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önsöz
Değerli Okurlarımız,

Centrum Time’ın 4. Sayısı yayında! Böylelikle yayın hayatında ilk yılı 
tamamlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz! 

Centrum olarak sektörde öne çıkan bir denetim ve danışmalık şirketi 
olmanın, hizmet standartlarının yükseltilmesinin yanında mesleki bilginin 
ve tecrübelerin aktarılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu farkında-
lığın sonucu olarak bilimsel ve periyodik yayınlara çok önem veriyor 
ve diğer yayınlarımızın yanında dergimizin de düzenli şekilde yayına 
hazırlanması ve sizlere ulaştırılması konusunda ciddi boyutta çaba 
sarf ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaşmasına kadar tamamlanan her 
aşamada, alanında uzman ekibimizin sağladığı profesyonel katkılar 
yadsınamaz boyuttadır. Zira Centrum Ailesi olarak bizler, bilginin pay-
laşıldıkça artacağına ve ancak bu suretle azami faydanın sağlanaca-
ğına inanıyoruz.

Centrum Time’ın bu sayısında, vergicilikte ayrı bir öneme sahip olan 
dönem sonu işlemlerinin vergisel boyutunu ele aldık. Yoğun şekilde 
dönem hesaplarının kapatıldığı ve bu aşamada pek çok sorunun zi-
hinlerde dolaştığı bu günlerde, konuyu anlaşılabilir ve detaylı ama 
olabildiğince kısa şekilde sunan makalelerle sektördeki profesyonellerin 
temposuna katkı sunmak istedik. Bu çerçevede, alacak ve borçların 
değerlemesinden emtia değerlemesine, transfer fiyatlandırmasına ilişkin 
yılsonu düzeltmelerinden örtülü sermaye kapsamında yapılacak dö-
nem sonu işlemlerine kadar pek çok konu hakkında okuyucuda karşılık 
bulacağına inandığımız makaleler hazırladık. Ardından sahada karşı-
laştığımız ve önem arz ettiğini düşündüğümüz konularla ilgili olarak 
hazırladığımız “Soru-Cevap” bölümüne yer verdik. Dergimizin “Vergisiz 
Hayat” adını verdiğimiz son bölümde ise, seyahat, yemek, spor ve 
sosyal faaliyetler ile ilgili yazıları bulabilirsiniz. 

Centrum Time’ı üçer aylık dönemler halinde yayınlamaya gayret ede-
ceğimizi tekrar belirtmek isterim. Şüphesiz, yapılması gerekenler bunun-
la sınırlı değildir. Sosyal sorumluluk projelerinin üstlenilmesi, teknolojik 
gelişmelerin iş süreçlerine adapte edilmesi, uluslararası gelişmelerin 
yakından takip edilmesi, etik ilkelere duyarlı olunması ve iş kollarının 
çeşitlendirilmesi yoluyla müşteri ihtiyaçlarının daha fazla karşılanması 
sektördeki beklentilerdendir.  

Centrum, 4 yıl gibi kısa bir süre önce başladığı zorlu yolculuğunda, 
ulaştığı nokta itibariyle beklentilerin üzerine çıkarak bunları aşma po-
tansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Kaliteden ödün vermemek ve 
büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına, bugüne değin sağlam ve ihtiyatlı 
adımlarla süren ilerlememiz, müşterilerimizin geri dönüşleri ve beklen-
tileri çerçevesinde artarak devam edecektir. 

Başarının sayısal değerlerden ziyade niteliğe bağlı olduğuna ve ekip 
olarak uyum içinde çalışılarak elde edildiğine olan inancımız daima sü-
recektir. Bu çerçevede, ulaştığımız noktada, katkısı olan ekip arkadaş-
larımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize; ayrıca, bizleri her fırsatta 
desteklerini sunan ailelerimize ve Centrum ile yol arkadaşlığı yapan iş 
ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Burçin Gözlüklü
Yönetici Ortak, YMM

ADRES
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok
No: 126 Kat 8 Esentepe Şişli / İstanbul 

Tel: +90 (212) 267 21 00    |   Fax: +90 (212) 267 10 67
Email: iletisim@centrumdenetim.com
Web: centrumdenetim.com
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Sermaye artırımının sıkı sıkıya 
şekil şartlarına bağlı olma-

sı nedeniyle, şirketlerin likitidesi 
yüksek varlıklara ulaşmak için 
ortaklarından borç kullanma 
yoluna başvurdukları sıklıkla gö-
rülmektedir. Ancak ortaklardan 
alınan bu borçlar için uygula-
nan faizlerin kurum kazancında 
gider olarak dikkate alınması, 
vergi matrahının aşınmasına so-
nuç verecek bir yol haline gele-
bilmektedir.  

Bu yönüyle, örtülü sermaye 
kurum matrahının aşındırıla-

rak vergisiz bırakılmaması sağ-
lamak üzere getirilmiş güvenlik 
müesseselerinden biridir. İlişkili 
kişiler tarafından şirketlere veril-
miş borçlara ilişkin olarak örtülü 
sermaye kapsamında yapılacak 
işlemlerin genelde dönem için-
de tamamlanması gerekmekle 
birlikte, dönem sonunda kont-
rollerin yapılması ve konuya iliş-
kin hataların düzeltilmesi; ayrıca 
düzeltme işlemleri ile kâr payı 
addedilecek tutarın belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışmada, örtülü sermaye 
müessesinin kapsamı detaya 

girilmeksizin açıklanarak konuya 
ilişkin olarak dönem içinde takip 
edilmesi gereken işlemler belirti-
lecek ve dönem sonunda kont-
rol edilecek hususların altı çizi-
lecektir. Ayrıca dönem sonunda 
örtülü sermaye uygulamasının 
sonucu olarak kâr payı olarak 
addedilecek tutarın belirlenme-
sine ilişkin açıklamalara yer ve-
rilecektir.

Kurumların, ortaklarından 
veya ortaklarla ilişkili olan ki-

şilerden doğrudan veya dolaylı 
olarak temin ederek işletmede 
kullandıkları her türlü borcun, 

hesap dönemi içinde herhangi 
bir tarihte kurumun öz sermaye-
sinin üç katını aşan kısmı, ilgili 
hesap dönemi için örtülü ser-
maye sayılmaktadır.

İşletmede kullanılan borçların 
örtülü sermaye sayılabilmesi 

için;

• Doğrudan veya dolaylı 
olarak ortak veya ortakla 
ilişkili kişiden temin edilmesi,

• İşletmede kullanılması, 
• Bu şekilde kullanılan borcun 

hesap dönemi içinde her-
hangi bir tarihte kurumun 
öz sermayesinin üç katını 
aşması gerekmektedir.

Ortak veya ortakla ilişkili kişi-
lerden yapılan borçlanma-

larda, bu kişilerden alınan borç-
ların toplamının hesap dönemi 
başındaki öz sermayenin üç katı 
ile karşılaştırılması ve bu oranı 
aşan borç tutarlarının oranı aş-
tıkları sürece ilgili hesap dönemi 
için örtülü sermaye olarak dik-
kate alınması gerekmektedir.

Örtülü sermayenin tespitine 
ilişkin olarak ortakların iş-

letmeye kullandırdığı borçların 
kurumun öz sermayesinin üç 
katı ile karşılaştırma sırasında, 
ortak veya ortakla ilişkili kişi ol-
makla birlikte ana faaliyet ko-
nusuna uygun olarak faaliyette 
bulunan banka veya benzeri 
kredi kurumlarından yapılan 
borçlanmalar %50 oranında 
dikkate alınacaktır. Ayrıca bor-
cun aynı şartlarla diğer başka 
bir kuruma aktarılması halinde, 
işletmede kullanılan bir borçtan 
söz etmek mümkün olmayaca-
ğından bu borçlanma nedeniyle 
örtülü sermaye oluşmayacaktır.

KVK’nın “Kabul edilmeyen 
indirimler” başlıklı 11. mad-

desinin 1. fıkrasının “a” bendine 
göre; “örtülü sermaye üzerin-
den ödenen veya hesaplanan 
faizler” kurum kazancının tespi-
tinde indirim olarak kabul edi-
lememektedir. Buna göre, örtülü 
sermaye uygulamasında temin 
edilen borcun tamamının değil, 
sadece öz sermayenin üç katı-
nı aşan kısmının örtülü sermaye 
sayılması ve bu kısma ilişkin faiz, 
kur farkı ve benzeri giderlerin, 
Kurumlar Vergisi Kanunu uygu-
lamasında gider kabul edilme-
mesi gerekmektedir.

Diğer yandan Kanunda bor-
cun hesap dönemi içinde 

herhangi bir tarihte kurumun 
öz sermayesinin üç katını aşan 
kısmı örtülü sermaye olarak ka-
bul edildiğinden, bu limiti aşan 
kısma isabet eden faiz, kur far-
kı ve benzeri giderlerin geçici 
vergi matrahından da indirilmesi 
mümkün olmayacaktır.

Önceki bölümde de 
bahsedildiği üzere, örtülü 

sermaye üzerinden ödenen 
veya hesaplanan faizlerin ku-
rum kazancının tespitinde indi-

rim olarak kabul edilemeyeceği 
hükme bağlanmıştır. Diğer yan-
dan KDVK’nın 30/d maddesine 
göre, “Gelir ve Kurumlar Vergi-
si kanunlarına göre kazancın 
tespitinde indirimi kabul edilmey-
en giderler dolayısıyla ödenen 
katma değer vergisi” mükellefin 
vergiye tabi işlemleri üzerinden 
hesaplanan katma değer ver-
gisinden indirilememektedir. 

Buna göre, bir kurumun or-
taklarından veya ortak-

larıyla ilişkili olan kişilerden borç 
kullanması ile kurumla ilişkisi ol-
mayan üçüncü kişilerden borç 
kullanması arasında, finansman 
hizmeti alımı olduğu noktasın-
da bir fark bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla borç veren tarafın 
hizmeti alan kuruma fatura 
düzenlemesi ve sunduğu finans-
man hizmetinin karşılığı olan be-
del üzerinden KDV hesaplaması 
gerekecektir. Ortaklarından veya 
ortaklarla ilişkili olan kişilerden 
borç temin eden kurum, temin 
ettiği bu borç örtülü sermaye 
niteliğine bürünmediği (hesap 
dönemi içinde herhangi bir tar-
ihte kurumun öz sermayesinin 
3 katını aşmadığı) sürece borç 
faizi üzerinden hesaplanan 
KDV’yi indirim konusu yapa-
bilecektir. Ancak temin edilen 
borcun örtülü sermaye niteliği 
kazanmış olması durumunda, 
bu borcun örtülü sermaye 
sayılan kısmı üzerinden hesap-
lanan faiz, kur farkı vs. giderler 
borcu kullanan kurum açısın-
dan kanunen kabul edilmey-
en gider haline geleceğinden, 
bu giderlere tekabül eden 
KDV’nin KDVK’nın 30/d mad-
desi uyarınca indirimi mümkün 
olmayacaktır.

ÖRTÜLÜ SERMAYE NİTELİĞİNE BÜRÜNMÜŞ 
BORÇ VERMELER DOLAYISIYLA YAPILACAK 
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

I. GİRİŞ

II. ÖRTÜLÜ 
SERMAYENİN 
KAPSAMI

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Yönetici Ortak, YMM

burcin.gozluklu@centrumdenetim.com

III. ÖRTÜLÜ 
SERMAYE 
NİTELİĞİNE 
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BORÇ NEDENİYLE 
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GİDERİLMESİ

IV. ÖRTÜLÜ 
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İLİŞKİN KDV 
DURUMU
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KVK’NIN 12/7. maddesinde, 
“Örtülü sermaye üzerinden 

kur farkı hariç, faiz ve benzeri 
ödemeler veya hesaplanan tu-
tarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
kanunlarının uygulanmasında 
gerek borç alan gerekse borç 
veren nezdinde, örtülü ser-
maye şartlarının gerçekleştiği 
hesap döneminin son günü 
itibarıyla dağıtılmış kâr payı 
veya dar mükellefler için ana 
merkeze aktarılan tutar sayılır. 
Daha önce yapılan vergilen-
dirme işlemleri, tam mükellef 
kurumlar nezdinde yapılacak 
düzeltmede örtülü sermayeye 
ilişkin kur farklarını da kapsa-
yacak şekilde, taraf olan mü-
kellefler nezdinde buna göre 
düzeltilir. Şu kadar ki, bu dü-
zeltmenin yapılması için örtülü 
sermaye kullanan kurum adına 
tarh edilen vergilerin kesinleş-
miş ve ödenmiş olması şarttır.” 

Buna göre, örtülü sermaye 
üzerinden ödenen faiz ve 

benzeri ödemeler veya he-
saplanan tutarlar, Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi Kanunlarının uy-
gulamasında gerek borç alan 
gerekse borç veren nezdinde, 
örtülü sermaye şartlarının ger-
çekleştiği hesap döneminin 
son günü itibarıyla dağıtılmış 
kar payı veya dar mükellef-
ler için ana merkeze aktarılan 
tutar sayılacaktır. Ancak kur 
farkları bu kapsamda değer-
lendirilmeyecektir.

Borç veren tarafından dü-
zeltme yapılırken, faiz ge-

lirlerinden örtülü sermayeye 
isabet eden kısımlar kâr payı 
geliri olarak dikkate alınacak 
ve şartların varlığı halinde işti-
rak kazançları istisnası olarak 
vergiden istisna edilecektir. 
Ancak, kur farkı gelirlerinden 
örtülü sermayeye isabet eden 
herhangi bir tutar var ise bu 
gelirler vergiye tabi kazancın 
tespitinde dikkate alınmaya-
cak olup örtülü sermayeye 
isabet eden kur farkı gideri 
de vergiye tabi kazancın tes-
pitinde dikkate alınmayacaktır.

Hesap dönemi  kapandık-
tan sonra örtülü sermaye 

kullanan kurumun yapacağı 
düzeltme talebi, vergi dairesin-
ce Vergi Usul Kanunu uyarınca 
değerlendirilip sonuçlandırı-
lacaktır. Bu düzeltme sonucu 
tarh edilen vergilerin kesinleş-
miş ve ödenmiş olması halinde, 
karşı tarafın da gerekli düzelt-
me işlemini kendiliğinden yap-
ması mümkün olacaktır. 

Kullanılan borcun geçici ver-
gi dönemi içinde örtülü ser-

maye niteliğine bürünmesi du-
rumunda, ilgili dönemde borç 
alan kurum tarafından gider 
olarak kaydedilen faiz, kur farkı 
ve benzeri giderler, bu işlemin 
yapıldığı geçici vergi döne-
minde hesaben gerekli düzelt-
meye tabi tutulabilecektir. Borç 
veren kurum tarafından da 
aynı dönem içinde düzeltme 
yapılabilmesi mümkündür.

Düzeltmenin, gider kayded-
ilen geçici vergi dönemind-

en sonra yapılması halinde, borç 
alan kurum tarafından verilen 
düzeltme beyannamesi ile tahak-
kuk eden vergilerin kesinleşmiş 
ve ödenmiş olması şartıyla, borç 
veren kurum tarafından da (bir 
sonraki geçici vergi döneminde) 
düzeltme yapılabilecektir.

Borç para verenin dar mü-
kellef kurum, gerçek kişi 

veya vergiden muaf herhan-
gi bir kişi olması durumunda, 
örtülü sermaye üzerinden 
ödenen faizler borç veren 
nezdinde, örtülü sermaye 
şartlarının gerçekleştiği hesap 
döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı olarak ka-
bul edilecektir. Bu şekilde da-
ğıtılmış kâr payı, net kâr payı 
tutarı olarak dikkate alınacak 
ve brüte tamamlanarak be-
lirlenen oranlarda vergi ke-
sintisine tabi tutulacaktır. Ör-
tülü sermayeye isabet eden 
kur farkı giderlerinin kâr payı 
olarak kabul edilmesi ve do-
layısıyla vergi kesintisine tabi 
tutulması söz konusu değildir. 

B. Borç Verenin Dar 
Mükellef Kurum, Gerçek 
Kişi, Vergiye Tabi 
Olmayan Veya Vergiden 
Muaf Herhangi Bir kişi 
Olması

A. Borç Verenin Tam 
Mükellef Kurum Olması

V. KAR PAYI 
ADDEDILECEK 
TUTARIN 
HESAPLANMASI 
VE DÜZELTME 
IŞLEMLERI
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  Örnek:

Dönem Başı Öz Sermayesi: 5.000.000 TL
Dönem Sonu Öz Sermayesi: 6.000.000 TL olan,
(A) Anonim Şirketinin 2018 yılı ortaklarından aldığı borç ce öde-
nen faizlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

  Örtülü Sermaye Şartlarının Oluşup Oluşmadığının 
Tespiti:

• Kurumun dönem başı öz sermayesinin üç katı; (3 x 5.000.000 = ) 
15.000.000 TL
• Ortaklardan kullanılan borçlardan ötürü sermaye hesabında 
dikkate alınacak tutar; (6.000.000 + 7.000.000 = 16.000.000/2 = ) 
21.000.000
• Örtülü sermaye niteliğine bürünen borç tutarı; (21.000.000 - 
15.000.000 = )

Ancak ilişkili konumdaki (Z) Bankasından 01.07.2018 tarihinde kul-
lanılan krediyle birlikte kullanılan borçların örtülü sermaye nite-
liğine büründüğü görülmektedir. Dolayısıyla yapılacak hesapla-
malarda anılan tarih sonrasında tahakkuk etmiş olan faizlerin 
dikkate alınması gerekmektedir.

Her Bir Ortağa İsabet eden Örtülü Sermaye Tutarının 
Hesaplanması:

Her bir ortağa isabet eden örtülü sermaye tutarının tespiti 
için (Ortağın Verdiği Borç Tutarı/Örtülü Sermaye Hesa-
bında Dikkate Alınacak Toplam Borç X Örtülü Sermaye 
Tutarı) formülü kullanılacaktır.

• (X) Tam mükellef Gerçek kişiye İsabet Eden Örtülü Sermaye Tu-
tarı: (6.000.000 / 21.000.000 x 6.000.000=) 1.714.285,71 TL
• (Y)  Limitet Şirketine İsabet Eden Örtülü Sermaye Tutarı: 
(7.000.000 / 21.000.000 x 6.000.000=) 2.000.000 TL
• (Z) Bankasına İsabet Eden Örtülü Sermaye Tutarı: (8.000.000 / 
21.000.000 x 6.000.000 =) 2.285.714,29 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Olarak Dik-
kate Alınacak Faiz Tutarının Hesaplanması:

Her bir ortağa isabet eden örtülü sermaye tutarının tespiti için 
(Ortağın Verdiği Borç Tutarı/Örtülü Sermaye Hesabında Dik-
kate Alınacak Toplam Borç X Örtülü Sermaye Tutarı) formülü 
kullanılacaktır.

• (X) Tam mükellef Gerçek kişiye İsabet Eden Örtülü Sermaye Tut-
arı: (6.000.000 / 21.000.000 x 6.000.000=) 1.714.285,71 TL
• (Y)  Limitet Şirketine İsabet Eden Örtülü Sermaye Tutarı: 
(7.000.000 / 21.000.000 x 6.000.000=) 2.000.000 TL
• (Z) Bankasına İsabet Eden Örtülü Sermaye Tutarı: (8.000.000 / 
21.000.000 x 6.000.000 =) 2.285.714,29 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Olarak Dikkate 
Alınacak Faiz Tutarının Hesaplanması: 

Faiz tutarlarının KKEG kısmı [(Örtülü Sermaye/Toplam Borç) X 
(Toplam Faiz)] formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Ancak kulla-
nılan borçlar, 01.07.2018 tarihi itibariyle örtülü sermaye niteliğine 
büründüğünden bu tarih sonrası oluşan faizler dikkate alınacaktır. 
Buna göre dikkate alınacak faiz tutarları şu şekilde hesaplana-
caktır;

• (X) Tam mükellef gerçek kişisine ödenen faizin ilgili kısmı; [(180 / 
360 ) x 600.000 =)] 300.000 TL
• (Y)  Limitet Şirketine ödenen faizin ilgili kısmı; [(180 / 360) x 700.000 
=)] 350.000 TL
• (Z) Bankasına ödenen faizin örtülü sermayeyle ilgili kısmı; (800.000 
/ 2 =) 400.000 TL 
• Ödenen toplam faiz tutarı (300.000 + 350.000 + 400.000 =) 1.050.000 
TL’dir.

