k¿mleri kapsamĔnda dava ve icra takibine konu edilmeyen 
alacaklar hakkĔnda Ĺ¿pheli alacak karĹĔlĔĶĔ ayĔrabileceĶi yºn¿nde" 
verilmiĹ ºzelgesi bulunmaktadĔr. (ķstanbul B¿y¿k M¿kellefler 
Vergi Dairesi BaĹkanlĔĶĔ 23.7.2009 g¿n, sayĔ: 25281) 

Â ķĹtiraklerden Olan AlacaklarĔn Durumu 

Â Aciz VesikasĔna BaĶlanan AlacaklarĔn Durumu
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ĸ¦PHELķ TķCARķ ALACAK KARĸILIĵI 

UYGULAMASINDA ¥ZELLķK ARZ EDEN HUSUSLAR

ÂTahsil Edilemeyen KDV ķin ĸ¿pheli Alacak 
KarĹĔlĔĶĔ AyrĔlabilir mi?

ÂAvans NiteliĶindeki Alacaklarda KarĹĔlĔk 
UygulamasĔ

ÂYurt DĔĹĔndan ve Dºviz Cinsinden Olan ĸ¿pheli 
AlacaklarĔn Durumu ,

ÂBorlunun Konkordato Talebinde BulunmasĔ 
Durumunda AlacaklarĔn Durumu

ÂKarĹĔlĔk AyrĔlan AlacaĶĔn Tahsil Edilmesi 



76

DEĵERSķZ ALACAKLAR

DeĶersiz alacaklar, Vergi Usul Kanunuõnun 322. 
maddesinde h¿k¿m altĔna alĔnmĔĹtĔr. Sºz konusu madde 
h¿km¿ aĹaĶĔdaki gibidir.

òMadde 322: Kazai bir h¿kme veya kanaat verici bir vesikaya 
gºre tahsiline artĔk imkan kalmayan alacaklar deĶersiz 
alacaktĔr.

DeĶersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf 
deĶerlerini kaybederler ve mukayyet kĔymetleriyle zarara 
geirilerek yok edilirler.

ķĹletme hesabĔ esasĔna gºre defter tutan m¿kelleflerin bu madde 
h¿km¿ne giren deĶersiz alacaklarĔ, gider kaydedilmek suretiyle 
yok edilirler.ó
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DEĵERSķZ ALACAKLAR ķ¢ķN GEREKEN 

ĸARTLAR

ÂAlacak Ticari ķĹle veya ķĹletmeyle ķlgili OlmalĔdĔr 

ÂAlacak, Bilano veya ķĹletme HesabĔ EsasĔna 
Gºre Defter Tutan Ticari veya Zirai Kazanla 
ķĹtigal Eden ķĹletmelere Ait OlmalĔdĔr

ÂAlacaĶĔn Tahsili, Kazai Bir H¿kme veya Kanaat 
Verici Bir Vesikaya Gºre ķmkansĔz Hale 
Gelmelidir

ÂAlacak, Ticari ve Zirai KazancĔn Elde Edilmesi 
ve Devam Ettirilmesi ile ķlgili OlmalĔdĔr
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DEĵERSķZ ALACAKLARDA ¥ZELLķK 

ARZEDEN HUSUSLAR

ÂHatĔr Senetlerinin Durumu 

ÂAciz VesikalarĔnĔn Durumu 

ÂVade Konkordatosunda DeĶersiz Alacaklar 

Âķflas Durumunda DeĶersiz Alacak AyrĔlabilecek 

midir? 

ÂDeĶersiz AlacaĶĔn Zarar YazĔlacaĶĔ Dºnem 

ÂZarar YazĔlan DeĶersiz AlacaklarĔn Sonradan 

Tahsili 
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VAZGE¢ķLEN ALACAKLAR

Â Vergi Usul Kanunuõnun 324. maddesinde; konkordato veya sulh 
yoluyla alĔnmasĔndan vazgeilen alacaklarĔn, borlunun defterinde 
ºzel bir karĹĔlĔk hesabĔna alĔnacaĶĔ, bu hesabĔn muhteviyatĔnĔn ise 
alacaktan vazgeildiĶi yĔlĔn sonundan baĹlayarak ¿ yĔl iinde 
zararla itfa edilmediĶi takdirde kar hesabĔna naklolunacaĶĔ 
belirtilmiĹtir.

Â Konkordato ya da sulh yoluyla alĔnmasĔndan vazgeilen alacaklar, 
alacaklĔ m¿kellef aĔsĔndan deĶersiz alacak niteliĶindedir. Borlu 
yºn¿nden ise bu durum, vazgeilen alacaktĔr ve gelir ya da kar 
niteliĶindedir.