Buna göre KKEG olarak dikkate alınacak faiz tutarı şu şekilde 
hesaplanacaktır;

• KKEG= [(6.000.000 / 21.000.000) x 1.050.000 =] 300.000 TL

Her Bir Ortağa Dağıtılmış Sayılan Kar Payının Hesaplanması:

• (X) Tam mükellef Gerçek Kişi: [(1.714.285,71 / 6.000.000) x 
(300.000) =] 85.714,28 TL  
• (Y) Limitet Şirketi: [(2.000.000 / 6.000.000) x (350.000) =] 116.666,67 
TL
• (Z) Bankası: [(2.285.714,29 / 6.000.000) x (400.000) =] 152.380,95 
TL
 
Kar Payı Açısından Vergilendirme:

• (X)   Tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtılmış sayılan kâr payı 
net tutar olarak dikkate alınacak ve bu tutar brüte iblağ edilerek 
vergi kesintisi matrahı bulunacaktır.
Vergi Kesintisi Matrahı: 85.714,28/0.85 = 100.840,33 TL
Vergi Kesintisi Tutarı: 100.840,33 TL X %15= 15.126,05 TL
• Ortak (Y) Limitet Şirketi ile ve ortak (Z) Bankasının vergilendi-
rilmesi: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. 
fıkrasının a bendinde, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 
sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar, iştirak 
kazancı olarak beyannameye dâhil edilecek ve iştirak kazancı 
istisnasından yararlanacaktır. Dolayısıyla sözü edilen kâr payı 
tutarı için vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Buna göre, (A) Anonim Şirketi, gerçek kişi ortağının elde ettiği 
kâr payı gelirine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1-6-
b-i maddesi uyarınca kesinti yapacağı vergi tutarı, 15.126,05 TL 
olacaktır. 

      1  Kolaylık olması bakımından yıl 360 gün kabul edilmiştir

  2 Bankadan alınan borçlar, örtülü sermaye hesabında %50 dillate alındığından faiz hesaplamalarında da bunlara ilişkin faizlerin %50’ si 
dikkate alınacaktır

Ortaklar Payı 
%

Borç Alım 
Tarihi

Alınan 
Borç (TL) Faiz (TL)

(X) Tam Mükellef 
Gerçek Kişi 20 01.01.2018 6.000.000 600.000

(Y) A.Ş. 
(Tam Mükellef) 25 01.01.2018 7.000.000 700.000

(Z) Bankası
(Tam Mükellef A.Ş) 15 01.01.2018 16.000.000 800.000
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Örtülü sermaye, vergiye 
tabi kurum kazancı-

nın haksız şekilde aşındı-
rılmasını engellemek üzere 
yasal düzenlemede yer 
verilmiş güvenlik müesse-
selerinden biridir. Ancak 
bu düzenlemenin teknik 
bir düzenleme olması ne-
deniyle, uygulamada mat-
rah aşındırma amacında 
olmayan firmalarda da 
örtülü sermaye kapsamın-
da işlemlerin yapıldığı gö-
rülmektedir. Konuya ilişkin 
hata yapılmamasını veya 
dönem hesaplarının kapa-
tılmasından önce bu hata-
ların düzeltilmesini sağla-
mak üzere hazırladığımız 
bu çalışma çerçevesinde, 
dönem sonunda örtülü 
sermaye kapsamında ya-
pılması gereken işlemler şu 
şekilde özetlenebilir;

• Dönem içinde ortaklar-
dan veya ortaklarla ilişkili 
kişilerden kullanılan borç-
lar tespit edilmeli, 
 
• Söz konusu borçlar dö-
nem başındaki özsermaye 
ile karşılaştırılarak örtülü 
sermaye niteliğine bürün-
müş kısmı belirlenmeli, 

• Örtülü sermaye şartlarını 
sağlayan borçlara ilişkin 
faiz giderleri, kur farkları 
ve benzeri giderler, yasal 
kayıtlarda ve KV beyan-
namesi üzerinde KKEG 
olarak dikkate alınmalı,

• Örtülü sermaye kapsamı-
na girmesi nedeniyle KKEG 
haline gelen faiz ve benze-
ri giderlere ilişkin KDV indi-
rime konu edilmemeli; şa-
yet indirime konu edilmişse 

indirimlerden çıkarılarak il-
gili dönem beyanında ilave 
edilecek KDV olarak beya-
na dahil edilmeli, 

• Örtülü sermaye niteliği 
taşıyan borca ait faiz ve 
benzeri ödemeler veya 
hesaplanan tutarlar he-
sap dönemin son günü 
itibariyle dağıtılmış kâr 
payı addedileceğinden 
sözü edilen tutarlar bor-
cu verenler itibariyle tes-
pit edilmeli, 

• Örtülü sermayeye isa-
bet eden kur farkı gi-
derleri kâr payı olarak 
kabul edilmemeli ve do-
layısıyla vergi kesintisine 
tabi tutulmamalı,

• Söz konusu borcu verene 
göre, gerekiyorsa kâr payı-
na yönelik tevkifat matrahı 
ve tevkifat tutarı belirle-
nerek yükümlülüğün yerine 
getirilmesi sağlanmalı,

• Borcu verenin tam mü-
kellef kurum olması duru-
munda, kâr payının iştirak 
kazançları kapsamında 
olması yönüyle borcu ve-
renin ilgili istisnadan ya-
rarlanacağı göz önünde 
bulundurulmalı, 

• Borcu verenin dar mü-
kellef kurum olması du-
rumunda, merkeze akta-
rıldığı addedilen tutara 
ilişkin yapılacak tevki-
fatta, ilgili ülke ile Çifte 
Vergiyi Önleme Anlaşma-
sı (ÇVÖA) olup olmadığı 
kontrol edilmeli; varsa 
tevkifat oranının söz ko-
nusu anlaşma çerçevesin-
de belirleneceğine dikkat 
edilmelidir. 

VI. SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME
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Ortak, Danışmanlık Hizmetleri

DİJİTAL EKONOMİ 
VE VERGİLENDİRME 
SORUNLARI 

ramazan.bicer@centrumdenetim.com

Globalleşen dünyada en 
hızlı büyüyen sektörlerin 

başında dijital ekonomi gel-
mektedir. Bilişim sektörü ve 
daha geniş bir tanımla dijital 
ekonominin son yirmi yılda 
gösterdiği büyümenin ardında 
yatan en önemli sebeplerden 
birisi ise sektördeki oyuncula-
rın ülke sınırlarını oldukça ko-
lay bir şekilde aşabilecek ka-
pasiteye sahip olmasıdır. Aynı 
şekilde, geleneksel üretim ve 
satış sektörlerinde olduğu-
nun aksine dijital ekonomideki 
oyuncular açısından dünyanın 
herhangi bir yerindeki alıcıla-
ra ulaşmak hiç olmadığı kadar 
kolaydır. Sadece akıllı telefo-
nunuzdan dünyanın diğer bir 
ucundaki satıcı ile temasa ge-
çebilir ve birkaç dakika içinde 
istediğiniz hizmeti kolaylıkla 
satın alabilirsiniz. 

Dolayısıyla, sınırların olma-
dığı bir dünyada hareket 

kabiliyetine sahip bir sektörün 
vergi konuları da diğer sektör-
lerden farklılaşmaktadır. Kont-
rolün son derece zor olduğu 
dijital ekonomide şirketler de 
kolayca operasyonlarını ver-
gilendirmenin düşük olduğu 
ülkelere kaydırarak mevcut 
durumdan faydalanma imkânı 
bulabilmektedir. Sektörün bu 
yapısı bir çok tartışmayı da 
yanında getirmiştir. Hem geliş-
miş ülkeler hem de gelişmekte 
olan ülkeler bir süre sonra bu 
sektörü yeterince vergilendi-
remediklerini düşünerek çeşitli 
çareler aramaya başlamıştır. 

Vergi kanunlarına bakıldı-
ğında ise bir çok ülkede 

yeterli düzeyde bir düzenle-
menin olmadığını görüyoruz. 
Her ne kadar son yıllarda 
gelişmiş ülkeler bu yönde çe-
şitli adımlar atmış olsalar da 
istenen sonuca ulaşılamadığı 
pratikte gözlemlenmektedir. 
En başta dijital ekonomide 
bazı işlemler açısından gelirin 
nerede elde edildiği gibi en 
kritik sorun henüz net olarak 
cevaplandırılamamıştır. Ör-
neğin, Almaya’da kayıtlı bir 
bilişim şirketi Amerika’daki 
bir alıcıya internet üzerinden 
hizmet sağladığında faaliyet 
gerçekte hangi ülkede ger-
çekleşmektedir? 

Uluslararası vergilendirmenin 
en temel ilkesi olan “Kay-

nak Ülke İlkesi (Source Country 
Principle)” uyarınca Amerika 
gelirin kaynağının kendi ülkesi 
olduğunu çünkü alıcının kendi 
ülkesinde ikamet ettiğini ileri 
sürebilir. Almanya ise o şirketin 
kendi ülkesinde kayıtlı olduğu-
nu ve bu yüzden geliri sadece 
kendisinin vergilendireceğini ileri 
sürebilecektir. Kurumlar vergisi 
kapsamındaki bu tartışması ya-
nında KDV gibi dolaylı vergiler 
konusunda da kimi belirsizlikler 
süre gelmektedir.

Bu gibi nedenlerle dijital 
ekonominin vergilendirilme-

si konusu hem vergi idareleri 
hem de sektör açısından çö-
zülmesi gereken bir sorunu ifa-
de etmektedir. Bu sorun ancak 
gerekli vergisel düzenlemelerin 
yapılması ile çözümlenebilir. 
Aksi taktirde, dijital ekonomi-
de faaliyet gösteren şirketlerin 
kazançlarının birden fazla ül-
kede ayrı ayrı vergilendirilmesi 
sonucunda çifte vergilendirme 
sorunu ile karşılaşmaları ve 

bunun sonucunda yüksek dü-
zeylerde vergi ödemeleri ka-
çınılmaz bir hal alacaktır. Bu 
da sonuç olarak sektörün ge-
lişmesine ciddi bir darbe vura-
cak ve şirketlerin haksız yere 
birden fazla vergilendirilmesi 
ile sonuçlanacaktır.

Dijital ekonomide son dö-
nemde ön plana çıkan 

vergilendirme konulardan bir 
diğeri -belki de en önemli-
si- ise transfer fiyatlandırması 
konusudur. Transfer fiyatlandır-
ması düzenlemeleri, diğer vergi 
düzenlemelerine göre göreceli 
olarak daha yeni olduğu için 
(Örneğin, Türkiye’de 2007’den 
beri transfer fiyatlandırması 
düzenlemeleri yürürlükte.) konu 
ile ilgili belirsizlikler daha da 
fazladır.

Bu yazımda, öncelikle dün-
yada dijital ekonomi ile ilgi-

li transfer fiyatlandırması dahil 
son dönemde yapılan uluslar 
arası çalışmalar üzerinde du-
racak, ardından da dijital eko-
nomide transfer fiyatlandırması 
uygulamalarına değindikten 
sonra ülkemizde bu konudaki 
düzenlemeler ve gelişmelerden 
bahsedeceğim. Son olarak ise 
dijital ekonominin vergilendi-
rilmesine ilişkin gelecek yıllara 
ilişkin beklentileri ele alacağım.

Dijital ekonomide faaliyet 
gösteren özellikle çok 

uluslu şirketler açısından trans-
fer fiyatlandırması da dahil ol-
mak üzere vergi konuları son 
dönemde daha da önem ka-
zanmıştır. Bunun nedeni hem 
kamuoyundan hem de hükü-
metlerden gelen eleştirilerdir. 
Sektörün en büyük şirketleri, 
“illegal bir takım uygulamalar” 
içinde olmakla değil, daha çok 
“gayriahlaki davranmak”la suç-
lanmaktalar. Şirketlerin bu denli 
sert eleştiri almalarının arka-
sında yatan sebep ise transfer 
fiyatlandırması başta olmak 
üzere bazı vergi uygulama-
larından kaynaklanıyor. Dijital 
ekonomide faaliyet gösteren 
çok uluslu şirketler ise her şeyi 
kanunlara uygun olarak ger-
çekleştirdiklerini, eğer sonuçlar-
dan memnun değillerse hükü-
metlerin yasaları değiştirmesi 
gerektiğini ileri sürerek kendile-
rini savunmaktadırlar.

Tüm bu tartışmaların ya-
nında, son yıllarda bir çok 

ülkenin dijital ekonomi ile ilgi-
li yasal düzenleme yapmaya 
başladığını gözlemlemekteyiz. 
Bu konuda öncülüğü yapan 
İngiltere özellikle dijital ekono-
mideki şirketleri hedefleyerek 
2015 yılında “Diverted Income 
Tax” adlı alanında ilk sayıla-
bilecek kanuni düzenlemeyi 

I. DİJİTAL 
EKONOMİNİN 
VERGİLENDİRİLMESİ

II. VERGİ 
OTORİTELERİNİN 
DİJİTAL EKONOMİDE 
FAALİYET GÖSTEREN 
ŞİRKETLERE YÖNELİK 
ELEŞTİRİLERİ VE 
YAPILMAKTA OLAN 
ÇALIŞMALAR
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yaptı. Bunun en son örneğini 
Fransa’da 2019’da yasalaşması 
beklenen dijital vergi oluşturu-
yor. Almanya ise birkaç yıl önce 
çıkarttığı bir yasal düzenleme 
ile internet üzerinden satış ya-
pan şirketlerin satışlarını takip 
etmek ve vergilendirmek ama-
cıyla bir yazılım geliştirerek ilgili 
şirketlerin bu yazılımı sistemleri-
ne entegre etmelerini zorunlu 
hale getirdi. Bunların dışında, 
Hindistan gibi gelişmekte olan 
ülkeler de dijital ekonomi ka-
zançlarını vergilendirmek üzere 
daimî işyeri konusunda bazı 
düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

Tüm bu yasal düzenleme-
ler gösteriyor ki bir çok 

ülke bu yönde adımlar atı-
yor ya da atmayı planlıyor. 
Oysaki yerel düzeyde yapı-
lan düzenlemelerin sınırlı bir 
şekilde etkiye sahip olduğu 
uzun süredir gündeme ge-
tirilen bir konu. Bu nedenle, 
özellikle Avrupa Birliği için-
de kimi adımların atılmaya 
çalışıldığını ve dijital ekono-
miye yönelik bir takım dü-
zenlemelerin getirilmesinin 
son yıllarda sık sık tartışıl-
dığını sıklıkla görüyoruz. Bu 
tartışmalar daha da büyü-
yerek global bir hale bürün-
müş durumda. 

Bu konuda öncülüğü Tür-
kiye’nin de aralarında 

bulunduğu G-20 ve Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) üye ülkeleri 
yapıyor. 2018 yılı içinde di-
jital ekonominin vergilendi-
rilmesi için ciddi adımların 
atılması kararlaştırıldı ve 
OECD bu konudaki çalış-
malarını sürdürüyor ve bu 
çalışmaların 2020 yılında ta-
mamlanmasına karar verildi. 
OECD, daha önce Matrahın 
Aşındırılması ve Karın Akta-
rılması Projesi (Base Erosion 
and Profit Shifting Project) 
adlı bir çalışma başlatmıştı. 
Bu proje kapsamında OECD 
tarafından Temmuz 2013’de 
bir Eylem Planı (Action Plan 
on Base Erosion and Pro-
fit Shifting) ilan edilmişti ve 
Eylem Planı’nın bir numaralı 
eylemi (Action 1) dijital eko-
nomi ile ilgiliydi.

G-20 ülkelerinin sponsorlu-
ğunda OECD tarafından 

sürdürülen çalışmalar ince-
lendiğinde, çalışmalar çerçe-
vesinde doğrudan doğruya 
dijital ekonomi ve sektörün 
vergilendirmesine ilişkin bir çok 
konunun ele alındığını görü-
yoruz. Bu kapsamda, OECD 
şimdiye kadar çeşitli raporlar 
yayınlamasının yanında yap-
tığı çalışmalar ile ilgili olarak 
kamuoyunu da düzenli olarak 
bilgilendirdi. Bu konular arasın-
da özellikle KDV gibi dolaylı 
vergi konuları yanında sek-
törün daimî işyerleri ve/veya 
stopaj yoluyla vergilendirmesi 
gibi konular ön plana çıktı. 

Bununla birlikte, proje kap-
samında dijital ekonomi 

için özel vergi düzenlemele-
rinin getirilmesi yerine Eylem 
Planı kapsamında yapılan dü-
zenlemelerin dijital ekonomi 
için de geçerli olması kabul 
edildi. Bunun nedeni ise yuka-
rıda da belirttiğim gibi dijital 
ekonominin sınırlarının çizilme-
sinde yaşanan zorluklardan 
kaynaklanıyor. Bu da sektöre 
özel düzenlemeler getirilse 
bile istenen çözüme tam ola-
rak ulaşılamayacağı şeklindeki 
hâkim görüşten kaynaklanıyor. 

Dolayısıyla, Eylem Planı’nın 
diğer eylemleri kapsamın-

da yapılan çalışmalar ile dijital 
ekonomiye yönelik yapılan ça-
lışmaların doğrudan bağlan-
tılı olduğu ifade edebiliriz ve 
çalışmalar da bu yönde sür-
dürüldü. Buna göre, transfer 
fiyatlandırması, daimî işyerleri 
ve vergi anlaşmalarının kötüye 
kullanılmasına ilişkin eylemler 
kapsamında yapılan çalışma-
lar dijital ekonomiyi doğru-
dan ilgilendiriyor. Bu eylemler 
kapsamında alınan kararlar 
ve yapılan yasal düzenleme-
ler dijital ekonomi üzerinde de 
direkt bir etkiye sahip olacak.

OECD tarafından sürdürü-
len çalışmalar Türkiye’nin 

G-20 dönem başkanlığı yaptığı 
2016 yılı sonunda büyük oran-
da tamamlandı. Ancak, tartış-
malar bitmedi ve dijital ekono-
minin vergilendirilmesi için yeni 
çalışmalar yapılmasına karar 
verildi. Bundan sonraki süreç-
te ise daha çok uygulamaya 
yönelik adımlar atılacak. Buna 
rağmen uygulama ile ilgili ilk 
adımların ne olacağı konusun-
da tartışmalar devam ediyor. 
Bu da G-20 Maliye Bakanla-
rının 20 Kasım 2018 tarihinde 
Arjantin’de düzenledikleri top-
lantıda OECD yetkilileri tara-
fından açıklandı. 

Dolayısıyla, mali idarelerin 
dijital ekonomiye yönelik 

vergi uygulamalarının gözden 
geçirdiği ve yepyeni kurallar 
geliştirecekleri bir döneme gir-
diğimiz sonucuna ulaşıyoruz. 
Ayrıca, yasal düzenlemelerin 
yanında vergi idarelerinin tek-
nolojiye dayalı alt yapı geliştir-
mesi zorunluluğu doğuyor. Bu 
tür çalışmalar sonucunda top-
lanan verilerin diğer ülkeler ile 
elektronik yollar ile paylaşılması 
gerekeceği için vergi idareleri 
açısından bilgi değişimi ve bu-
nun yöntemi konusu ön plana 
çıkıyor. Ayrıca, bilgi değişimi 
konusu hassas bir konu olduğu 
için mali idarelerin veri gizlili-
ğine ilişkin bir takım yasal dü-
zenlemeleri getirmelerinin şart 
olduğunu düşünüyorum.

Uygulamaya ilişkin belirsiz-
liklerin azalması ise dijital 

ekonominin gelişimine doğru-
dan etki yapacaktır. Böylece, 
sektörde faaliyet gösteren şir-
ketler ne tür bir vergilendirme 
ile karşı karşıya olduklarını açık 
olarak görebilecek ve bu ko-
nudaki planlamalarını da ona 
göre yapabilecektir. Bu da kü-
resel olarak faaliyet gösterebi-
len dijital ekonomi şirketlerinin 
adil bir şekilde ilgili ülkede ver-
gilendirmesi ile sonuçlanacaktır. 
Dolayısıyla, atılacak adımların 
sektörün gelişimine de katkıda bu-
lunması gerektiğine inanıyorum.

Dijital ekonomide, yerel 
düzeyde faaliyet göste-

ren şirketlerin yanında global 
ölçekte faaliyet gösteren çok 
sayıda şirket bulunmaktadır. 
Hatta dünyanın en büyük glo-
bal şirketleri arasında hemen 
hemen her ülkede faaliyet 
gösteren sektörden (Google, 
Facebook, Twitter, e-bay gibi) 
çok sayıda çok uluslu şirketler 
bulunmaktadır. Bu şirketler, ge-
nel olarak operasyonel yapıla-
rını vergisel açıdan da uyumlu 
hale getirmişlerdir. 

Bu anlamda, sektördeki en 
büyük şirketler merkezle-

rini vergilendirme açısından 
avantaj sağlayan ülkelere ta-
şımışlardır. Dolayısıyla, sektör-
deki gelirin en büyük kaynağı 
olan IP (intellectual property) 
de yine aynı ülkelere göç et-
miş durumdadır. Bunun ya-
nında, yine satış ve yönetsel 
faaliyetler de belirli ülkelere 
toplanarak merkezileştirilmiştir. 
Tüm bunların sonucunda da 
ticari faaliyetlerden elde edi-
len kazancın büyük bir kısmı 
bu ülkelerde toplanmaktadır. 
Bu noktada önemle belirtmek 
gerekirse, sektörün mevcut ya-
pısı yasalara uygun bir şekilde 
oluşturulmuştur ve ilgili şirket-
lerin hali hazırdaki vergisel 
uygulamalarının illegal olarak 
adlandırmak mümkün değildir. 

Tüm bu konular ise transfer fi-
yatlandırması konusu ile ya-

kından ilgilidir. Basit bir şekilde 
tanımlamak gerekirse transfer fi-
yatlandırması ilişkili kişiler olarak 
adlandırılan ve aynı grup için-
de yer alan şirketler arasında 
kullanılan fiyatlandırmayı ifade 
etmektedir. Her ne kadar ge-
nel algı çok olumlu olmasa da 
transfer fiyatlandırmasına ne-
gatif bir anlam yüklemek doğru 
değildir. Benzer şekilde, dijital 
ekonomide transfer fiyatlandır-
ması uygulamalarına da olum-
suz bir şekilde bakılmamalıdır.

III. OECD/G-20 
ÜLKELERİNİN DİJİTAL 
EKONOMİYE İLİŞKİN 
ÇALIŞMALARI

IV. DİJİTAL 
EKONOMİDE 
TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI 
UYGULAMALARI
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Önceki sayfada da bah-
settiğim üzere, dijital 

ekonomide transfer fiyatlan-
dırması uygulamaları yaygın 
bir şekilde görülmektedir. 
Bu sektör için transfer fiyat-
landırması anlamında özel 
düzenlemeler bulunmamak-
tadır ancak genel transfer 
fiyatlandırması kuralları dijital 
ekonomi için de geçerlidir. Bu 
kapsamda, sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin de trans-
fer fiyatlandırmasının özünü 
oluşturan “Emsallare Uygun-
luk İlkesine (the Arm’s Length 
Principle) uymaları gerek-
mektedir. 

Dijital ekonomide en yay-
gın görülen ve transfer 

fiyatlandırmasına konu işlem-
ler ise;

• Donanım (hardware) 
ve yazılım (software) 
alım-satım işlemleri, 

• IP transfer işlemleri, 
• Ticari marka için yapılan 

royalti ödemeleri, 
• Araştırma ve geliştirme 

hizmeti, 
• Satış ve pazarlama dahil 

grup şirketlerince verilen 
hizmetler, 

• Grup merkezi tarafından 
bağlı şirketlere verilen 
yönetim ve idari hizmet-
ler ve 

• Finansal işlemler

gibi çeşitli işlemlerden oluş-
maktadır. 

Bunların yanında, server 
ve bulut hizmetleri gibi 

çeşitli hizmetler de dijital 
ekonominin transfer fiyat-
landırmasına konu işlemlerini 
ifade etmektedir. İlişkili taraf-
lar arasında bu tür işlemlerin 
fiyatlandırmasında ise “Kar-
şılaştırılabilir Fiyat Yöntemi”, 
“Maliyet Artı Yöntemi”, “Yeni-
den Satış Fiyatı Yöntemi” ve 
“Kar Bölüşüm Yöntemi” gibi 
transfer fiyatlandırması uy-
gulamarına özgü yöntemler 
kullanılmaktadır.

Ülkemizde transfer fiyatla-
ması uygulaması esas ola-

rak 5520 sayılı Kurumlar Vergi-
si Kanun ile düzenlenmiştir. Bu 
kanun uyarınca transfer fiyat-
landırması uygulaması 1 Ocak 
2007 tarihinden itibaren yürür-
lüğe girmiştir. Bundan önceki 
Kurumlar Vergisi Kanunun’da 
da “Örtülü Kazanç Dağıtımı” 
başlığı altında bir yasal dü-
zenleme bulunsa da kanunda 
ve ikincil mevzuatta konu ile 
ilgili yeterli açıklamalara yer 
verilmemişti.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 13 üncü mad-

desi ile “Transfer Fiyatlandır-
ması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı” müessesesi, ulusla-
rarası gelişmeler ve özellikle 
OECD’nin düzenlemeleri dik-
kate alınarak getirilmiştir. Dü-
zenlemeye göre kurumlar, iliş-
kili kişilerle emsallere uygunluk 
ilkesine aykırı olarak tespit et-
tikleri bedel veya fiyatlar üze-
rinden mal veya hizmet alım 
ya da satımında bulunursa, 
kazanç tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yo-
luyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılacaktır. 

Transfer fiyatlandırması uy-
gulamaları ile ilgili ayrıca 

Bakanlar Kurulu Kararları ile 
Genel Tebliğler yayımlanmıştır. 
Söz konusu Bakanlar Kurulu 
Kararları ve Tebliğlerde;

• İlişkili kişiler ve tanımları,
• Karşılaştırılabilirlik analizi,
• Transfer fiyatlandırması 

yöntemleri ve yöntemlere 
ilişkin örnekler,

• Maliye Bakanlığı Gelir İda-
resi Başkanlığı ile Anlaşma 
Usulü (Peşin fiyatlandırma 
anlaşmaları),

• Transfer fiyatlandırması ile 
ilgili mükelleflerden istene-
cek belgeler (Yıllık trans-
fer fiyatlandırması raporu, 
transfer fiyatlandırması 

formu ve diğer gerekli bil-
gi ve belgeler),

• Transfer fiyatlandırmasına 
ilişkin cezalar,

• Transfer fiyatlandırması iş-
lemlerinde düzeltme,

• Gayrimaddi varlıklar ve
• Grup içi hizmetler 

konularında detaylı açıklamalar 
yer almaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu dı-
şında, halka açık şirketler 

açısından da Sermaye Piyasası 
Kanunu uyarınca transfer fiyat-
landırmasına ilişkin bir takım ya-
sal yükümlülükler de bulunmak-
tadır. 19 Mart 2008 tarihli Resmi 
Gazete’de “Sermaye Piyasası 
Kanununa Tabi Olan Anonim 
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar 
Hakkında Tebliğ (Seri: IV No: 
41)” yayımlanmıştır. Söz konu-
su tebliğ ile Sermaye Piyasası 
Kanunu mevzuatına tabi ortak-
lıkların uyacakları esaslar ile bu 
ortaklıkların kurumsal yönetim 
uygulamalarının geliştirilmesine 
yönelik esaslar düzenlemektir. 

Bu düzenleme ile ilişkili taraf 
olarak adlandırılan kişiler ve 

hakla açık ortaklıklar arasında 
yapılan işlemler açısından yeni 
bir uygulamaya işlerlik kazandı-
rılmıştır. Başka bir değişle, Ser-
maye Piyasası Kanunu düzen-
lemeleri bakımından ilişkili taraf 
olarak addedilenler arasındaki 
belirli koşullar altında ticari iş-
lemler gerçekleşmesi durumun-
da değerleme yaptırma yüküm-
lülüğü getirilmiştir.

Bunların dışında, transfer fi-
yatlandırması konusu ile ilgili 

olarak Gümrük Vergisi Kanunu 
mevzuatı kapsamında Gümrük 
Yönetmeliği’nde çeşitli düzen-
lemeler bulunmaktadır. Gümrük 
mevzuatında yer alan düzen-
lemeler kurumlar vergisi kanunu 
düzenlemelerine benzerlik gös-
terse de kendine özgü kurallar 
da mevcuttur. Bu ise Gümrük 
Kanununa tabi işlemlerde 
transfer fiyatlandırması kural-
larının da dikkate alınmasını 
gerektirmektedir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanu-
nun’da da transfer fiyatlan-

dırması hususlarında bir takım 

düzenlemeler yer almaktadır. 
Buna göre, Kanun uyarınca 
“Bağlı Şirket Raporu”nun ha-
zırlanması gerekmektedir. Bu 
rapor, bağlı şirketin yönetim ku-
rulu (limited şirketlerde müdür-
ler) tarafından faaliyet dönemi 
takvim yılı ise bir sonraki yılın 
Mart ayı sonuna kadar (faali-
yet yılının ilk 3 ayı içinde) hazır-
lanacaktır. Bağlı Şirket Raporu 
herhangi bir talebe veya isteğe 
bağlı değildir ve bu raporun 
her yıl düzenli olarak hazırlan-
ması zorunludur.

Sonuç olarak, her ne kadar 
açıklanması gereken bir çok 

husus olsa da ülkemizde trans-
fer fiyatlandırması konusunda 
kapsamlı ve yürürlükte olan 
yasal bir alt yapı mevcuttur. 
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin 
söz konusu düzenlemeler aynı 
zamanda dijital ekonomide fa-
aliyet gösteren şirketler için de 
geçerlidir. O nedenle, sektördeki 
şirketlerin de transfer fiyatlan-
dırması düzenlemeleri uyarınca 
belgelendirme yapma, bağlılık 
raporu hazırlama gibi yasal yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri 
ve yasal düzenlemelere uygun 
bir şekilde fiyatlandırmada bu-
lunmaları gerekmektedir.

Dijital ekonominin en 
önemli oyuncuları ülke-

mizde uzun süredir faaliyet 
göstermektedir. Bir çoğunun 
doğrudan Türkiye’de şirket 
kurduklarını ve gelişen Türk 
piyasasından gelir elde et-
mek için faaliyetlerini sür-
dürdüklerini biliyoruz. Sosyal 
medya şirketlerinden yazılım 
şirketlerine kadar geniş bir 
yelpazede Türkiye’de faaliyet 
gösteren çok uluslu şirketler 

V. TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI 
KONUSUNDA 
TÜRKİYE’DEKİ YASAL 
ALTYAPI

VI. SEKTÖRDEKİ 
YABANCI 
SERMAYELİ 
ŞİRKETLERİN 
TÜRKİYE 
PAZARINDAKİ 
FAALİYETLERİ 
VE ELDE EDİLEN 
GELİRLERİN 
YURTDIŞINA 
TRANSFERİ
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son derece gelişmiş hizmetleri 
Türk pazarına sunmaktadır. Bu 
şirketlerin tamamı mevcut ya-
sal düzenlemelere tabidir ve 
Türkiye pazarından elde elde 
ettikleri kazançlar üzerinden 
kurumlar vergisi başta olmak 
üzere çeşitli şekillerde vergi-
lendirmektedirler.

Bunun ile birlikte, yukarıda da 
bahsettiğim gibi sektörün 

vergilendirilmesi diğer sektörlere 
göre bazı zorluklar göstermek-
tedir. Bunun sebebi, dijital eko-
nomide bazı işlemlerin ülkeler 
arasında kayıt altına alınmadan 
kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor ol-
masındandır. Mevcut vergisel dü-
zenlemeler stopaj vergisi kesilmesi 
gibi bazı zorunluluklar getirse de 
bunun uygulaması hiç de kolay 
değildir. Bu da dijital ekonomide 
faaliyet gösteren bazı yabancı 
şirketlerin Türkiye pazarındaki fa-
aliyetlerinin vergilendirilememesi 
sonucunu doğurmaktadır. Bu du-
rum ise, Türkiye’de bir işletme ku-
rarak faaliyet gösteren sektördeki 
diğer şirketler için haksız rekabet 
yaratmaktadır.

Diğer bir konu ise Türkiye’de 
faaliyet gösteren yabancı 

sermayeli şirketlerin elde ettikleri 
karın yurt dışına transfer edilmesi 
konusudur. Yürürlükteki “Sermaye 
Çerçeve Kararı”na göre yaban-
cı sermayeli kuruluşların yabancı 
ortaklarının hisselerine tekabül 
eden kar ve temettüden, yürür-
lükteki vergi mevzuatı çerçeve-
sinde, gerekli vergiler düşüldükten 
sonra kalan net miktar, ilgililerin o 
döneme ait belgeleri bankalara 
ibraz etmeleri halinde, yurt dışı-
na transfer etmeleri yasal olarak 
mümkündür. 

Bu da dijital ekonomide faali-
yet gösteren yabancı şirketle-

rin Türkiye pazarındaki faaliyetleri 
sonucu elde ettikleri gelirleri yurt-
dışına transferinin yasal olarak 
mümkün olduğunu göstermek-
tedir. Burada mühim olan konu, 
yasal yükümlülüklerin yerine geti-

rilmesi ve yürürlükteki vergi mev-
zuatı çerçevesinde ilgili vergilerin 
ödenmiş olması şartıdır. Dolayısıy-
la, yasalara uygun olarak yapılan 
kar transferinin eleştirilmesi gibi bir 
durum söz konusu olmayacaktır. 
Ancak, yasalara uyulmadan ya-
pılan doğrudan ve dolaylı kar 
transferleri yasa dışı kabul edile-
rek eleştirilebilecektir.

Önceki bölümlerde bah-
settiğim üzere, Türkiye bir 

G-20 ve OECD ülkesi ve dün-
yadaki gelişmelerden doğru-
dan etkileniyor ve G-20 ülke-
lerinin sponsorluğunda OECD 
tarafından sürdürülen OECD 
BEPS Eylem Planı kapsamın-
daki çalışmalara doğrudan 
katılıyor. Bu çalışmaların büyük 
oranda tamamlandığını belirt-
miştim. Artık uygulama aşa-
masına geçmiş durumdayız 
ve 2020 yılı itibariyle de ka-
lan çalışmalar tamamlanacak 
görünüyor. Bu da önümüzdeki 
birkaç yıl içinde sektörde faali-
yet gösteren şirketlerin yepyeni 
vergi mevzuatları ile karşı kar-
şıya kalacağını işaret ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye’nin 
de diğer ülkeler gibi ken-

disi açısından sektöre yönelik 
daha fazla adım attığını görü-
yoruz. Örneğin, Katma Değer 
Vergisi Kanununda 2017 yılında 
yapılan değişiklik ile yurtdışın-
dan Türkiye’deki vergi mükellefi 
olmayan gerçek kişilere verilen 
elektronik hizmet sağlayıcıları-
nın kurumlar vergisi mükellefi-
yeti tesis ettirmeksizin KDV he-
saplama ve ödeme yükümlüğü 
getirildi. Bunun yanında yakın-
da zamanda yapılan düzen-
leme ile 01.01.2019 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere on-
line reklam hizmeti veren kişi 
ve kurumlara yönelik stopaj 
vergisi yapılması yönünde dü-
zenleme yapıldı.

Ayrıca, önümüzdeki birkaç 
yıl içinde dijital ekonomi-

nin vergilendirilmesine yönelik 

daha fazla yasal düzenleme 
yapılacağını kolaylıkla söyle-
yebiliriz. Bu da aslında OECD 
Eylem Planı kapsamında ha-
zırlanacak çok taraflı uluslar 
arası anlaşmanın (The Multila-
teral Convention to Implement 
Tax Treaty Related Measures 
to Prevent Base Erosion and 
Profit Shifting) bir sonucu ola-
rak ortaya çıkacak. G-20 ve 
OECD ülkesi olarak Türkiye 
bu anlaşmayı 7 Haziran 2017 
tarihinde imzaladı. O neden-
le, Türkiye vergi kanunlarında 
bazı değişiklikler yapmak du-
rumunda kalacak ve böylece 
uluslararası standartlar Türkiye 
için de geçerli olacak.

Aynı şekilde, OECD BEPS 
Eylem Planı kapsamında 

yapılan ilave çalışmalar ciddi 
düzenlemeleri yanında geti-
receği için 2020 ve sonrasın-
daki yıllarda sektöre yönelik 
önemli yeni düzenlemelerin 
yapılacağını da öngörüyoruz. 
Türkiye’de yürütülecek yasal 
çalışmaların ise Vergi Usul Ka-
nunu, Gelir ve Kurumlar Ver-
gisi Kanunu ile Katma Değer 
Vergisi Kanunları başta olmak 
üzere vergi kanunları ve diğer 
kanunlardaki değişiklikleri içe-
receğini söylemek yanlış olma-
yacaktır.

Sonuç itibariyle, dijital eko-
nomide faaliyet gösteren 

bir çok şirketin önümüzdeki 
yıllarda yeniden yapılanma 
durumunda kalacağını düşü-
nüyorum. Bu durum özellikle 
global düzeyde faaliyet gös-
teren çok uluslu şirketleri için 
daha da zorunlu hale gelecek. 

Bu nedenle, sektörde fa-
aliyet gösteren şirketlerin 

mevcut uygulamalarını şimdi-
den gözden geçirerek gele-
cekte yapılacak yasal düzen-
lemelere uyum için hazırlıklarını 
başlatmalarını gerektiğini dü-
şünüyorum. Bu hazırlıklar ara-
sında yürürlükteki sözleşmele-
rin gözden geçirilmesi, şirket 
yapılarının analiz edilerek önü-
müzdeki döneme uygun hale 
getirilmesi ve gerekli planla-
maların yapılması gibi çalış-
maları sayabiliriz.

VII. DİJİTAL 
EKONOMİNİN 
VERGİLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN BEKLENTİLER
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2018 yılı çok önemli geliş-
melerin yaşandığı ve Tür-

kiye’nin mali anlamda önemli 
badireleri atlattığı bir yıl oldu. 
2019 ise ekonomik olarak 
beklentilerin ön plana çıktı-
ğı ve 2023 hedeflerinin ger-
çekleştirilmesi için ülke olarak 
ekonomik ve mali anlamda 
ajandamızın ve yapılacakların 
konuşulması ve hayata geçi-
rilmesi için bir fırsat yılı olmalı. 
Mali mevzuat, yenilikçi ekono-
minin gereksinimleri, mükellef 
odaklı, iş dünyasıyla kucak-
laşan idari yaklaşım, iyi ver-
gicilik ve sorumlu mali danış-
manlık temelinde ele alınmalı. 
Türkiye’nin “doing business” 
raporlarında puanının yüksel-
mesi, kalkınma ve gelişmenin 
finansmanı, markalaşma ve 
Türk ekonomisinin tekrar bir 
cazibe merkezi haline gelmesi 
için hepimizin atması gereken 
adımlar var. Bu yazıda 2018’de 
Türkiye’de mali anlamda neler 
oldu, hangi mevzuatlar nasıl 
değişti ve 2019 ve diğer yıl-
larda neler beklemeliyiz, satır 
başlarıyla değinmeye çalıştık.

• Cazibe Merkezleri Prog-
ramı ile 23 ilde yapılacak 
yatırımların teşviki konusu 
yeniden düzenlenmiştir 
(25.01.2018) Türkiye böy-
lece bölgeler arası geliş-
mişlik farkını azaltmak için 
önemli teşvik kalemlerini 
yürürlüğe sokmuş oldu. 

• 7061 sayılı kanunla türki-
yede dijital KDV uygu-
laması başladı. Beyanlar 
3 nolu kdv beyanname-
siyle yapılmaya başlandı. 

OECD ve gelişmiş ülkele-
rin bu konuda benzer ça-
lışmaları bulunuyor. 

• Döviz geliri olmayanlar 
için döviz ile borçlan-
ma konusunda kısıtlama-
lar getirildi (25.01.2018) Bu 
konuda 32 sayılı Karar ile 
yapılan değişiklikler haya-
tımıza girdi. En önemlisi 
dövizi bir kazanç ve spe-
külasyon aracı yerine ihti-
yaç ve muamele saikiyle 
kullanmaya özendirme 
noktasında atıltması gere-
ken adımlar olabilir. 

• 7103 sayılı kanunla sü-
per amortisman, arge 
ve imalat sanayi için kdv 
istisnası, ikale sözleşme 
ödemeleri, imha edilecek 
mallar, kreş yardımlarında 
gelir vergisi istisnası, sgk 
teşvikleri vb düzenlemeler 
yapıldı. (28.03.2018) Her 
biri birbirinden önemli dü-
zenlemeler ile 2019’a gir-
miş olduk. 

• 7104 sayılı kanunla kdv 
kanununda önemli deği-
şiklikler yapıldı, reform 
ajandası ise ertelendi 
(06.04.2018) 2019 yılından 
en önemli beklenti Türki-
ye’de bir KDV reformunun 
konuşulduğu, tartışıldığı ve 
2020 yılında uygulandığı 
bir dönem olmasını arzu 
etmeliyiz. 

• 7144 sayılı kanun ve 500 
nolu VUKGT ile  taşın-
mazlar için %5 vergiyle 
yeniden değerleme im-
kanı getirildi (16.05.2018) 
Böylece tarihi maliyetle 
değerlenen taşınmazların 
gerçek değerine yaklaş-
ması sağlanmış oldu. 

• Bağımsız denetim kriter-
leri yeniden belirlendi, 3 

kriterden 2’sini sağlayan 
denetime tabi olacak 
(26.05.2018) Türkiye’de ba-
ğımsız denetim ajandası 
şirketler için çok önemli, 
özellikle dünyaya açıla-
cak, markalaşacak, bü-
yüyecek grup ve firma-
ların bu hizmet sayesinde 
UFRS ve global mali uy-
gulamaları uygulama hız-
ları artmış olacak. 