Â Vazgeilen alacaĶĔn borlu tarafĔndan karĹĔlĔk hesabĔnda 
tutulabilmesi iin iĹletmenin bilano esasĔna gºre defter tutuyor 
olmasĔ gerekir. Borlunun iĹletme hesabĔ esasĔna gºre defter 
tutmasĔ halinde ºdenmeyen bor aynĔ yĔl gelir yazĔlmalĔdĔr. ¢¿nk¿ 
karĹĔlĔk hesabĔ sadece bilano usul¿ne gºre defter tutan 
m¿kellefler iin kullanĔlmaktadĔr.  
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VAZGE¢ķLEN ALACAKLAR

ZARAR MAHSUP Y¥NTEMķ

Â Vergi Usul Kanunuõnun 324. maddesinde vazgeilen alacaĶĔn 

alacaktan vazgeildiĶi yĔlĔn sonundan baĹlayarak ¿ yĔl iinde 

zararla itfa edilmediĶi takdirde kar hesabĔna naklolunacaĶĔ 

belirtilmiĹtir. Yani alacaktan vazgeildiĶi yĔlĔn sonundan 

baĹlayarak ¿ yĔl iinde iĹletme b¿nyesinde bir zarar doĶarsa bu 

alacaklar sºz konusu zarara mahsup edilir. GemiĹ yĔl zararlarĔ 

kaynaĶĔ ne olursa olsun, bekleme s¿resi iinde vazgeilen 

alacaktan mahsup edilemez. 
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VAZGE¢ķLEN ALACAKLAR

ZARAR MAHSUP Y¥NTEMķ

Â Sºz konusu maddede, vazgeilen alacaĶĔn zararla itfa edilebilmesi 

iin ¿ yĔllĔk s¿re tanĔnmĔĹ ve bu s¿renin alacaktan vazgeilen 

yĔlĔn sonundan baĹlayacaĶĔ belirtilmiĹtir. ¥rneĶin, 2007 yĔlĔnda bir 

firmanĔn alacaĶĔndan vazgetiĶini kabul edersek; borcunu ifa 

ºdevinden kurtulan firmanĔn 2007, 2008 ve 2009 hesap 

dºnemlerinde oluĹacak zararĔ ile vazgeilen alacaĶĔ mahsup 

etmesi gerekmektedir. Bu yĔllarda zarar oluĹmuyor ise karĹĔlĔk 

hesabĔna alĔnan tutarĔn 2010 hesap dºneminde gelir yazĔlmasĔ 

gerekecektir. 
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¥ZELGELERLE ¢EĸķTLķ KONULAR

Â Taraflardan birinin ºdediĶi damga vergisini diĶer tarafa fatura ile 
yansĔtmasĔnda KDV hesaplanmayacaktĔr.

Â Finansal Kiralama ĸirketlerinin, kiracĔlarĔna yansĔttĔklarĔ MTVõler ve emlak 
vergileri finansal kiralama sºzleĹmesinde geerli oran ¿zerinden KDVõye tabi 
tutulacaktĔr.

Â S¿resinde d¿zenlenmemesi nedeniyle hi d¿zenlenmemiĹ sayĔlan faturalar, 
gider belgesi olarak kabul edilebilir. KDVõleri indirilebilir.

Â Adi ortaklĔĶĔn ortaklarĔ tarafĔndan hisseleri oranĔnda para konulmasĔ iĹlemi, adi 
ortaklĔĶĔn gelir ve kurumlar vergisi m¿kellefi olmamasĔ, adi ortaklĔĶĔn 
kullanĔmĔna bĔrakĔlacak paranĔn sonuta ortaklarĔn hesabĔnĔ ilgilendirmesi, 
dolayĔsĔyla bºyle bir durumda bor alan ve kullananlarĔn aynĔ kurumlar olmasĔ 
nedeniyle, transfer fiyatlandĔrmasĔ yoluyla ºrt¿l¿ kazan daĶĔtĔmĔndan sºz 
edilemeyecektir. Bu itibarla sºz konusu paralar iin faiz hesaplanmasĔna gerek 
bulunmamaktadĔr.

Â Yurt dĔĹĔndaki ana firma tarafĔndan temin edilip aynĔ koĹullarla yansĔtĔlan 
krediye ait faiz ºdemeleri ºrt¿l¿ sermaye kapsamĔna girmez, ancak, yurt 
dĔĹĔndaki ana firma finans kurumu olmadĔĶĔ iin KVK Md. 30 uyarĔnca alacak 
faizi ¿zerinden vergi kesintisi yapĔlmasĔ gerekir.   



83

KķRALAYANIN YAPACAĵI DEĵERLEME 

ķĸLEMLERķ

1. Alacak DeĶerlemesi

ÂKiralama s¿resi boyunca kiracĔ tarafĔndan kiralayana 
yapĔlacak kira ºdemelerinin tamamĔ (anapara+faiz), 
kiralayan tarafĔndan alacak olarak aktifleĹtirilecektir. 
AktifleĹtirilen alacak tutarĔ ile kira ºdemelerinin 
bug¿nk¿ deĶeri arasĔndaki fark ise gelecek dºnemlere 
ait faiz geliri olarak pasifleĹtirilmek suretiyle 
deĶerlenerek kayĔtlara intikal ettirilecektir.