• İmar kanununun ge-
çici 16ncı maddesine 
göre yapı kayıt belge-
si uygulaması başlatıldı 
(06.06.2018) Yapılan yasal 
değişiklikle süre 30.06.2019 
tarihine kadar uzatıldı.  

• İmzalanan uluslararası an-
laşma ile vergi konuların-
da idari yardımlaşma dö-
nemi başladı (28.06.2018) 
Türkiye de anlaşmanın 
önemli bir parçası konu-
munda yer alıyor. 

• Türkiye’nin de imzaladığı 
ÇOK TARAFLI UYUM 
MEKANİZMASI İLE 
ULUSLARARASI VERGİ-
LEMEDE YENİ BİR DÖ-
NEM BAŞLIYOR. Bu konu 
ülkemizin OECD ve ge-
lişmiş ülkeler ile beraber 
takip etmesi ve proaktif 
olması gereken bir alan 
gibi görünüyor. 

• Proje bazlı teşvikler, 
yatırım teşvik sistemi ve 
arge/tasarım konusunda 
çok sayıda düzenleme 
yapıldı.

• 32 Sayılı Karara İlişkin İh-
racat Bedelleri Hakkında 
Tebliğ (No: 2018-32/48) 
ve genelge yayımlandı 
(04.09.2018)

• 8 yıl aradan sonra ge-
cikme zammı oranı 
güncellendi (%2 oldu) 

(05.09.2018) Gecikme 
zammı oranlarının karar-
name ile belirlenmek ye-
rine bir objektif oranlar 
ortalamasına göre belir-
lenmesi önemli bir rahat-
lama sağlayacaktır. 

• 85 nolu cumhurbaşkan-
lığı kararnamesiyle dö-
vizle yapılan sözleş-
melere sınırlama getirildi 
(13.09.2018) Bu konuda is-
tisna tanınan alanlar dışın-
da Türkiye’de TL sözleşme 
zorunluluğu başlamış oldu. 

• Gerçek kişilere ve dar 
mükelleflere internet or-
tamında reklam verme ve 
aracılığına ilişkin ödeme-
ler üzerinden %15 stopaj 
yapılması kararlaştırılmıştır. 
(19.12.2018)

• Danıştay kur farklarının 
kdv’ye tabi olmaması ge-
rektiğine karar verdi. Bu 
konuda yasal bir düzen-
leme yapılarak kur farkla-
rının KDV’ye tabi olması 
gerektiği düzenlemesi ha-
yatımıza girdi. 

• Mobilya, konut, İŞYERİ 
VE araçlarda ötv, kdv ve 
tapu harcı indirimleri de-
vam ediyor. 2019 yılında 
bu indirimlerin devamlılığı 
sektörlerin en önemli bek-
lentisi. 

2019 yılının ülke ekonomisi ve 
iş dünyası için bol kazanç 

getirmesini diliyoruz. Yasa ko-
yucu, iş dünyası ve sivil dünya-
nın etkin, ekonomik ve verimli 
bir ülke için birlikte atması ge-
reken çok fazla adım var. Mali 
danışmanlar olarak bizlere de 
bu konuda önemli vazifeler 
düşüyor.

Saygılarımızla...

2018 YILINDA MALİ 
MEVZUATTA NELER 
YAŞANDI?

I. GİRİŞ

2018 MALİ 
GÜNDEMİMİZ

Şaban KÜÇÜK
Ortak, YMM

saban.kucuk@centrumdenetim.com
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İşletmelerin dönem sonla-
rında vergi matrahlarının 

doğru şekilde hesaplamala-
rı ve beyan etmeleri beyan 
usulü vergileme sisteminin 
temelini teşkil etmektedir. 
Ayrıca hesaplamaların ve 
beyanların doğru şekilde ta-
mamlanmaması durumunda, 
mükelleflerin haklarında ger-
çekleştirilecek vergi inceleme-
leri sonucunda cezalı tarhiyat 
işlemleri yapılacaktır. Bu ba-
kımdan cezalı işlemlere mu-
hatap olmamak adına mü-
kelleflerin vergi matrahlarını 
doğru şekilde hesaplamaları 
önem arz etmektedir.

İşletmelerin vergi matrahla-
rını doğru bir şekilde he-

saplanmasında ilgili iktisadi 
kıymetlerin değerlerinin takdir 
ve tespitinin yapılarak belir-
lenmesi yani değerlemeye 
tabi tutulması gerekmekte-
dir. Değerleme, iktisadi işlet-
melerin aktiflerinde yer alan 
varlıkların, vergi kanunlarınca 
belirlenen tarihlerde, hangi 
bedel üzerinden yasal defter-
lere kaydedileceğini tespit ve 
takdir etme işlemidir. Birinci 
aşama değerlemeye konu ik-
tisadi kıymetin miktarının tes-
pit edilmesidir ki buna envan-
ter çıkartılması denilmektedir. 
İkinci aşama ise envanteri 
çıkarılan kıymetin değerleme 
günü itibarıyla değerinin be-
lirlenmesi işlemidir.

Bu makalede, işletmelerde 
Vergi Usul Kanunu çerçe-

vesinde değerleme ölçülerine 
yer verilerek söz konusu de-
ğerleme ölçülerinin hangi ver-
gi kanunlarının uygulamasında 
kullanılacağı açıklanacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 258. 
maddesinde değerleme 

işleminin, vergi matrahlarının 
hesaplanmasıyla ilgili olarak ik-
tisadi kıymetlerin vergi kanun-
larında gösterilen gün ve za-
manlardaki değerlerinin tespit 
ve takdir edilmesinden ibaret 
olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre değerleme mü-
essesine ilişkin olarak;

 Vekâletnameler ortaklık adı-
na düzenlenir. Ortaklık iş veya 
davayı takip edecek avukatla-
ra yetki belgesi verir.

• Tespit işlemi, mükellefler-
ce Vergi Usul Kanunu’nda yer 
alan değerleme ölçüleri kul-
lanılarak yapılan değerleme 
işlemini,

• Takdir işlemi, mutat de-
ğerleme ölçüleri kullanılarak 
değerleme yapılamadığı hal-
lerde vergi idaresi tarafından 
yapılan değer belirleme işle-
mini ifade ettiği belirlenecektir.

Tespit işlemi, mükelleflerce 
VUK’ta belirlenen değer-

leme ölçüleri kullanılarak ya-
pılmaktadır. Mutat değerleme 
ölçülerinin kullanılamadığı du-
rumlarda ise, değerleme VUK 
hükümleri çerçevesinde takdir 
yoluyla yapılacaktır. 

Diğer yandan VUK’un 260. 
maddesi uyarıca, değer-

lemede iktisadi kıymetlerin her 
biri tek başına dikkate alına-
cak olup teamül gereği aynı 
cinsten sayılan mallar ile dü-
şük kıymetli çeşitli eşyalar toplu 

olarak değerlendirilebilecektir. 
Değerleme işlemi doğrudan 
vergi matrahını etkilediğinden, 
VUK’ta değerleme ölçüleri ve 
hangi iktisadi kıymetlerin ne 
şekilde değerleneceği açıkça 
belirlenmiş olup bu konuda 
mükelleflere tercihte bulunma 
hakkı tanınmamıştır. Diğer ta-
raftan VUK’un “Değerleme 
Günü” başlıklı 259. maddesine 
göre, değerlemede, iktisadi 
kıymetlerin vergi kanunlarında 
gösterilen gün ve zamanlarda 
haiz oldukları kıymetler esas 
alınması gerektiği belirtilmiştir.

Değerleme ölçüleri VUK’un 
261 ve müteakip madde-

lerinde düzenlenmiş olup, bu 
değerleme ölçüleri, iktisadi iş-
letmelere dâhil iktisadi kıymet-
lerle bir vergiye matrah olan 
servetin veya servet unsurla-
rının değerlenmesinde dikkate 
alınacaktır. 

VUK’un 262.maddesinde 
maliyet bedeli, “iktisadi bir 

kıymetin iktisap edilmesi veya-
hut değerinin artırılması müna-
sebetiyle yapılan ödemelerle 
bunlara müteferri bilumum gi-
derlerin toplamını ifade eder.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu ta-
nıma göre maliyet bedeli aşa-
ğıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

• İktisadi bir kıymetin iktisap 
edilmesi (edinilmesi) için yapı-
lan ödemeler, 
• İktisadi kıymetin değerini ar-
tırıcı ödemeler, 
• Müteferri (bağlı) diğer giderler.

İktisadi bir kıymetin edinilmesi 
(iktisabı) için yapılan ödeme-

ler; iktisadi kıymet satın alınmış 
ise o kıymetin maliyet bedeli, 
satın alma bedeli ve varsa, sa-
tın alma sırasında ortaya çıkan 
gümrük vergileri gibi vergiler ile 
satın alma işlemine ilişkin olarak 
ortaya çıkan nakliye, komisyon 
gibi diğer giderlerin toplamından 
oluşmaktadır.

İktisadi kıymetin iktisabından 
sonra yapılan ödemelerin anı-

lan kıymetin maliyetine eklenebil-
mesi için yapılan giderin, iktisadi 
kıymetin değerini artırması ge-
rekmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
iktisadi kıymetin değerini arttıran 
ve sonradan yapılan bu türden 
giderlerin iktisadi kıymetin maliye-
tine eklenmesi gerekmektedir.

Gökhan ŞİT
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

VERGİ KANUNLARINA GÖRE 
DÖNEM SONU DEĞERLEME 
ESASLARI VE ÖLÇÜLERİ

II.   VERGİ USÜL 
KANUNU’NDA 
DEĞERLEME

III.   DEĞERLEME 
ÖLÇÜLERİ

A. Maliyet Bedeli

gokhan.sit@centrumdenetim.com

I. GİRİŞ
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Bir harcamanın müteferri 
(bağlı) gider olarak ad-

dedilerek iktisadi kıymetin ma-
liyetine eklenmesi ise, yapılan 
giderin iktisadi kıymetin ikti-
sabıyla ya da değer artışıyla 
doğrudan ilgili olması halinde 
mümkündür. İktisadi kıymetin 
satın alınmasıyla ya da değer 
artışıyla bağı olmayan gider-
lerin bu kapsamda değerlen-
dirilmesi uygun değildir.

Maliyet bedeli ile değerlene-
cek olan iktisadi kıymetler aşa-
ğıdaki gibidir: 

 • Gayrimenkuller, 
 
 • Gayrimenkullerin mütemmim 
cüzleri ve teferruatı, 

 • Tesisat ve makinalar, 

 • Gemiler ve diğer taşıtlar, 

 • Gayrimaddi haklar, 

 • Özel maliyet bedeli, 

 • Demirbaş eşya, 

 • Alet edevat ve mefruşat, 

 • Emtia, 

 • Zirai mahsuller ve hayvanlar. 

VUK’un 263. maddesinde, 
“Borsa rayici, gerek 

menkul kıymetler ve kambi-
yo borsasına, gerekse tica-
ret borsalarına kayıtlı olan 
iktisadi kıymetlerin değer-
lemeden evvelki son mua-
mele gününde borsadaki 
muamelelerinin ortalama 
değerlerini ifade eder.” 
hükmüne yer verilmiştir.

Borsa rayici ile değerleme aşa-
ğıdaki haller için öngörülmüştür: 

• İktisadi işletmelere dahil 
yabancı para veya yaban-
cı para cinsinden alacak 
ve borçlar (VUK Md.280), , 
 
• Borsa rayici bulunan dev-
let tahvili, hazine bonosu, 
eurobond gibi bazı menkul 
kıymetler (VUK Md.279), 

• Veraset ve İntikal Ver-
gisi’nde (VİVK Md.10/d,f) 
borsada işlem gören hisse 
senedi ve döviz. 

Yukarıda belirtildiği üze-
re, VUK’un 280. maddesi 

gereğince, iktisadi işletmele-
re dahil yabancı para veya 
yabancı para cinsinden ala-
cak ve borçların normal de-
ğerleme ölçüsü borsa rayici-
dir. Ancak ülkemizde serbest 
döviz borsası bulunmadığın-
dan söz konusu kıymetlerle 
ilgili dönem sonu değerleme, 
Maliye Bakanlığınca ilan olu-
nan Tebliğler çerçevesinde 
yapılacaktır. Konuya ilişkin 
olarak yayınlanan 130 Sıra 
Numaralı VUK Genel Teb-
liği ile Maliye Bakanlığınca 
kur tespit ve ilan edilmediği 
sürece, T.C. Merkez Banka-
sınca (TCMB) tespit ve ilan 
edilen döviz alış kurlarının 
değerlemede esas alınaca-
ğı belirlemesi yapılmıştır. Bu 
çerçevede; Maliye Bakanlığı 
tarafından kur tespit ve ilan 
edilmiş ise bu kurun, Mali-
ye Bakanlığı tarafından kur 
tespit ve ilan edilmemiş ise 
TCMB tarafından belirlenen 
kurların değerlemede esas 
alınması gerekmektedir.

VUK’un 264. maddesinde, 
tasarruf değeri, “bir ik-

tisadi kıymetin değerleme 
gününde sahibi için arz et-
tiği gerçek değerdir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.

VUK’un 265’inci maddesi-
ne göre, mukayyet değer, 

bir iktisadi kıymetin muhasebe 
kayıtlarında gösterilen hesap 
değeridir. Kayıtlı değer de 
denilen mukayyet değerle de-
ğerlenecek iktisadi kıymetler 
aşağıdaki gibidir:

• Değersiz alacaklar ve 
Türk Lirası (TL) cinsinden 
avanslar da dahil olmak 
üzere, alacak ve borçlar 
(VUK Md. 281, 285, 322), 

• Aktifleştirilen ilk tesis ve 
taazzuv giderleri ile peş-
tamallıklar (VUK Md.282), 

• Aktif geçici hesap kıymet-
leri (VUK Md.283), 

• Gelecek yıllar için peşin 
ödenen giderler,

• Tahakkuk eden ancak 
tahsil edilmemiş hası-
latlar (gelir tahakkuk-
ları),

• İdrak edilmemiş mah-
suller için yapılan gi-
derler,

• Pasif geçici hesap kıymet-
leri (VUK Md.287),

• Gelecek yıllar için peşin 
tahsil edilmiş hasılat,

• Tahakkuk eden ancak 
ödenmemiş gider (gi-
der tahakkukları),

• Karşılıklar (VUK 
Md.288).

VUK’un 266. maddesinde 
itibari değer, “her nevi se-

netlerle esham ve tahvillerin 
üzerinde yazılı olan değer-
lerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

İtibari değerin uygulanacağı 
iktisadi kıymetler aşağıdaki 
gibidir: 

• TL cinsinden kasa mevcu-
du (VUK Md.284), 

• Eshamlı şirketler ve iktisa-
di kamu müesseselerince 
çıkarılan tahviller (VUK 
Md.286). 

VUK’un mükerrer 266. mad-
desine göre, rayiç bedel, 

bir iktisadi kıymetin değerleme 
günündeki normal alım satım 
değeridir. Rayiç bedel, vergi 

değeri açısından ayrıca önem 
taşımakta olup emlak vergi-
sinde bina ve arazi için rayiç 
bedel esas alınmaktadır.

VUK’un 267. maddesinde 
emsal bedeli, “gerçek 

bedeli olmayan veya bi-
linmeyen veyahut doğru 
olarak tespit edilemeyen 
bir malın, değerleme gü-
nünde satılması halinde 
emsaline nazaran haiz 
olacağı değerdir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Kanun maddesinin metnin 
anlaşıldığı üzere emsal 

bedeli, değerleme konusu ma-
lın emsal satış bedelidir. Emsal 
bedeli ölçüsünün uygulanabil-
mesi için, değerleme konusu 
malın gerçek değerinin;

• Belli olmaması,
• Bilinmemesi veya
• Doğru olarak tespit edileme-
mesi, gerekmektedir.

Emsal bedel esasının işleyi-
şinde öncelikle “işletme içi” 

veriler göz önünde bulundu-
rulur; işletme içi veriler emsal 
bedelin belirlenmesinde yeterli 
olmuyorsa “işletme dışı” ve-
riler kullanılacak veya takdir 
esasına başvurulmak yoluyla 
kıymetin emsaline ulaşılacaktır.

Emsal bedeli; öncelikle 
“ortalama fiyat esası”, 

sonra “maliyet bedeli esası” 
uygulanarak; bu ikisiyle de 
tespit edilemiyorsa, “takdir 
esası” uygulanmak suretiy-
le tespit edilmektedir. Emsal 
bedelinin tespiti için bu sıra-
ya uyulması zorunludur. Baş-
ka bir deyişle, ortalama fiyat 
esasına göre tespit imkanı 
varken, maliyet bedeli esası 
veya takdir suretiyle emsal 
bedeli tespiti yapılamaz.

B. Borsa Rayici

C. Tasarruf Değeri

D. Mukayyet Değer

E. İtibar Değer

F. Rayiç Bedeli

G. Emsal Bedel ve 
Emsal Ücret
1. Emsal Bedel
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Emsal bedel tespitinde 
aşağıda izah edilen üç 

yöntem kullanılmaktadır:

Ortalama fiyat esası, 
VUK’un 267.maddesinde 

birinci sıra olarak aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır: 

“Birinci sıra: (ortalama fiyat 
esası) Aynı cins ve nevideki 
mallardan sıra ile değerle-
menin yapılacağı ayda veya 
bir evvelki ayda veya bir 
daha evvelki aylarda satış 
yapılmışsa, emsal bedeli bu 
satışların miktar ve tutarı-
na göre mükellef tarafından 
çıkarılacak olan “ortalama 
satış fiyatı” ile hesaplanır. Bu 
esasın uygulanması için, aylık 
satış miktarının, emsal bedeli 
tayin olunacak her bir malın 
miktarına nazaran %25’ten 
az olmaması şarttır.”   

Bu usulde değerleme, esas 
itibarıyla mükellef tarafın-

dan kendi defter ve belge-
lerindeki satışlara göre yapıl-
makta olup, yapılan satışların 
değerleme konusu yapılacak 
malla aynı cins ve neviden 
olması gerekir. Aynı neviden 
olmakla birlikte, kalitesi aynı 
olmayan veya işletme sahibi 
tarafından fiyat farklılaştır-
masına gidilen ürünlerde bu 
usul uygulanamaz.

Maliyet bedeli esası, 
VUK’un 267.maddesinde 

ikinci sıra olarak aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır: 

“İkinci sıra: (maliyet bede-
li esası) Emsal bedeli belli 
edilecek malın, maliyet be-
deli bilinir veya çıkarılması 
mümkün olursa, bu takdirde 
mükellef bu maliyet bedeline, 
toptan satışlar için %5, pera-

kende satışlar için %10 ilave 
etmek suretiyle emsal bedeli-
ni bizzat belli eder.” 

Bu usulde hesaplama, mü-
kellef tarafından defter 

ve belgelere dayanılarak, 
değerleme konusu yapıla-
cak malın maliyet bedelinin 
bilinmesi veya çıkarılmasının 
mümkün olduğu hallerde ya-
pılır. Burada maliyet bedeli 
olarak kastedilen VUK’un 262. 
maddesinde tanımlanmış bu-
lunan maliyet bedelidir.

Takdir esası, VUK’un 267. 
maddesinde üçüncü sıra 

olarak aşağıdaki gibi tanım-
lanmıştır: 

“Üçüncü sıra: (Takdir esa-
sı) Yukarıda yazılı esaslara 
göre belli edilemeyen emsal 
bedelleri, ilgililerin müracaatı 
üzerine takdir komisyonun-

ca takdir yolu ile belli edilir. 
Takdirler, maliyet bedeli ve 
piyasa kıymetleri araştırıl-
mak ve kullanılmış eşya için 
ayrıca yıpranma dereceleri 
nazara alınmak suretiyle ya-
pılır. Takdir edilen bedellere 
mükelleflerin vergi mahke-
mesinde dava açma hakkı 
mahfuzdur. Ancak dava açıl-
ması verginin tahakkuk ve 
tahsilini durdurmaz.” 

Takdir yolu ile emsal bedel 
tespiti, ortalama fiyat ve 

maliyet bedeli esasının uygu-
lanamadığı hallerde, mükelle-
fin müracaatı üzerine ya da 
idarece re’sen yapılmaktadır. 
İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı dava açma 
hakkı bulunduğundan ve 
takdir komisyonu kararları 
da müstakil birer idari işlem 
olduğundan, bu kararlara 
karşı da dava açma hakkı 
saklıdır.

a. Ortalama Fiyat 
Esası

b. Maliyet Bedeli Esası
c. Takdir Esası

Vergi kanunlarında emsal bedeli 
ile değerleneceği özellikle vurgu-

lanan iktisadi kıymetler veya işlemler 
aşağıdaki gibidir:  

• Değeri ya da kıymeti düşen emtia 
veya mallar (VUK Md. 278), 

• Maliyet bedelinin tespiti mümkün ol-
mayan zirai işletmelere dâhil hay-
vanlar (VUK Md.277), 

• Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuk-
larının işletmeden çektikleri ayni de-
ğerler (GVK Md.41/1), 

• Gerçek ücretin tespitinde, hizmet er-
babına değişik şekillerde sağlanan 
menfaatler (GVK Md.63), 

• Kira bedeli olarak alınan ayınlar 
(GVK Md.72), 

• Safi değer artış kazancının tespitin-
de, maliyet bedeli tespit edilemeyen 
mal ve haklar (GVK Mükerrer Md.81), 

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefle-
rinin ayni olarak bağışladıkları, mu-
kayyet değeri bulunmayan mal ve 

haklar (GVK Md.89, KVK Md.10), 

• Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen 
işlemler ile bedelin paradan başka 
ayni bir değer olması halinde, işlem 
bedeli (KDVK Md.27/1), 

• Bedelin emsal bedele nazaran açık 
bir şekilde düşük olduğu ve bu dü-
şüklüğün sebebinin haklı bir şekilde 
izah edilemediği durumlarda, işlem 
bedeli (KDVK Md.27/2). 
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Ücretle yapılan imalatta, 
ücretin gerçek miktarı-

nın bilinmemesi veya doğ-
ru olarak tayin edilmemesi 
hallerinde tespit edilecek 
“Emsal Bedel” bölümünde 
anlatılan esaslara göre tes-
pit olunur. Buna göre, emsal 
ücretin belirlenmesi aşama-
sında da emsal bedelin tes-
pitinde kullanılan yöntemle-
re başvurulacaktır.  

Ancak hizmet sektörün-
deki emsal ücretin sözü 

edilen yöntemlerle tespit 
edilmesi mümkün görünme-
mektedir. Bu yönüyle, uygu-
lama pek sorunun çıkma-
ması nedeniyle dikkatlerden 
kaçmış olan bir yasal boşluk 
bulunmaktadır. Kanaatimiz-
ce, emsal ücretin tespitinde, 
günün şartları dikkate alı-
narak ilgili hizmetin normal 
şartlarda karşılığı olan ücret 
çerçevesinde bir belirleme 
yapılası uygun ve yeterli 
olacaktır. 

VUK’un 268. maddesin-
de vergi değeri, “bina 

ve arazinin Emlak Vergisi 
Kanunu’nun 29. maddesine 
göre tespit edilen değeri-
dir.” şeklinde tanımlanmıştır. 
Aynı zamanda vergi değe-
rinin belirlenmesinde, (emlak 
vergisinde) bina ve arazi 
için rayiç bedel esas alın-
maktadır.

Vergi değeri, mükellefiye-
tin başlangıç yılını takip 

eden yıldan itibaren her yıl, 
bir önceki yıl vergi değeri-
nin VUK hükümleri uyarın-
ca aynı yıl için tespit edilen 
yeniden değerleme oranının 
yarısı nispetinde artırılması 
suretiyle bulunmaktadır. 

Değerleme, işletme var-
lıklarının vergi matrahı-

nın hesaplanmasında yönelik 
olarak takdir ve tespit işlemi 
olarak tanımlanmıştır. Tespit 
işlemi, mükelleflerce VUK’ta 
belirlenen değerleme ölçüle-
ri kullanılarak yapılmaktadır. 
Mutat değerleme ölçülerinin 
kullanılamadığı durumlarda 
ise, değerleme VUK hükümle-
ri çerçevesinde takdir yoluyla 
yapılacaktır. 

Değerlemede iktisadi kıy-
metlerin her biri tek ba-

şına dikkate alınacak olup 
teamül gereği aynı cinsten 
sayılan mallar ile düşük kıy-
metli çeşitli eşyalar toplu 
olarak değerlenebilecektir. 
Değerleme işlemi doğrudan 
vergi matrahını etkilediğin-
den, VUK’ta değerleme ölçü-
leri ve hangi iktisadi kıymetle-
rin ne şekilde değerleneceği 
açıkça belirlenmiş olup bu 
konuda mükelleflere tercihte 
bulunma hakkı tanınmamıştır. 
Ayrıca değerleme günü ola-
rak vergi kanunlarında göste-
rilen gün ve zamanların dik-
kate alınacağı belirlenmiştir. 

Vergi matrahının doğru 
şekilde hesaplanması, 

değerleme ölçülerinin doğ-
ru şekilde dikkate alınmasına 
ve uygulanmasına bağlı ol-
duğundan, işletmelerin ileride 
olası bir matrah farkı ile kar-
şılaşmamak adına değerleme 
işlemleri konusunda hassasiyet 
göstermeleri gerekmektedir. 

IV. Sonuç ve 
Değerlendirme

2. Emsal Ücret

G. Vergi Değeri
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İşletmede kullanılan bazı 
varlıkların faydalı ömürleri-

nin bir yıldan uzun olması ve 
faydalı ömürleri çerçevesinde 
işletmenin faaliyet konusuna 
uygun şekilde kullanılması ne-
deniyle, bu varlıkların edini-
minde katlanılan maliyetlerin 
giderleştirilmesi farklılık arz 
etmektedir. Duran varlıklar 
işletmelerde bir yıldan fazla 
kullanıldığından, dönemsellik 
ilkesi gereğince, her bir dö-
nemde yalnızca kullanıldığı 
(yıprandığı) kısmı ölçüsünde 
gider olarak dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, 
muhasebe kayıtları amortis-
man konusundaki esaslar dik-
kate alınarak tamamlanmakta 
ve yasal defter kayıtları bu 
çerçevede düzenlenmektedir. 

Bu çalışmada, amortis-
man uygulamalarına 

yönelik esaslar açıklanırken 
amortisman yöntemlerine ve 
konuya ilişkin özellikli du-
rumlara yönelik açıklamala-
ra yer verilecektir. 

Amortisman, işletmeye da-
hil olan gayrimenkul ve 

sabit kıymet niteliğindeki ikti-
sadi kıymetlerle, gayri maddi 
kıymetlerin değerlerinde, za-
man içinde oluşan yıpranma 
ve kayıpların kar-zarar tab-
losuna aktarılmasıdır. Amor-
tisman ayırma yöntemleri, 
amortisman uygulama süresi 
ve oranlarına ilişkin düzenle-
meler Vergi Usul Kanunu’nun 
(VUK) 313 ile 321. maddeleri 
arasında yer almaktadır. 

VUK’un 313. maddesine 
göre; işletmede bir yıldan 

fazla kullanılan ve yıpranma-
ya, aşınmaya veya kıymet-
ten düşmeye maruz bulunan 
gayrimenkullerle 269. madde 
gereğince gayrimenkul gibi 
değerlenen iktisadi kıymetlerin, 
alet, edevat, mefruşat, demir-
baş ve sinema filmlerinin birin-
ci kısımdaki esaslara göre tes-
pit edilen değerinin, bu Kanun 
hükümlerine göre yok edilmesi 
amortisman mevzuunu teşkil 
etmektedir. İlgili mevzuat ge-
reğince sözleşme süresinden 
sonra bedelsiz olarak Devlete 
veya Devletçe tensip olunan 
bir teşekküle veya belediyeye 
intikali öngörülen amortisma-
na tabi iktisadi kıymetlerden 
(sözleşme süresinde yenilen-
mesi gerekenler hariç), ser-
mayenin veya özel maliyet 
bedellerinin itfası hükümlerine 
göre amortismana tabi tutu-
lanlar, genel hükümler uyarın-
ca ayrıca amortismana tabi 
tutulamazlar.

Bir iktisadi kıymetin amortis-
mana tabi tutulması aşağıdaki 
şartlara bağlıdır; 

• İktisadi kıymetin faydalı 
ömrü bir yıldan fazla ol-
malıdır.

• İktisadi kıymet yıpranma-
ya, aşınmaya veya kıy-
mette düşmeye maruz 
kalacak nitelikte olmalıdır.

• İktisadi kıymet şirketin ak-
tifinde yani envanterinde 
yer almalıdır.

• İktisadi kıymetin değeri 
belirli tutarı aşmalıdır. (490 
Sıra Nolu VUK Genel Teb-
liğine göre 01.01.2018 ta-
rihinden itibaren 1.000 TL 
olarak belirlenmiştir.) 

Alet, edevat, mefruşat ve 
demirbaşlar, birden fazla 

yıl kullanılabilecek nitelikte ol-
maları dolayısıyla amortisman 
konusu içine girmektedirler. 
Ancak, VUK’un 313. maddesin-
de, dileyen mükelleflerin değe-
ri belli bir tutarı aşmayan alet, 
edevat, mefruşat ve demirbaş-
ları doğrudan gider yazabile-
cekleri de kabul edilmiştir.

Alet, edevat, mefruşat ve 
demirbaşlar, birden fazla 

yıl kullanılabilecek nitelikte ol-
maları dolayısıyla amortisman 
konusu içine girmektedirler. 
Ancak, VUK’un 313. maddesin-
de, dileyen mükelleflerin değe-
ri belli bir tutarı aşmayan alet, 
edevat, mefruşat ve demirbaş-
ları doğrudan gider yazabile-
cekleri de kabul edilmiştir..

Anılan Kanun maddesin-
de yer alan düzenleme 

ve 490 Sıra No.lu VUK Ge-
nel Tebliği uyarınca, 01.01.2018 
tarihinden itibaren bedeli 
1.000 TL’yi aşmayan peşta-
mallıklar ile işletmede kul-
lanılan ve 1.000 TL’yi aşma-
yan alet, edevat, mefruşat 
ve demirbaşların bedelleri 
amortismana tabi tutulmaya-
rak doğrudan doğruya gider 
yazılabilecektir. Ayrıca iktisadi 
ve teknik bakımdan bütünlük 
arz edenlerde ise bu haddin 
topluca dikkate alınacağı hü-
küm altına alınmıştır.

VUK’un 313. maddesinde 
amortisman konusunda 

giren iktisadi kıymetler, gayri-
menkuller ve gayrimenkul gibi 
değerlenen iktisadi kıymetler 
ile alet, edevat, mefruşat, 
demirbaş ve sinema filmle-
ri şeklinde örneklendirilerek 
sayılmıştır. Bu iktisadi kıymet-
ler VUK’un 269, 270, 271, 272 
ve 273. maddeleri uyarınca 
maliyet bedeliyle değerlen-
mektedir. Maliyet bedelinin 
tanımı ise VUK’un 262. mad-
desinde şu şekilde yapılmıştır; 
“Maliyet bedeli, iktisadi bir 
kıymetin iktisap edilmesi ve-
yahut değerinin artırılması 
münasebetiyle yapılan öde-
melerle bunlara müteferri 
bilumum giderlerin toplamı-
nı ifade eder.” 

Ayrıca VUK 272. madde-
si çerçevesinde, normal 

bakım, onarım ve temizlik gi-
derleri dışında kalan ve duran 
varlıkların kıymetini devamlı 
olarak arttıracak nitelikteki 
harcamaların doğrudan gi-
der hesaplarına alınmayıp, 
ilgili varlığın maliyet bedeli-
ne eklenerek aktifleştirilmesi 
gerekmektedir.  

Bu itibarla, amortismana 
tabi tutulacak olan iktisa-

di kıymetlere ilişkin tutarların 
tespitinde, iktisadi kıymetin 
satın alma bedeli dışında, 
VUK’da yapılan belirlemeler 
ve konuyla ilgili Genel Teb-
liğ düzenlemeleri de dikkate 
alınmalıdır.

I. Giriş

II. Amortisman 
Konusu

III. Amortisman 
Uygulaması

A. Amortismana 
Tabi Olan 
Tutarın Tespit 
Edilmesi

Mehmet YILMAZ
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA 
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

mehmet.yilmaz@centrumdenetim.com
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VUK’un 315. maddesine 
göre, mükellefler amortis-

mana tâbi iktisadî kıymetleri-
ni Maliye Bakanlığı’nın tespit 
ve ilân edeceği oranlar üze-
rinden itfa edeceklerdir. İlân 
edilecek oranların tespitin-
de iktisadî kıymetlerin faydalı 
ömürleri dikkate alınacaktır. Bu 
çerçevede, iktisadi kıymetler 
için uygulanacak amortisman 
oranları 333, 339 ve 365 Sıra 
No.lu VUK Genel Tebliğleri eki 
listelerde gösterilmiş ve uygu-
lamaya ilişkin gerekli açıkla-
malar yapılmıştır. Ayrıca söz 
konusu listelerde yer almayan 
veya faydalı ömür sürelerinde 
değişiklik yapılması ihtiyacı ha-
sıl olan iktisadi kıymetlere iliş-
kin olarak, uygulama birliğini 
sağlamak amacıyla 389 sıra 
numaralı VUK Genel Tebliği ile 
açıklamalar yapılmıştır.

Amortismana tabi olacak 
iktisadi kıymetlerin mali-

yet bedelinin her yıl ne ka-
darının gider olarak dikkate 
alınacağı amortisman yönte-
mine göre belirlenmektedir. 
VUK’da normal amortisman 
yöntemi ile azalan bakiye-
ler yöntemi olmak üzere iki 
farklı amortisman hesaplama 
yöntemi benimsenmiştir. Nor-
mal amortisman yönteminin 
tanımı, VUK’un 315. madde-
sinde yapılmış olup, buna 
göre mükellefler ilgili Tebliğler 
çerçevesinde faydalı ömürle-
re göre belirlenen amortis-
man süresini ve oranını tespit 
edeceklerdir. 

Azalan bakiyeler yönte-
minin tanımı ise VUK’un 

Mükerrer 315. maddesinde 
yapılmış olup, bu yöntemin 
uygulanmasında, her yıl üze-
rinden amortisman hesap-

lanacak değer, daha önce 
ayrılmış olan amortisman 
toplamının çıkarılması suretiy-
le bulunacaktır. Uygulanacak 
amortisman oranı %50’yi geç-
memek üzere normal amortis-
man oranının iki katı olacaktır. 
Bu yöntemde, amortisman 
süresi normal amortisman 
nispetlerine göre hesaplana-
cak olup bu sürenin son yılına 
devreden bakiye değer, o yıl 
tamamen yok edilecektir.

Örneğin faydalı ömrü 4 
yıl olan bir bilgisayarın 

40.000 TL’ye satın alınması 
halinde, normal amortisman 
hesaplaması aşağıdaki gibi 
olacaktır;

Görüldüğü üzere, her iki 
yöntemde de kıymetin 

değeri, faydalı ömrü boyun-
ca amortismana tabi tutu-
larak yok edilmiştir. Ancak 
ikinci yöntemde ilk yıllarda 
daha fazla tutarda amor-
tisman tutarının oluştuğu 
görülmektedir. Bu bakımdan 
azalan bakiyeler yöntemiyle 
amortisman ayrılmasına, hız-
landırılmış amortisman uygu-
laması da denilmektedir.

Amortisman uygulamasının 
süresi VUK 315. maddesi-

ne göre Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek faydalı ömre göre 
tespit edilmektedir. Amortisman 
süresi bakımından VUK’un 320. 
maddesinde belirlemeler yapıl-
mıştır. Buna göre, amortisman 
süresi, kıymetlerin aktife girdiği 
yıldan itibaren başlayacağı ve 
sürenin yıl olarak hesaplanma-
sı için “1” rakamı mükellefçe 
uygulanan nispete bölüneceği 
belirlenmiştir. Örneğin normal 
amortisman oranı %25 olan bir 
iktisadi kıymet için 4 yıl boyun-
ca amortisman ayrılabilecektir.

Her yılın amortismanı an-
cak o yıla ait değerle-

mede nazara alınabilecektir. 
Amortismanın herhangi bir yıl 
ayrılmamasından veya ilk uy-
gulanan orandan düşük bir 
bedelde ayrılmasından dolayı 
amortisman süresi uzatılama-
yacaktır. Bu durum şirketlerine 
aleyhine (gider yazamama, 
matrahtan düşememe) sonuç 
doğurabileceği için, ilgili yılda 
amortisman ayrılmasına özen 
gösterilmesinde fayda vardır. 

Bu çerçevede, maliyet be-
deli 100.000 TL olan ve 

2018 yılında aktife giren fay-
dalı ömrü 4 yıl olan bir iktisadi 
kıymet için normal amortisman 
yöntemine göre 2018, 2019, 
2020, 2021 yılları için, her yıl 
25.000 TL amortisman ayrıla-
bilecek olup, örneğin 2020 yı-
lında amortisman ayrılmaması 
durumunda amortisman süre-
sinin 2022 yılına uzaması veya 
2021 yılında ayrılmayan 2020 
yılı amortismanının gider ola-
rak dikkate alınması mümkün 
değildir

VUK’da binek otomobil-
lerin amortisman uygu-

lamasında farklı düzenleme 
söz konusudur. VUK’un 320. 
maddesinin 2. fıkrasında, faa-
liyetleri kısmen veya tamamen 
binek otomobillerinin kiralan-
ması veya çeşitli şekillerde iş-
letilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları binek otomobilleri 
hariç olmak üzere, işletmelere 
ait binek otomobillerinin aktife 
girdiği hesap dönemi için ay 
kesri tam ay sayılmak suretiyle 
kalan ay süresi kadar amor-
tisman ayrılacağı ve amortis-
man ayrılmayan süreye isabet 
eden bakiye değerin, itfa sü-
resinin son yılında tamamen 
yok edileceği belirtilmiştir. Bu 
çerçevede, binek otomobilleri 
aktife girdikleri yılda kıst amor-
tismana tabi tutulurlar. Madde 
metninde açıkça ifade edildiği 
üzere, bu uygulama sadece 
binek otomobiller için geçerli 
olup, binek otomobiller dışında 
kalan iktisadi kıymetler ilgili he-
sap döneminin son günü aktife 
girmiş olsa dahi, aktife girdiği 
yıl için itfa oranı çerçevesinde 
amortisman hesaplanır.

Aynı örnekteki bilgisayarın ve azalan bakiyeler yöntemiyle amor-
tisman hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

B. Amortisman 
Tutarının 
Hesaplanması 
ve Amortisman 
Ayırma 
Yöntemleri

C. Amortisman 
Süresi

D. Kıst Amortisman 
Uygulaması

Yıl
Bilgisayarın 
Kalan Defter 

Değeri
Amortisman

Oranı
Dönem Amor-

tismanı
Birikmiş 

Amortisman

2018 40.000 %25 10.000 10.000

2019 20.000 %25 10.000 20.000

2020 20.000 %25 10.000 30.000

2021 10.000 %25 10.000 40.000

AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN

Yıl
Bilgisayarın 
Kalan Defter 

Değeri
Amortisman

Oranı
Dönem Amor-

tismanı
Birikmiş 

Amortisman

2018 40.000 %50 20.000 20.000

2019 20.000 %50 10.000 30.000

2020 10.000 %50 5.000 35.000

2021 50.000 Kalan Tutarın 
Tamamı 5.000 40.000
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Örnek:
Azalan bakiyeler usulüne göre 
amortisman ayıran (X) A.Ş., 
18.07.2018 tarihinde 50.000,00 
TL bedelle bir binek otomobil 
satın almıştır. 333 Sıra No.lu 
Tebliğ ile faydalı ömrü 5 yıl 
ve normal amortisman oranı 
%20 olan otomobil için (X) 
A.Ş. ayırabileceği amortisman 
tutarları yıllar itibariyle şu şe-
kilde olacaktır.

Yukarıdaki tabloda, bi-
nek otomobil 2018 yılının 

7. ayında aktife girdiği için 
ilk yıl amortismanı, ay kes-
ri tam ay sayılarak 6 aylık 
hesaplanmıştır. Yıllık amortis-
man tutarı olan (50.000x0,40 
=) 20.000 TL’nin yarısı olan 
10.000 TL amortisman tuta-
rı (X) A.Ş. tarafından 2018 
yılında gider olarak dikkate 
alınabilecektir.

VUK’un 317. maddesin-
de faydalı ömürlerinde 

veya değerlerinde değişik-
likler meydana gelmiş olan 
amortismana tabi menkul 
ve gayrimenkullerle haklara, 
mükelleflerin talebiyle ve ilgili 
bakanlıkların izni alınmak su-
retiyle, Maliye Bakanlığı’nca 
her işletme için işin mahiye-
tine göre ayrı ayrı belli edi-
len “fevkalade ekonomik ve 
teknik amortisman nispetleri” 
uygulanacaktır. 

Ancak fevkalade ekono-
mik ve teknik amortisman 

nispetleri uygulanabilmesi için 
iktisadi kıymetlerin;

  • Yangın, deprem, su bas-
ması gibi afetler netice-
sinde değerini tamamen 
veya kısmen kaybetmiş 
olmaları ve bunun ilgili ku-
ruma (mahkeme, belediye 
vs.) tespit ettirilmesi, 

• Yeni icatlar dolayısıyla 
teknik verim ve kıymetleri 
düşerek tamamen veya 
kısmen kullanılmaz hale 
gelmiş olmaları, 

• Cebri çalışmaya tabi tu-
tuldukları için normalden 
fazla aşınma ve yıpran-
maya maruz kalmaları,-
gerekmektedir. 