ÂAktifleĹtirilen alacak tutarĔnĔn Vergi Usul Kanunuõnun 
281. maddesi h¿km¿ erevesinde reeskonta tabi 
tutulmasĔ m¿mk¿n deĶildir.
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KķRALAYANIN YAPACAĵI DEĵERLEME 

ķĸLEMLERķ
2. ķktisadi KĔymet DeĶerlemesi

Â Kiralayan tarafĔndan, kiralama konusu iktisadi kĔymet, net bilano 
aktif deĶerinden kira ºdemelerinin bug¿nk¿ deĶerinin d¿Ĺ¿lmesi 
sonucu bulunan tutar ile deĶerlenecektir. 

Â ķktisadi kĔymetin net bilano aktif deĶerinden kira ºdemelerinin 
bug¿nk¿ deĶerinin d¿Ĺ¿lmesi sonucu bulunan tutarĔn sĔfĔr veya 
negatif olmasĔ halinde, iktisadi kĔymet iz bedeliyle deĶerlenip 
aradaki fark iktisadi kĔymetin elden ĔkarĔlmasĔndan elde edilen 
kazanlar gibi iĹleme t©bi tutulacak olup gelir kaydedilmesi 
gerekmektedir. DolayĔsĔyla kira ºdemelerinin bug¿nk¿ deĶeri, 
kiralanan iktisadi kĔymetin net bilano aktif deĶerinden b¿y¿k 
ise, aradaki fark, iktisadi kĔymet satĔĹ karĔ gibi iĹleme tabi 
tutulacaktĔr.

Â Finansal kiralama konusu iktisadi kĔymetin net bilano aktif 
deĶeri ile kira ºdemelerinin bug¿nk¿ deĶeri oĶu zaman birbirine 
eĹit olacaĶĔndan finansal kiralama Ĺirketi veya kiralayan, iktisadi 
kĔymeti genel olarak iz bedeliyle kayĔtlarĔnda gºsterecektir. 
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KķRALAYANIN YAPACAĵI DEĵERLEME 

ķĸLEMLERķ

2. ķktisadi KĔymet DeĶerlemesi

Â ķktisadi kĔymetin net aktif bilano deĶerinden, kira ºdemelerinin 
bug¿nk¿ deĶerinin d¿Ĺ¿lmesi sonucu oluĹan tutarĔn pozitif 
olmasĔ durumunda, pozitif fark iktisadi kĔymeti kiralayan Ĺirket 
tarafĔndan amortismana tabi tutulacaktĔr. 

Â ¥rneĶin, net bilano aktif deĶeri veya fatura tutarĔ 100.000 YTL, 
kira ºdemelerinin net bug¿nk¿ deĶeri 95.000 YTL ise, 5.000 
YTL pozitif fark, kiralayan Ĺirket tarafĔndan amortismana tabi 
tutulacaktĔr. Amortisman ayĔrma iĹlemi Vergi Usul Kanunu ve 
ilgili genel tebliĶlerde bu iktisadi kĔymet iin tespit edilmiĹ 
s¿relerde yapĔlacaktĔr. Bununla birlikte iktisadi kĔymetin net aktif 
deĶeri ile kira ºdemelerinin bug¿nk¿ deĶeri arasĔndaki farkĔn sĔfĔr 
veya negatif olmasĔ durumunda amortisman ayrĔlmasĔ m¿mk¿n 
deĶildir.
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KķRALAYANIN YAPACAĵI DEĵERLEME 

ķĸLEMLERķ

2. ķktisadi KĔymet DeĶerlemesi

ÂFinansal kiralamaya konu iktisadi kĔymetler aĔsĔndan, 

kiralayan Ĺirketler tarafĔndan iktisadi kĔymetin salĔn 

alĔnmasĔnda T¿rk LirasĔ veya dºviz cinsinden kredi 

kullanĔlmĔĹ ise ilk yĔl iin ºdenen kur farklarĔ ve faiz 

giderlerinin sºzleĹme yapĔlmasĔndan ºnce kĔymetin 

maliyetine ilave edilebilecek olmasĔ halinde maliyete 

ilave edilecek aksi halde ve diĶer yĔllarda ise gider 

kaydedilecektir.
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KķRACININ YAPACAĵI DEĵERLEME 

ķĸLEMLERķ

1. Bor DeĶerlemesi

Â Finansal kiralama sºzleĹmesinden doĶan bor, kiralama konusu 
iktisadi kĔymetin rayi bedeli veya sºzleĹmeye gºre yapĔlacak kira 
ºdemelerinin bug¿nk¿ deĶerinden d¿Ĺ¿k olanĔ ile 
deĶerlenecektir. Finansal kiralama konusu iktisadi kĔymet, 
kullanma hakkĔ olarak aktife alĔnacak karĹĔlĔĶĔnda ise kiralayana 
olan bor pasife kaydedilecektir.

Â Finansal kiralama borlarĔnĔn Vergi Usul Kanunuõnun 285. 
maddesi kapsamĔnda reeskonta tabi tutulmasĔ m¿mk¿n 
bulunmamaktadĔr.

Â 319 seri numaralĔ Vergi Usul Kanunu Genel TebliĶiõnde, finansal 
kiralama iĹleminin bir kredi iĹleminden farklĔ olmadĔĶĔ 
belirtilmiĹtir. 