Olağanüstü amortisman 
uygulamasında, afetler 

dolayısıyla değerlerini bütü-
nüyle kaybeden iktisadi kıy-
metler, sağlanan olağanüstü 
amortisman oranı ile tama-
men yok edilirler. Öte yan-
dan, olağanüstü amortisman 
uygulamasında amortisman 
nispeti VUK’un 318. maddesi 
hükmü gereği; tespitin yapıl-
dığı değil, ilgililerin müraca-
atta bulunduğu hesap döne-
minden itibaren geçerlidir.

VUK’un mükerrer 320. 
maddesine göre iktisadi 

ve teknik bakımdan bir bü-
tün teşkil eden değerler için 
normal veya azalan bakiyeler 
usulü ile amortisman usulle-
rinden yalnızca birini uygula-
nabilecektir. Bir iktisadi kıymet 
için normal amortisman yön-
temiyle amortisman ayrılma-
ya başlanmış ise, müteakip 
vergilendirme dönemlerinde 
bu usulden dönülemeyecek 
ve sonradan azalan bakiyeler 
usulüyle amortisman ayrıla-
mayacaktır. Ayrıca yıllık ola-
rak seçilen usul, geçici vergi 
dönemlerinde de değiştirile-
meyecektir. Benzer şekilde, 
ilk defa aktife alınan iktisadi 
kıymetler için geçici vergi açı-
sından seçilen usul ve oranlar 
yıllık olarak da uygulanmak 
zorundadır.

Ancak VUK’un mükerrer 
320. maddesine azalan 

bakiyeler yönteminden nor-
mal amortisman yöntemine 

geçilebilecektir. Bunun için 
değişikliğin vergi beyanna-
mesinde ya da beyanname 
eki bilançoda belirtilmesi zo-
runludur. Değişiklik bildirimin 
yapıldığı dönemden itibaren 
uygulanacak olup önceki yıl-
lara ilişkin düzeltme yapıla-
mayacaktır. Varlığın henüz 
yok edilememiş değer kısmı, 
kalan amortisman süresi için-
de, normal amortisman yön-
temiyle yok edilecektir.

VUK’un 328. maddesi uya-
rınca, amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin satılması 
halinde alınan bedel ile bun-
ların envanter defterinde ka-
yıtlı değerleri arasındaki fark 
kar ve zarar hesabına geçi-
rilecektir. Kanunun belirtmiş 
olduğu “kayıtlı değer” ifadesi, 
ilgili amortismana tabi iktisa-
di kıymetin net aktif değerini 
ifade etmektedir. Bir iktisadi 
kıymetin net aktif değeri ise, 
iktisadi kıymetin defter değe-
ri ile bu kıymete ilişkin birik-
miş amortismanlar arasındaki 
farktır.

Örnek: Azalan bakiyeler 
usulüne göre amortisman 
ayıran (X) A.Ş., 18.07.2018 ta-
rihinde 50.000,00 TL bedelle 
bir binek otomobil satın al-
mıştır. 333 Sıra No.lu Tebliğ 
ile faydalı ömrü 5 yıl ve nor-
mal amortisman oranı %20 
olan otomobil için (X) A.Ş. 
ayırabileceği amortisman tu-
tarları yıllar itibariyle şu şe-
kilde olacaktır. 

E. Fevkalade 
(Olağanüstü) 
Amortisman 
Uygulaması

G. Amortismana 
Tabi İktisadi 
Kıymetin 
Satılması 
Durumu

F. Amortisman 
Uygulamasını 
Seçme ve 
Değiştirme 
Usülleri

Yıl
Amortisman 
Oranının 

Uygulanacağı 
Değer

Amortisman
Oranı (%)

Dönem 
Amortisman
Tutarı (TL)

Birikmiş 
Amortisman

2018 50.000,00 40 10.000,00 10.000,00

2019 40.000,00 40 16.000,00 26.000,00

2020 24.000,00 40 9.600,00 35.600

2021 14.400,00 40 5.760,00 41.360

2022 8.640,00 Kalan Tutarın 
Tamamı 8.640,00 50.000,00
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Yenileme fonu VUK’un 328. ve 329. 
maddelerinde düzenlenmiş olup, ye-

nileme fonundan yararlanabilmek için 
aşağıdaki koşulların sağlanması gerek-
mektedir:

• Yeni iktisadi kıymetin alınması işin 
mahiyetine göre zaruri olmalı veya 
mükellef konuya ilişkin karar almış 
olmalı, 

• Bilanço esasına göre defter tutul-
malı ve yenileme fonu bilançonun 
pasifinde muhasebeleştirilmeli, 

• Yeni alınacak iktisadi kıymet satılan 
iktisadi kıymetle aynı türden olma-
lıdır.

Yenileme fonu, yeni iktisap edilecek 
amortismana tabi iktisadi kıymet 

için ayrılacak amortisman tutarları ile 
mahsup edilmek suretiyle kullanılmalıdır. 
Diğer bir deyişle, yenileme fonu ile kar-
şılanacak giderler, elden çıkarılan amor-
tismana tabi iktisadi kıymetin yerine yeni 
iktisap edilecek amortismana tabi ikti-
sadi kıymete ilişkin amortisman gider-
leridir. Yenileme fonunun, alınan iktisadi 
kıymetin maliyet bedelinden doğrudan 
mahsup edilmek (düşülmek) suretiyle kul-
lanılamayacağına dikkate edilmelidir.

Buna göre, , bilgisayarın satışına ilişkin 
muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır;

İktisadi kıymetlerin faydalı (kullanım) 
ömürlerinin bir yıldan fazla olduğu 

durumlarda, dönemsellik ilkesi ge-
reğince söz konusu iktisadi kıymete 
ilişkin olarak yüklenilmiş maliyetlerin 
kıymetin faydalı ömrüne uygun şekil-
de dağıtılması ve bu şekilde maliyet 
paylarının ilgili yıllarda giderleştiril-
mesi sağlanmalıdır. Böylelikle, vergi 
matrahının doğru şekilde tespit edil-
mesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca amortisman uygulaması, 
işletmelerin faaliyet sonuçları-

nın gerçek şekilde kayıtlara alın-
masına, mali tablolar aracılığı ile 
ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık 
ve karşılaştırabilir olmasına olanak 
sağlamaktadır. Makalemizde amor-
tisman uygulaması, VUK hükümleri 
ve ilgili Tebliğler çerçevesinde ve ör-
nekler verilmek suretiyle açıklanmaya 
çalışılmıştır.

Yıllara sâri inşaat ve onarım iş-
lerinin mahiyetleri gereği özel 

vergileme rejimine tabi olması sebe-
biyle, başlandığı yıl içinde tamamla-
namayan taahhüte bağlı işlere özgü 
vergilemeler (hakedişler üzerinden 

yapılan stopajlar) ve işerin tamam-
lanmasından sonra ortaya çıkan 
gelir/gider unsurları ile yıllara sâri 
inşaat ve onarım işlerinde dönem 
sonunda yapılması gereken işlem-
ler, yazımız içeriğinde detaylı olarak 
özetlenmiştir.

Bu kapsamda, yıllara sâri inşaat ve 
onarım işlerine ilişkin olarak or-

tak genel giderlerin ve ortak olarak 
kullanılan amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin amortismanlarının yasal 
düzenlemede belirlenmiş dağıtım 
yöntemine dağıtımının sağlanması, 
gerek yıllara sari inşaat işleriyle elde 
edilen kazancın gerekse ilgili geçici 
vergi ile gelir veya kurumlar vergisi-
nin doğru hesaplanıp beyan edilmesi 
açısından büyük öneme sahiptir.

H. Amortismanlar Yenileme 
Fonu Uygulaması IV. Sonuç

30.11.2018

     100. Kasa 60.000

     257. Birikmiş Amortismanlar 40.000

255. Demirbaşlar 70.000

549. Özel Fonlar 30.000

Satışın ardından, 2019 yılında satın alınan
yeni bilgisayar için ayrılacak amortisman

aşağıdaki gibi kayıtlara alınacaktır

30.11.2019

     549. Özel Fonlar 30.000

     770. Genel Yönetim Gideri 10.000

257. Birikmiş Amortismanlar 40.000
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Bir yıldan fazla süren inşa-
at ve onarma işlerinde ise, 

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 
42, 43 ve 44. maddelerinde 
düzenlenen ve Kurumlar Ver-
gisi Kanunu’nun (KVK) 6. mad-
desi uyarınca kurumlar vergisi 
mükelleflerine de uygulanacak 
olan özel bir vergileme reji-
mi öngörülmüştür. Buna göre 
yıllara sâri inşaat ve onarım 
işlerinde kazanç tespiti her 
yıl yapılmamakta; GVK’nın 42. 
maddesi gereği işin bittiği dö-
nemde kazanç hesaplanarak 
o dönemin gelir-gider hesap-
larına aktarılmaktadır. 

Yıllara sâri inşaat ve ona-
rım faaliyetleri, birden 

fazla takvim yılına sarkması 
dolayısıyla gerek muhasebe 
ilkeleri gerekse vergi mevzuatı 
bakımından geçerli olan dö-
nemsellik ilkesinin bir istisnasını 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, genel olarak 
yıllara sâri inşaat ve ona-

rım işlerinin mahiyeti ve işle-
yişlerine değinilerek bu işlerde 
geçerli dönem sonu işlemlerine 
yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

Bir inşaat ve onarım işinin 
GVK’nın 42. maddesi kap-

samına girebilmesi için;

• İnşaat ve onarma işi ol-
ması,

• Taahhüde bağlı olarak 
yapılması,

• Birden fazla takvim yılına 
sirayet etmesi,

gerekmektedir. Dekupaj işleri 
de inşaat işi olarak dikkate 
alınmakta olup özel inşaat 
niteliğinde olan, kendi nam 
ve hesabına bina inşa edip 
satılması, kat karşılığı konut 
veya işyeri yapımı veya in-
şaata taş, kum ve çakıl sağ-
lanmasının taahhüt edilmesi, 
GVK’nın 42. maddesi kapsa-
mına girmemektedir.

Gelir ve kurumlar vergi-
si uygulamalarında bir-

den fazla takvim yılına sirayet 
eden inşaat ve onarma işle-
rinden elde edilen kazançlar 
işin bittiği yılın geliri sayılarak 
o dönemde vergilendirilmekte-
dir. Ancak, kazancın bu şekil-
de yani işin bitimde vergilen-
dirilmesi, verginin tahsilatında 
ister istemez bir gecikmeye 
yol açmakta ve dolayısıyla bu 
gecikmenin olumsuz etkilerinin 
bertaraf edilmesi ve Hazineye 

düzenli bir kaynak sağlanma-
sı açısından vergi mevzuatı-
mızda yıllara sâri inşaat ve 
onarma işleri kapsamında 
yapılan hakediş ödemele-
ri üzerinden stopaj yoluyla 
vergi alınması usulü benim-
senmiş bulunmaktadır.

Yıllara sâri inşaat, onarım ve 
yapım işleri dolayısı ile bu 

işleri yapanlara ödenen istih-
kak bedellerinden Gelir Vergi-
si Kanunu’nun 94. maddesinin 
üçüncü bendine göre %3 ora-
nında gelir vergisi, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 
15. maddesi 1-a bendine göre 
yine %3 oranında kurumlar 
vergisi tevkifatı yapılacağı hük-
mü yer almaktadır. Kesilen bu 
vergiler, işin bitiminde verilecek 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesinde hesaplanan 
vergiden mahsup edilecektir.

YYıllara sâri inşaat işlerin-
de işin başlama ve bitim 

tarihleri yasal düzenlemede 
belirlenmiştir. Buna göre, işin 
başlama tarihi, taahhüt sözleş-
mesinin yapıldığı ya da işlere 
fiilen başlandığı tarih olup işin 
bitim tarihi, geçici ve kesin ka-
bul usulüne tabi olan haller-
de geçici kabulün yapıldığını 
gösteren tutanağın idarece 
onaylandığı tarih; diğer hal-
lerde işin fiilen tamamlandığı 
veya fiilen bırakıldığı tarihtir. 
İşin fiilen tamamlanmasından 
kasıt, taahhüt edilenin karşı ta-
rafın kullanımına hazır duruma 

getirilmesi ya da bırakılmasıdır.

Geçici kabul tarihi, kabul 
tutanağının ilgili kamu 

idaresine bağlı komisyonca 
düzenlendiği tarihtir. Ancak 
uygulamada, geçici kabul tu-
tanağının düzenlenme tarihi ile 
onay tarihi farklı tarihler ise, 
geçici kabul tutanağı onaydan 
sonra hüküm ifade edeceğin-
den vergi idaresi, onay tarihini, 
geçici kabulün yapıldığı tarih 
olarak kabul etmektedir.

Diğer yandan inşaat ona-
rım işinin birden fazla 

takvim yılına sirayet etmesi, 12 
aylık bir süreyi değil, işin baş-
langıç ve bitiş tarihlerinin farklı 
yıllara isabet etmesini ifade 
etmektedir.

Yıllara sâri inşaat ve ona-
rım işlerinde, dönem sonu 

itibariyle yapılması gereken iş-
lemler aşağıda sıralanmıştır:

• Dönem içince tamamla-
nan inşaat ve onarım iş-
lerinin saptanması,

• Sonradan yıllara yaygın 
hale gelen inşaatların 
saptanması,

• Ortak (müşterek) inşaat 
üretim giderlerinin / genel 
giderlerin / amortismanla-
rın dağıtımının yapılması, 

• Kanunen kabul edilmeyen 
giderlerin (KKEG) saptan-
ması ve yıllara sâri işlerle 
diğer işler arasında dağıtımı,

I. GİRİŞ II. YILLARA 
SARİ İNŞAAT 
VE ONARIM 
İŞLERİNİN 
KAPSAMI

III. YILLARA 
SARİ İNŞAAT 
VE ONARIM 
İŞLERİNDE 
VERGİLEME

Tuğcan ÖZBEY
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

YILLARA SARİ İNŞAAT VE 
ONARIM İŞLERİNDE DÖNEM 
SONU İŞLEMLERİ

tugcan.ozbey@centrumdenetim.com

IV. YILLARA 
SARİ İNŞAAT 
VE ONARIM 
İŞLERİNDE 
SÜRENİN TAHLİLİ

V. YILLARA 
SARİ İNŞAAT 
VE ONARIM 
İŞLERİNDE 
DÖNEM SONU 
İŞLEMLERİ 
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• Tamamlanan inşaatlardan 
kalan malzemelerin sap-
tanması ve miktar karşılaş-
tırmalarının yapılması (Fiili 
olarak depolarda sayım 
yapılmak suretiyle),

• Yıllara sâri inşaatla direk 
ilgisi olmayan diğer işlere 
ait gelir ve giderlerin sap-
tanması,

• Tamamlanan yıllara sâri in-
şaatlara ait önceki dönem-
lerde peşin ödenen vergile-
rin saptanması,

• Dönem sonu itibariyle de-
vam eden yıllara sâri inşa-
atlara ait maliyetlerinin ilgili 
bilanço hesaplarına devri,

• Tamamlanan yıllara sâri in-
şaatlara ait hasılat ve ma-
liyetlerin ilgili gelir tablosu 
hesaplarına devredilmesi.

Yıllara sâri inşaat ve ona-
rım işi yapan işletmeler 

genel olarak üç tür giderle 
karşılaşabilir: 

• Doğrudan belirli bir inşaat 
işine ait giderler (doğru-
dan giderler), 

• Birden fazla inşaat işine 
ya da inşaat işi ile birlikte 
başka işlere ait ortak gi-
derler (müşterek giderler) 

• İnşaat-onarma işleri ile 
ilişkisi olmayan giderler.

Yıllara sâri inşaat ve ona-
rım işi yapan işletmele-

rin aynı anda birden fazla 
inşaat işini yapmaları ya da 
yıllara sâri inşaat işleri ile bir-
likte başka işleri de bir ara-
da yapmaları durumunda, 
işletme faaliyetlerini sürdür-
mek üzere katlandıkları ge-
nel giderler “müşterek gider” 
olarak adlandırılabilir. Yıllara 
yaygın inşaat işi ile ilgili olan 
genel giderlerin müşterek gi-
der olarak adlandırılabilmesi 
için, bu giderin doğrudan bir 
işle ilişkisinin net olarak kuru-
lamaması gereklidir.

Müşterek genel giderlerin 
ne şekilde dağıtılaca-

ğına ilişkin dağıtım anahtarı 
GVK’nın 43. maddesinde be-
lirlenmiştir. GVK’nın 43. mad-
desinin birinci ve ikinci fıkraları 
uyarınca müşterek giderle-
rin dağıtımı; yıl içinde birden 
fazla inşaat ve onarma işinin 
birlikte yapılması halinde, her 
yıla ait müşterek genel gider-
ler bu işlere ait harcamaların 
birbirine olan oranı dahilin-
de; yıl içinde tek veya birden 
fazla inşaat ve onarma işinin 
bu madde şümulüne girme-
yen işlerle birlikte yapılması 

halinde, her yıla ait müşte-
rek genel giderler, bu işlere 
ait harcamalar ile diğer işlere 
ait satış ve hasılat tutarlarının 
birbirine olan oranı dahilinde 
yapılacaktır.

Hangi taahhüt işine ait ol-
duğu kesin olarak bilinen 

giderler ise GVK’nın 43. mad-
desinde yer alan ortak genel 
giderler olarak dağıtıma tabi 
tutulmayıp doğrudan ilgi ol-
dukları işin maliyetine eklene-
cektir. İnşaat ve onarma işi 
ile hiçbir ilişkisi olmayan gi-
derlerin ise ilgili olduğu yılda 
doğrudan sonuç hesaplarına 
aktarılması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 43. 
maddesi uyarınca, inşaat ve 

onarım işlerinde veya bu işlerle 
diğer işlerde müştereken kullanı-
lan tesisat, makine ve ulaştırma 
vasıtalarının amortismanları, bun-
ların her bir işte kullanıldıkları gün 
sayısına göre dağıtılacaktır. Di-
ğer yandan aşağıda yazılı olan 
amortisman tutarları ortak genel 
giderlere eklenerek o yolla dağı-
tıma tabi tutulmaktadır;

• Demirbaşlara ilişkin 
amortismanlar, 

• Yıl içinde alınan tesi-
sat, makine ve ulaştırma 

araçlarının satın alındığı 
tarihten önceki günlere isa-
bet eden amortismanları, 

• Tesisat, makine ve ulaş-
tırma araçlarının kul-
lanılmayıp boş kaldı-
ğı günlere isabet eden 
amortismanları.

Bu işlemler yapılırken tesisat, 
makine ve ulaştırma araç-

larının kullanılmadığı ve kulla-
nılmasının mümkün olmadığı 
işlere pay verilmeyeceği açıktır.

Yapılan inşaat maliyetle-
ri ile ilgili olarak geçici 

kabul tarihinden sonra or-
taya çıkan giderler ile elde 
edilen gelirler, olağandışı ni-
telikte kabul edilir ve önceki 
dönem giderleri ve gelirleri 
olarak muhasebeleştirilerek 
kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınır. Bu itibarla, ge-
çici kabul tutanağının idarece 
onaylandığı tarihten sonra 
kesin kabulü sağlamak için 
yapılan işler karşılığında tahsil 
edilen istihkak bedelleri ilgili 
yıl kazancı olarak beyan edi-
leceğinden, bu bedeller üze-
rinden gelir vergisi tevkifatı 
yapılmaması gerekmektedir.

A.  Dönem Sonunda 
Ortak (Müşterek) 
Genel Giderlerin 
Dağıtılması

B.  Dönem Sonunda 
Amortismanların 
Dağıtılması

C.  İşin Bitiminden 
Sonra Ortaya Çıkan 
Gelir ve Giderler

VI. SONUÇ

Yıllara sâri inşaat ve onarım iş-
lerinin mahiyetleri gereği özel 

vergileme rejimine tabi olması se-
bebiyle, başlandığı yıl içinde ta-
mamlanamayan taahhüte bağlı iş-
lere özgü vergilemeler (hakedişler 
üzerinden yapılan stopajlar) ve işe-
rin tamamlanmasından sonra orta-
ya çıkan gelir/gider unsurları ile yıl-
lara sâri inşaat ve onarım işlerinde 
dönem sonunda yapılması gereken 
işlemler, yazımız içeriğinde detaylı 
olarak özetlenmiştir.

Bu kapsamda, yıllara sâri inşa-
at ve onarım işlerine ilişkin ola-

rak ortak genel giderlerin ve ortak 
olarak kullanılan amortismana tabi 
iktisadi kıymetlerin amortismanları-
nın yasal düzenlemede belirlenmiş 
dağıtım yöntemine dağıtımının sağ-
lanması, gerek yıllara sari inşaat iş-
leriyle elde edilen kazancın gerekse 
ilgili geçici vergi ile gelir veya ku-
rumlar vergisinin doğru hesaplanıp 
beyan edilmesi açısından büyük 
öneme sahiptir.
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2018 yılında yaşanan döviz 
kurlarındaki yüksek hare-

ketlilik, piyasadaki belirsizlik-
ler nedeniyle şirketler borçla-
rını ödemede ve alacakların 
tahsil etmede zorlandığı bir 
dönem yaşanmıştır. Bu sü-
reci aşamayan şirketlerin 
konkordato (eski ismiyle if-
las erteleme) talep ederek, 
borçlarını ödeme vadesinde 
taksitlendirme yoluna gide-
bilmektedirler.

Alacaklı şirketler açısından 
alacaklarını tahsil ede-

memesi, bir kısmından vazge-
çilmesi ya da taksitlendirilme-
si nedeniyle değersiz, şüpheli 
ya da vazgeçilen alacaklar 
oluşmakta olup bunlarla ilgi-
li dönem sonunda yapılma-
sı gereken işlemler ve genel 
olarak bu alacakların Vergi 
Usul Kanunu yönünden nasıl 
değerleme yapılacağı husus-
ları makalemizin konusunu 
oluşturmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 
322. maddesinde değersiz 

alacak, ”kazai bir hükme veya 
kanaat verici bir vesikaya göre 
tahsiline imkan kalmayan ala-
caklar” şeklinde tanımlanmıştır. 
Anlaşıldığı üzere, değersiz ala-
cak tahsiline imkân kalmamış, iş-
letme açısından kaybedilmiş ve 
değeri sıfıra inmiş bir alacaktır.

Maliyenin değersiz ala-
cakla ilgili 02/11/2009 

Tarih B.07.1. GİB.0.01.29/2978-
322-68-102537 sayılı vermiş 
olduğu muktezada kazai 
hüküm (yargı kararı), alaca-
ğın tahsil imkanının kalmadı-
ğına ilişkin mahkeme kararı 
olarak tanımlanmıştır. Alaca-
ğın tahsili için kanuni yollara 
başvurup icra takibi sonu-
cunda mahkeme tarafından 
verilen, alacağın tahsilinin 
mümkün olmadığını gösteren 
mahkeme kararları alacağın 
değersiz hale geldiğinin is-
pat aracı olacaktır. Ancak 
tespit davasında olduğu 
gibi mahkemece verilen ve 
alacağın tahsilinin imkansız 
hale geldiğini göstermeyen 
kararlar bu aşamada kulla-
nılamayacaktır.

Kanaat verici vesika ise, 
Kanunda tanımlandı-

ğı üzere, alacağın tahsilinin 
mümkün olmadığını gösteren 
bir belgedir. Bu tür belgelere 
örnek olarak, verilen mukteza-
larda aşağıda yazılı belgeler 
gösterilmiştir. 

• Mahkemece verilmiş gaip-
lik belgesi,

• Borçlunun ölümü ve mi-
rasçılar adına sulh mah-
kemesince verilmiş miras 
reddi kararı,

• Borçlunun ölümü ve mal 
ve mirasçıların bulunma-
dığını gösterir resmi evrak,

• Borçlunun dolandırıcılık-
tan mahkûm olması ve 
herhangi bir mal varlığı 
bulunmadığını belgeleyen 
resmi evrak,

• Borçlunun adresinin tes-
pit edilememesi sebebiy-

le icrai takibat dosyasının 
muameleden         kal-
dırıldığı ve alacağın tah-
silinin imkansız bulunduğu 
yolundaki icra memurluğu 
yazısı

• Konkordatoya ilişkin bel-
geler. 

Bir alacağın değersiz alacak 
olarak nitelendirilebilmesi 

için, öncelikle söz konusu ala-
cağın ticari ve zirai kazancın 
elde edilmesi ve idame ettiril-
mesi ile ilgili olması zorunludur. 
Bu itibarla, işletme sahiplerine 
ait olup ticari işletme ile ilgi-
si olmayan şahsi alacaklar ile 
hatır senedi veya ticari işlem 
dışı düzenlenen diğer senetle-
re bağlı alacakların değersiz 
alacak olarak nitelendirilmesi 
ve bu suretle zarara intikal et-
tirilmesi mümkün değildir.

VUK’un 322’nci madde-
sinin son fıkrasında, bi-

lanço esasına göre defter 
tutan mükelleflere ek olarak, 
işletme hesabı esasına göre 
defter tutanlara da değersiz 
alacağı vergi matrahının tes-
pitinde gider olarak dikkate 
alma imkanı tanınmıştır. Do-
layısıyla, işletme hesabı esa-
sına göre defter tutan mü-
kellefler de, tahsiline imkan 
olmadığı kanaat verici bir 
vesika ile (veya bir mahkeme 
kararı ile) tevsik edilen ala-
caklarını gider yazabilirler.  

İcra ve İflas Kanunu’nun 
143’üncü maddesinde dü-

zenlenmiş olan aciz vesika-
sı, malların paraya çevrilmesi 
sonunda, alacaklarının tama-
mı ödenmeyen alacaklılara 
icra dairesi tarafından verilen 
ve alacağın ödenmemiş olan 
miktarını gösteren bir belgedir. 
Aciz vesikası, alacakların de-
ğersiz hale geldiğini gösteren 
belge değil, alacaklının alaca-
ğının tahsil edilemeyen kısmı 
için borçlunun ileride ödeme 
gücüne sahip olması durumun-
da doğrudan takip yaptırarak 
alacağını tahsil edebileceğini 
gösteren bir belgedir. Bu iti-
barla, aciz vesikasına bağlan-
mış olan bir alacağın, değersiz 
alacak olarak kabul edilebil-
mesi mümkün değildir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 285-309 maddeleri arasında 
açıklanan konkordato, dürüst 
olan borçlunun alacaklılar ile 
anlaşıp iflastan kurtulması ve 
faaliyetine devam edebilmesi 
amacıyla düzenlenmiş mües-
sesedir. Alacaklıların, alacak-
larının belli bir yüzdesinden 
vazgeçmeleri şeklinde yapılan 
konkordatoya “tenzilat konkor-
datosu”, alacaklıların borçluya 
yeni bir vade tanıdıkları veya 
borçları takside bağladıkları 
konkordatoya ise “vade kon-
kordatosu” adı verilmektedir.
suben iade edilmiştir. İadesi 
talep edilen bu tutar tablonun 
mahsubu gerçekleşen KDV 
sütununa yazılacaktır.

A.  Alacak, Ticari ve 
Zirai Kazancın Elde 
Edilmesi ile İlgili 
Olması Koşulu

B.  Bilanço veya 
İşletme Hesabı 
Esasına Göre Defter 
Tutulması Koşulu

C.  Özelllik Arz Eden 
Koşullar

1.  Aciz Vesikası ve 
Konkordato

Yusuf SAKA
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

DEĞERSİZ, ŞÜPHELİ VE VAZGEÇİLEN 
ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ

yusuf.saka@centrumdenetim.com

I. GİRİŞ

II. DEĞERSİZ 
ALACAKLAR
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06.04.2018 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 7104 

sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 
29/4. maddesinde yapılan de-
ğişiklik ile değersiz alacaklara 
ilişkin katma değer vergisinin 
indirim konusu yapılabilmesi-
nin önü açılmıştır. Buna göre, 
01.01.2019 tarihi itibariyle yürür-
lükte olmak üzere, VUK’un 322. 
maddesine göre değersiz hale 
gelen alacaklara ilişkin hesap-
lanan ve beyan edilen katma 
değer vergisinin, alacağın za-
rar yazıldığı vergilendirme dö-
neminde indirim konusu yapı-
labileceği belirlenmiştir. 

Değersiz alacaklara iliş-
kin muhasebe kayıtları 

aşağıda gösterildiği şekilde 
gerçekleştirilecektir; 

VUK’un 323. maddesinde 
şüpheli alacaklara ilişkin şu 

hükme yer verilmiştir:

“Ticari ve zirai kazancın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi ile 
ilgili olmak şartıyla; 

1. Dava veya icra safhasında 
bulunan alacaklar; 

2. Yapılan protestoya veya 
yazı ile bir defadan fazla 
istenilmesine rağmen borç-
lu tarafından ödenmemiş 
bulunan dava ve icra taki-
bine değmeyecederecede 
küçük alacaklar;

şüpheli alacak sayılır.“

Buna göre, ticari faaliyet-
le ilgili olup hukuki sürece 

başvurulmasına rağmen so-
nuç alınamayan alacaklar ile 
hukuki takip yapılmasına değ-
meyecek ölçüdeki alacaklar, 
şüpheli alacak olarak kabul 
edilmektedir. Bu alacaklarla 
ilgili VUK’un 322. maddesinde 
değerleme gününün tasarruf 
değerine göre pasifte karşı-
lık ayrılabileceği belirlenmiştir. 
Buna göre, alacağın şüpheli 
sayılabilmesi için gerekli şartlar 
şu şekildedir;

• Alacak, ticari ve zirai ka-
zancın elde edilmesi ile 
ilgili olmalıdır,

• Mükellef, bilanço esasına 
göre defter tutmalıdır,

• Alacak teminatsız olmalıdır,
• Alacağın tahsili şüpheli 

hale gelmelidir,
• Alacağın dava ve icra saf-

hasında olması gereklidir,
• Alacak yapılan protestoya 

veya yazı ile bir defadan 
fazla istenmesine rağmen 
borçlu tarafından öden-
memiş bulunan dava veya 
icra takibine değmeyecek 
derecede küçük olmalıdır.

Diğer yandan ilgili Kanun 
maddesinde “yukarıda 

yazılı şüpheli alacaklar için de-
ğerleme gününün tasarruf de-
ğerine göre pasifte karşılık ay-
rılabilir” hükmüne yer verilmek 
suretiyle, şüpheli alacak karşılı-
ğı ayırmak mükellefin ihtiyarına 
bırakılmıştır. Yani, mükellef şüp-
heli hale gelen alacakları için 
karşılık ayırabileceği gibi diler-
se karşılık ayırmayabilecektir.

Şüpheli ticari alacaklara 
ilişkin en önemli ve dikkat 

edilmesi gereken konu hangi 
dönemde karşılık ayrılabilece-
ği konusudur. Zira döneminde 

ayrılmayan karşılık giderlerin 
sonraki dönemde ayrılması 
Mali idare tarafından kabul 
edilmemektedir. Nitekim İdare-
nin 17.04.2014 Tarihli 11395140-
105[323-2012/VUK-1-...]-991 sa-
yılı özelgesinde, şüpheli ticari 
alacaklar için alacağın şüpheli 
hale geldiği dönemde karşılık 
ayrılması; döneminden sonra 
ise karşılık ayrılmamasının ise 
kabul edilmemesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Şüpheli alacaklara karşılık 
ayrılması ile ilgili İdarenin 

görüşünü destekler nitelik-
te olan Danıştay Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulu’nun 
08.12.2006 tarih ve E.2006/291, 
K. 2006/334 sayılı kararında,  
“…şüpheli alacak karşılığı ay-
rılacağı dönemin yükümlüle-
rin ihtiyarına bırakılmasının, 
onları en çok kâr sağladıkları 
yılda şüpheli alacak karşılığı 
ayırma yoluna iteceği, bunun 
ise kanun koyucunun ama-
cına aykırı düşeceği, olayda 
alacağın 2000 yılında şüpheli 
hale geldiği ihtilafsız olduğun-
dan, karşılığın bu yılda ayrıl-
ması gerektiği,…” belirtilmiştir.

7101 sayılı Kanun ile iflas 
ertelemesi yerine getirilen 

konkordato uygulamasıyla, 
borçlunun yararına bir öde-
me vadesi içeren bir anlaş-
manın kararlaştırılmasının önü 
açılmıştır. Alacaklıların alacak-
larının belli bir yüzdesinden 
feragat etmeleri şeklinde ya-
pılan konkordatoya “tenzilat 
konkordatosu”, alacaklıların 
borçluya yeni bir vade tanı-
maları veya borçları takside 
bağlamaları şeklinde ortaya 
çıkan konkordatoya da “vade 
konkordatosu” denir.

Alacaklının kendi isteği ile 
tahsilinden vazgeçtiği 

alacaklar için şüpheli ala-
cak karşılığı ayrılamayacak-
tır. Çünkü bu durumda tah-
sili şüpheli olan bir alacak 
değil, tahsilinden vazgeçilen 
bir alacak söz konusudur. 
Alacaklıların borçluya yeni 
bir vade tanımaları veya 
borçları takside bağlamaları 
durumunda ise, artık ortada 

yeni bir alacak olduğundan, 
bu alacak tekrar şüpheli hale 
gelmedikçe karşılık ayrılama-
yacaktır. Ancak konkordato 
kararında öngörülen vadede 
ödenmeyen alacaklar şüp-
heli hale geleceğinden bu 
durumda karşılık ayrılabilir.

İdare konkordato ile ilgili ola-
raj 11.05.2017 tarihli ve B.07.1.Gİ-

B.4.34.19.02-105[VUK-1-20178]-129208 
sayılı özelgesinde, “…Ayrıca, kon-
kordato bir dava veya icra ta-
kibi olmayıp, bazen alacağın 
bir kısmından vazgeçme yerine 
alacağın vadesinin uzatılarak 
tamamının ödenmesi şeklinde 
de olabilir. Dolayısıyla, konkor-
dato alacağı şüpheli hale ge-
tirmediği gibi aksine, alacağın 
(tenzilat konkordatosunda vaz-
geçilmeyen kısmın) tahsil imka-
nını kuvvetlendirir. Buna göre, 
konkordato yoluna gittiğini 
belirttiğiniz …firmasından olan 
alacaklarınız için şüpheli ala-
cak karşılığı ayrılması mümkün 
bulunmamaktadır.” denilerek 
konkordatoya bağlanan alacak 
için karşılık ayrılmasının mümkün 
olmadığının altı çizilmiştir. 

Diğer yandan borçlunun 
iflası halinde alacakla-

rını iflas masasına kaydetti-
renler şüpheli alacak karşılığı 
ayırabilecektir.

334 No’lu VUK Tebliği’nde, 
“Katma değer vergisi, eko-

nomik faaliyetlerin doğal bir 
sonucu olarak ortaya çıkan 
ve işletmenin alışları sırasında 
ödediği, işletme alacaklarının 
bir unsurunu teşkil eden ve 
doğrudan doğruya mal (veya 
hizmet) tesliminden (veya ifa-
sından) kaynaklanan bir alacak 
olduğu ve VUK’un 323. mad-
desinde bir alacağın şüpheli 
alacak olarak değerlendirilme-
sinde aranılan şartlar taşındığı 
durumlarda KDV için de karşılık 
ayrılabileceği belirlenmiştir. 

2.  Değersiz 
Alacaklara İlişkin 
KDV’nin İndirim 
Konusu Yapılması

III. ŞÜPHELİ 
ALACAKLAR

D.  Değersiz 
Alacakların 
Muhasebe Kaydı

A.  Şüpheli Alacaklara 
Karşılık Ayrılacak 
Dönemin Tespiti

B.  Konkordato ve İflas 
Durumunda Karşılık 
Ayrılması

C.  Şüpheli Alacak 
Karşılığımın KDV 
Karşısındaki 
Durumu
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Alacağın şüpheli hale gel-
mesi ve şüpheli alacak 

karşılığı ayrılmasına ilişkin kayıt-
lar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Vazgeçilen alacakların ni-
teliği VUK’un 324. madde-

sinde “Konkordato veya sulh 
yoluyla alınmasından vaz-
geçilen alacaklar, borçlunun 
defterlerinde özel bir karşılık 
hesabına alınır. Bu hesabın 
muhteviyatı alacaktan vaz-
geçildiği yılın sonundan baş-
layarak üç yıl içinde zararla 
itfa edilmediği takdirde kar 
hesabına naklolunur” denile-
rek konuya ilişkin olarak yapı-
lacaklar belirlenmiştir. 

Anılan madde metninden 
anlaşılacağı üzere, bu 

madde vazgeçilen alacağın 
borçlunun defterlerinde ne 
şekilde gösterileceğini hükme 
bağlamaktadır. Diğer yan-
dan madde metninde açık-

ça ifade edilmemiş olmakla 
birlikte, vazgeçilen alacağın 
en önemli sebebi, borçlunun 
mali yapısının bozulması ve 
ödeme zorluğu çekecek hal-
de bulunmasıdır. Bu bakımdan 
vazgeçilen alacakların yasal 
düzenlemede ayrı bir mad-
de başlığı altında özel bir itfa 
düzenlemesine tabi tutulması-
nın nedeni, borçluya mali du-
rumunu düzeltme konusunda 
zaman tanınmasıdır.

Vazgeçilen alacak ile ilgili 
olarak yasal düzenleme-

de belirtilen üç yıllık sürenin 
hangi yıldan başlayacağı uy-
gulayıcılar arasında tereddüt-
ler oluşturmaktadır. Konu ile 
ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından verilen, 07.04.2014 
tarih ve 84098128-125[6-
2012/928]-175 sayılı Özelgede 
“…borçlu ise ödemeyeceği tu-
tar için karşılık hesabı açmak-
ta ve üç yıllık sürede zararla 
mahsup edilemeyen tutar kâr 
hesabına aktarılmaktadır. Ör-
neğin 2011 yılında karşılık he-
sabına alınan tutarların 2011-
2012-2013 hesap dönemine ait 
zararlara mahsup edilmesi, 
zararla itfa edilemeyen özel 
karşılık tutarlarının ise üçüncü 
yılın sonunda (2013) kâr he-
saplarına intikal ettirilmesi ge-
rekmektedir.” şeklinde görüş 
bildirilmiştir. Dolayısıyla, vaz-
geçilen alacağın doğduğu yıl 
ilk yıl olarak kabul edilerek iki 
yıl daha anılan haktan fayda-
lanılacak olup bu süre içinde 
zararla mahsup edilmeyen 
vazgeçilen alacaklara ilişkin 
fon hesabındaki tutar beyana 
dahil edilecektir. 

Diğer yandan vazgeçilen 
alacak tutarının ilgili oldu-

ğu yıldan sonra doğacak za-
rarlarla ilişkilendirilmesi müm-
kün iken kayıtlarda geçmiş yıl 
zararı olarak bulunan zarar-
larla ilişkilendirilmesi ve onlar-
dan mahsup edilmesi mümkün 
değildir. Nitekim Gelir İdaresi 
başkanlığının 24.04.2017 Tarihli 
50426076-125[9-2016/20-297]-
15708  sayılı özelgesinde de 
bu hususun altı çizilerek “geç-
miş yıl zararlarının kaynağı 
ne olursa olsun, vazgeçilen 
alacaktan mahsup edilmesi 
mümkün bulunmamaktadır.” 
ifadesine yer verilmiştir. 

Alacağın vazgeçilen ala-
cak haline gelmesinde 

yapılacak kayıt aşağıdaki şe-
kildedir:

Makalemizde, dönem sonu 
işlemlerine ilişkin ola-

rak VUK’un 322. maddesinde 
düzenlenen değersiz alacak, 
VUK’un 323. maddesinde dü-
zenlenen şüpheli alacak ve 
VUK’un 324. maddesinde dü-
zenlenen vazgeçilen alacak 
konuları irdelenmiş olup sözü 
edilen konularla ilgili özellik 
arz eden dikkat edilecek hu-
susların altı çizilmiştir. 

Esasen birbirleriyle bağlan-
tılı olan bu konuların uy-

gulamasına yönelik detaylar, 
dönem sonu değerleme iş-
lemlerini; dolayısıyla da vergi 
matrahlarının tespitini doğru-
dan etkilediğinden cezalı tar-
hiyata muhatap olunmaması 
bakımından dikkat edilmesi 
gereken hususlardandır. Bu 
açıdan, çalışmada yasal dü-
zenlemenin yanında idarenin 
ve yargının konuyla ilgili gö-
rüşlerine yer verilerek geniş 
değerlendirme imkânı sağlan-
maya çalışılmıştır.

IV. VAZGEÇILEN 
ALACAKLAR

D.  Şüpheli Alacak 
Karşılığımın KDV 
Karşısındaki 
Durumu

Vazgeçilen Alacakla 
İlgili Borçlu Şirketin 
Yapması Gerekenler

Vazgeçilen Alacakların 
Muhasebe Kaydı

V. SONUÇ
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Vergilendirme sürecin-
de mükellefler açısından 

dönem sonu işlemleri büyük 
önem taşımaktadır. Mali yıl 
boyunca yapılan işlemler ve 
bunların muhasebe kayıtları-
na alınması esnasında vergisel 
açıdan özellik taşıyan birçok 
hususla karşılaşılmaktadır. Dö-
nem sonu işlemleri kavramı ilk 
olarak gelir ve kurumlar vergisi 
matrahının doğru tespiti açı-
sından Vergi Usul Kanunu’nda 
düzenlenen değerleme hü-
kümlerini akla getirmekle bir-
likte, değerleme günü itibariyle 
Katma Değer Vergisi yönüyle 
de dikkate alınması gereken 
birçok husus bulunmaktadır.

Bu makalemizde, dönem 
sonu işlemlerinin hatalı ola-

rak tamamlanmaması ve her-
hangi bir cezalı tarhiyata ma-
ruz kalınmaması bakımından 
Katma Değer Vergisi açısından 
dönem sonu işlemlerinde özel-
lik gösteren ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar açıklanacaktır.

Katma Değer Vergisi Ka-
nunu’nun (KDVK) 29/3 

maddesine göre indirim hak-
kı, vergiyi doğuran olayın 
meydana geldiği takvim yılı 
aşılmamak şartıyla ilgili vesi-
kaların kanuni defterlere kayıt 
edildiği vergilendirme döne-
minde kullanılabilmektedir.

Bu açıdan mükelleflerin 
sehven kayıtlara alma-

dıkları mal ve hizmet alışla-
rına ilişkin fatura ve benzeri 
belgelerdeki KDV’leri indirim 
konusu yapabilmeleri için söz 
konusu belgeleri Aralık dö-
nemi içinde kayıtlara intikal 
etmeleri gerekmektedir. Zira 
söz konusu fatura ve benzeri 
belgelerin ilgili yıl defterleri-
ne kaydı yapılmaması halin-
de, bu belgelerdeki KDV’nin 
indirim hakkı ortadan kalk-
mış olacaktır. İndirim konusu 
yapılamayan KDV tutarla-
rı KDVK’nın 58’inci maddesi 
uyarınca gider veya maliyet 
olarak dikkate alınabilecektir. 

Vergi idaresinin ilgili oldu-
ğu takvim yılının aşılması 

halinde KDV indiriminin ka-
bul edilmeyeceğine dair çok 
sayıda görüşünün yanında, 
Aralık ayına ilişkin tahakkuk 
eden fakat bu ayın içinde 
yasal defterlere kayıt edil-
meyen ve dolayısıyla izle-
yen yıl defterlerine kaydedi-
len elektrik, su ve doğalgaz 
bedellerine ait faturalardaki 
KDV’nin indirilmesi konusun-
da farklı bir yaklaşım sergi-
lediği görülmektedir. Buna 
göre Aralık ayındaki tüketim 
bedellerine ilişkin fatura iz-
leyen yılın Ocak ayında dü-
zenlenmişse KDV’si izleyen 
yılda indirim konusu yapıla-
bilecektir. Ancak tahakkuk ve 
dönemsellik ilkesi gereği fatura 
bedelinin ilgili olduğu hesap 
döneminin gelir veya kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde 
dikkate alınacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Dönem sonlarında çıka-
rılan envantere göre, 

fiili sayım sonuçları ile ka-
yıtlardaki durum arasında 
bir uyumsuzluk olması duru-
munda sayım farklarının ne-
reden kaynaklandığı hususu, 
KDV açısından yapılacak de-
ğerlendirmeler açısından da 
önem arz etmektedir. Zira bu 
farklılığın sebebine göre KDV 
yönünden sonucu olacaktır. 

KDVK’nın 30/c maddesinde, 
bazı haller dışında zayi 

olan malların katma değer 
vergilerinin hesaplanan katma 
değer vergisinden indirileme-
yeceği belirlenmiştir. Bu haller; 
deprem, sel felaketi ve Maliye 
Bakanlığı’nın yangın sebebiyle 
mücbir sebep ilan ettiği yer-
lerdeki yangın halleridir. Dola-
yısıyla anılan hallerin gerçek-
leşmesi durumunda, bu olaylar 
nedeniyle zayi olan mallar 
dolayısıyla yüklenilen KDV’nin 
indirimi mümkündür. 

Ancak Maliye Bakanlığı’nın 
mücbir sebep ilan etme-

diği durumlarda söz konusu 
olan bir yangın nedeniyle zayi 
olan mallara ait KDV’nin in-
diriminin mümkün olmadığına 
dikkat edilmelidir. Bu durumda, 
yangın nedeniyle zayi olan 
mallara ilişkin olarak yükleni-
len KDV’lerin indirim konusu 
yapılmaması; indirilmiş ise ilgili 
dönemde hesaplanan KDV’ye 
ilave edilmek suretiyle düzeltil-
mesi gerekmektedir.

Dönem sonu envanterinde 
sayım sonuçları ile kayıtla-

rın arasındaki uyumsuzlukların 
açıklanamaması durumunda, 
bu uyumsuzluğun temel nede-
ni olarak çalınan ya da kaybo-
lan mallar akıllara gelmektedir. 
KDVK’nın 30/c maddesinde, 
bazı haller dışında zayi olan 
malların katma değer vergile-
rinin hesaplanan katma değer 
vergisinden indirilemeyeceği 
belirlenmiştir. 

Çalınma veya kaybolma 
olayı, sözü edilen Kanun 

maddesinde KDV’nin indiri-
leceği özel durumlar olarak 
belirlenen deprem, sel felaketi 
ve Maliye Bakanlığının yangın 
sebebiyle mücbir sebep ilân 
ettiği yerlerdeki yangın olayla-
rından olmadığından, çalınan/
kaybolan mallar nedeniyle 
yüklenilen KDV’lerin indirim 
konusu yapılmaması, indirilmiş 
ise ilgili dönemde hesaplanan 
KDV’ye ilave edilmek suretiyle 
düzeltilmesi gerekmektedir.

KDV Kanunu’nun 30/d mad-
desinde, gelir ve kurumlar 

vergisi kanunlarına göre ka-
zancın tespitinde indirimi kabul 
edilmeyen giderler dolayısıyla 
ödenen KDV’nin indirilemeye-
ceği hükme bağlanmıştır. Ça-
lınan veya kaybolan malların 
bedellerinin gelir veya kurum-
lar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak dikkate alınmadı-
ğından bunların KDV’lerinin 
de indirimlerden çıkarılmasının 
yanında, gelir veya kurumlar 
vergisinin hesaplanmasında gi-
der olarak dikkate alınmaması 
gerekmektedir.

I. GİRİŞ

II. KDV İNDİRİMİ 
İLE İLGİLİ 
BELGELERİN 
YASAL 
KAYITLARA 
KAYDEDİLMESİ

III. STOKLARDAKİ 
EKSİK YA DA 
FAZLALIKLARIN 
KDV DURUMU

A. Deprem, Sel, 
Felaket ve Yangın 
Sonucu Zayi Olanlar

B. Çalınan ve 
Kaybolan Mallar

Sebahattin AYTEKİN
SMMM, KDV İade Hizmetleri

YIL SONU İŞLEMLERİNDE KDV 
YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR

sebahattin.aytekin@centrumdenetim.com
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Maliye Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 08.08.2011 

tarih ve 60 sayılı KDV sirküle-
rinde, mallarda değer kaybının 
ve yüklenilen KDV’nin indirim 
hakkının üçlü bir ayrım çerçe-
vesinde (zayi olma, kısmi de-
ğer düşüklüğü ve fire) değer-
lendirildiği görülmektedir. 

Fire, bir malın imalat süre-
cinde veya tüketiciye ar-

zına kadar kendi doğal akışı 
içinde uğradığı fiziksel ka-
yıp olarak tanımlanmaktadır. 
İmalat sırasında veya sonra-
sında meydana gelen firele-
rin zayi olan mal kapsamında 
değerlendirilmemesi gerek-
mektedir. Bu durumda, daha 
önce indirim konusu yapılan 
KDV’nin de düzeltilmesine 
gerek bulunmamaktadır.

Ancak, yasal düzenleme 
veya ilgili mesleki kuruluş-

lar tarafından belirlenen fire 
miktarını aşan kayıplara ilişkin 
giderlerin, Gelir veya kurumlar 
vergisi kanunlarına göre kazan-
cın tespitinde indiriminin kabul 
edilmemesi halinde, bu giderler 
dolayısıyla yüklenilen KDV’nin 
de indirim konusu yapılması 
mümkün bulunmamakta ve dü-
zeltilmesi gerekmektedir.

KDVK’nın 26. maddesine 
göre, bedelin döviz ile 

hesaplanması halinde dö-
viz, vergiyi doğuran olayın 
meydana geldiği andaki cari 
kur üzerinden Türk parasına 
çevrilecektir. KDV Uygulama 
Genel Tebliği’nin “III-A/5.3.Kur 
Farkları” bölümünde, satış ta-
rihi ile buna ilişkin tahsilatın 
tarihi arasında kur değişimin-
den kaynaklanan kur farkı 
geliri üzerinden katma değer 
vergisi hesaplanmasının ge-
rektiği belirtilmiştir. 

Diğer yandan Tebliğin yu-
karıda bahsedilen bö-

lümünün iptali için açılan 
davayı Danıştay 4. Dairesi 
18.5.2017 gün ve E:2014/4834, 
K:2017/4605 sayılı kararıyla 
reddi üzerine kararın temyizi-
ne gidilmiş ve temyiz başvu-
rusunun sonucunda, Danış-
tay Dava Daireleri Kurulu 

E:2017/548, K:2017/606 sayılı 
kararıyla, temyize konu ka-
rarı bozarak, Tebliğin ilgili bö-
lümlerinin iptal edilmesini ve 
kur farklarının KDV matrahına 
dahil olmadığını hükme bağ-
lanmıştır. Buna göre, satış ile 
tahsilat arasında geçen za-
mandaki kur değişiminden 
kaynaklanan kur farkı geliri 
üzerinden katma değer vergisi 
hesaplanmasına ve buna ilişkin 
olarak fatura düzenlenmesine 
gerek bulunmamaktadır.

Diğer yandan anılan Teb-
liğ’de belirlendiği üzere, 

yıl sonlarında ve geçici ver-
gi dönemlerinde, Vergi Usul 
Kanunu uyarınca yapılan 
değerlemeler sonucu oluşan 
kur farkları üzerinden KDV 
hesaplanmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Ka-
nunu’nun 29/3. madde-

sinin üçüncü fıkrası gereği, 
indirim hakkının, vergiyi do-
ğuran olayın meydana gel-
diği takvim yılı ile sınırlı tu-
tulmaktadır. Bu çerçevede, 
ilgili faturanın bir sonraki yıl 
defterlerine yazılması halin-
de indirim konusu yapılama-
yacağına dikkat edilmelidir.

Diğer yandan vergi ida-
resinin ilgili olduğu tak-

vim yılının aşılması halinde 
KDV indiriminin kabul edil-
meyeceğine dair görüşlerinin 
yanında, Aralık ayına ilişkin 
tahakkuk eden fakat bu ayın 
içinde yasal defterlere kayıt 
edilmeyen ve dolayısıyla iz-
leyen yıl defterlerine kayde-
dilen elektrik, su ve doğalgaz 
bedellerine ait faturalardaki 
KDV’nin indirilmesini uygun 
gördüğü yönünde görüşleri 
de bulunmaktadır.

Yıl sonunda, muhasebe 
kayıtlarında, KDV he-

saplarının kapanmış olduğu 
ve devreden KDV tutarının 
KDV beyannamesi ile uyumlu 
olduğu hususları tespit edil-
dikten sonra, yıl başındaki 
devreden KDV ile yıl sonun-
daki devreden KDV arasın-
daki farkın artış varsa bu 
durumun nedeninin mutlaka 
araştırılması faydalı olacaktır. 
Devreden KDV’si bulunan fir-
maların KDV yönünde istisna 
kapsamında işlemleri varsa 
ve KDV iadesi almamışlarsa 
iade almaları hususu değer-
lendirilmelidir. Ayrıca alınan 
iadenin düşüklüğünden şüp-
heleniliyorsa, bu konunun 
da araştırılması hak kaybı-
nın doğmaması açısından 
gereklidir.

Bilindiği üzere, indirimli 
orana tabi işlemlerden 

kaynaklanan iade talebi, en 
erken, izleyen yılın Şubat ayı 
içinde verilecek olan Ocak 
ayı KDV beyannamesi, en 
geç, Aralık ayı içinde veri-
lecek olan Kasım ayı KDV 
beyannamesi ile yapılabil-
mektedir. Buna göre, 2017 
yılı indirimli orana tabi iş-
lemlerden kaynaklanan KDV 
iadelerinin 2018 yılı Kasım 
ayına ait KDV beyannamesi-
nin verileceği son tarih olan 
24 Aralık 2018 tarihine kadar 
talep edilmesi gerektiğini ve 
bu tarihe kadar iade talebin-
de bulunmayan mükelleflerin 
ilgili haklarını kaybedecekle-
rini ve kesinlikle düzeltme ile 
iade talebinin yapılamaya-
cağını önemle hatırlatırız.

IV. DÖNEM 
SONLARINDA 
KDV YÖNÜNDEN 
ÖZELLIK TAŞIYAN 
HUSUSLAR

A. Kur Farkı 
Değerleme 
İşlemlerinin KDV 
karşısındaki Durumu

B. Geç Gelen 
Faturaların İndirim 
Konusu Yapılmaması

C. Fireler C. Devreden KDV

C. 2017 Yılı İndirimli 
Orana Tabi 
İşlemlerden 
Kaynaklanan KDV 
İadelerinin En Geç 
Kasım 2018 KDV 
Beyannamesi ile 
Talep Edilmesi 
Gerekmektedir
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Sonradan düzenlenmiş bulu-
nan ciro primi, vade farkı, 

kur farkı, faiz ve primler ile il-
gili faturalara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Maliye idaresi 
gerek ithalde KDV’si ödene-
rek gümrükten çekilmiş olan, 
gerekse yurt içinde KDV’si 
ödenerek temin edilmiş olan 
mallarla ilgili sonradan yapıl-
mış olan fiyat düzeltmeleri-
ni KDVK’nın 35’inci maddesi 
kapsamında matrahta deği-
şiklik olarak nitelendirmektedir. 
Dolayısıyla azalan matraha 
tekabül eden KDV tutarının, 
matrahta değişikliğin vuku bul-
duğu dönemin KDV beyanna-
mesinde “İlave Edilecek KDV” 
satırına eklenmesi suretiyle dü-
zeltilmesi gerekmektedir.

KDV’den kaynaklanan bir 
alacak için karşılık ayrıl-

ması düşünülüyorsa, Vergi usul 
Kanunu’nun 323. maddesinde 
yer alan koşullar ve başta 
katma değer vergisi beyan-
namelerinde beyan edilmesi 
olmak üzere 334 seri no.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liği’nde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde konunun değer-
lendirilmesi gerekmektedir.

KDV’nin indirim konusu ya-
pılmasına imkan veren dü-

zenleme değersiz alacakların 
yanında, aynı şartlarla, şüp-
heli alacakları da kapsamak-
tadır. Düzenlemenin yapıldığı 
KDV 29/4. maddenin parantez 
içinde yer alan; “Şu kadar ki 
VUK’un 323. Maddesine göre 
karşılık ayrılmak suretiyle gelir 
veya kurumlar vergisi matra-
hının tespitinde gider olarak 
dikkate alınan katma değer 
vergisinin bu fıkra kapsamında 
indirim konusu yapılabilmesi 
için gelir veya kurumlar ver-
gisi matrahının tespitinde gelir 
olarak dikkate alınması şarttır.” 
hükmü gereğince, daha önce 
gider olarak dikkate alınan 
şüpheli alacakların içerisinde 
yer alan KDV’nin de indirim 
konusu yapılabilmesi imkan 
dahilindedir. Bu KDV indirimin 
yapılabilmesinin şartı ise, gi-
der yazılan şüpheli alacakların 

içerisinde yer alan KDV’nin bir 
taraftan KDV indirimi olarak 
dikkate alınması, diğer taraftan 
aynı tutarın gelir hesaplarına 
aktarılmasıdır.

Giderin ek ödemeler olmak-
sızın ilgilisine yansıtılması 

durumunda, giderin KDV kar-
şısındaki durumuna göre işlem 
yapılması gerekmektedir. Şa-
yet gider KDV’ye tabi bir gi-
der ise yansıtma işleminde de 
KDV hesaplanacak ve giderin 
gerçek yüklenicisinin indirime 
konu etmesine olanak verile-
bilecektir. Giderin muhatabına 
yansıtılması sırasında komis-
yon, aracılık hizmeti ve benzeri 
adlar altında gider tutarına ek 
bir bedel alınması durumunda 
bu ilave bedel verilen başkaca 
bir hizmetin karşılığı olduğun-
dan KDV’ye tabi tutulmalıdır. 
Dolayısıyla yansıtılan gider 
KDV’nin konusuna girmese 
veya KDV’den istisna olsa dahi 
gider tutarını aşan kısım üze-
rinden KDV hesaplanmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 
89. maddesi ile Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 10. mad-
desinde bedelsiz verilen ayni 
ve nakdi değerlerin gider ya-
zılmasına ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. KDVK’nın 17. mad-
desinde ise bedelsiz bazı tes-
limler katma değer vergisinden 
istisna edilmiştir. Ayrıca anılan 
Kanunun 30/a maddesinde 
yer alan düzenlemeye göre, 
vergiden istisna edilen mallar 
nedeniyle yüklenilen KDV’nin 
indirimi mümkün değildir.

KDV Kanun’un 17/1, 17/2-b 
ve 30/a maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde, 17/1 mad-
desinde sayılan kurum ve ku-
ruluşlara bedelsiz olarak yapı-
lan mal teslimi ve hizmet ifaları 
nedeniyle yüklenilen KDV’lerin 
indirim konusu yapılamayaca-
ğı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Söz konusu bedelsiz teslim ve 
hizmetler nedeniyle yüklenilen 
KDV’nin bağışın yapıldığı ta-
rihte indirilmiş olması halinde, 
indirilen verginin bağışın ya-
pıldığı dönemde düzeltilmesi 
gerekecektir.

F

Destek tutarı en fazla 
(günlük brüt asgari ücret 

tutarı x prim ödeme gün sa-
yısı) 67,50 x 30 = 2.029,50 TL 
olabileceğinden bu sigortalı 
için hesaplanan 1.312,00 TL’nin 
tamamı İşsizlik Fonu tarafın-
dan karşılanacaktır. 

Örnek 2: Diğer sektörlerde 
faaliyet gösteren Y Ltd. Şti.’de 
destek kapsamında alınan B 
kişisi için prim ödeme gün sa-
yısı 30, prime esas kazanç tu-
tarının ise 3.500,00 TL’dir.

Bu sigortalı için ödenme-
si gereken destek önceki 

hesaplanan sigortalı ve iş-
veren hissesi (5510 sayılı ka-
nunun 4/a maddesine göre 
çalışanlara uygulanacak prim 
oranı: %37,5 olduğundan) 
3.500,00 x %37,5=1.312,00 TL 
olarak hesaplanacaktır. 

Destek tutarı (Brüt asgari 
ücret x 5510 sayılı ka-

nunun 4/a maddesine göre 
çalışanlara uygulanacak prim 
oranı) 2.029,50 x %37,5 = 
761,06 TL olarak tespit edile-
cektir. 

Bu durumda, teşvik kapsa-
mındaki tutarın sigortalı 

ve işveren hissesinin tamamını 
karşılamadığından bu tutarla 
destek tutarı arasındaki prim 
farkı olan (1.312,00 – 761,06 
=) 550,94TL’nin destek sonrası 
işveren tarafından ödenmesi 
gerekecektir.

Bu kanun kapsamına gi-
ren sigortalıların teşvik 

başvurularını, “www.sgk.gov.
tr” adresinden giriş yaparak; 
“e-SGK-İşveren-İşveren Sistemi 
- Teşvikten Faydalanılacak Si-
gortalı Tanımlama” sekmelerin-
den teşvik ekranlarına ulaşarak 
gerçekleştirmeleri mümkündür. 
Bu ekrandan diğer teşvikler 
de dahil olmak üzere aşağıda 
bahsi geçen teşviklerin başvu-
ruları yapılabilmektedir. Teşvik 
ekranından ulaşabileceğimiz 
teşvikler;

• İmalat veya bilişim sektö-
rü; 4447 Sayılı Kanun ge-
çici 19. madde,

• Diğer sektör; 4447 Sayılı 
Kanun geçici 19. madde. 

Söz konusu teşviklerin ima-
lat ve bilişim sektöründeki 

firmalarını (17103) numarasıyla, 
diğer sektörlerdeki firmala-
rı (27103) numaralarıyla işlem 
yapılabilmektedir.
4447 sayılı Kanunun geçici 20. 
maddesi kapsamında öngörü-
len şartları taşıyan ve imalat 
sektöründe faaliyette bulu-
nan özel sektör işverenleri, 
01.01.2018 tarihinden itibaren 
işe aldıkları kişilerden dolayı 
gelir vergisi stopajı teşvikinden 
belli şartlar dahilinde fayda-
lanacaktır. Kanunun geçici 20. 
maddesinde yer alan prim 
desteğinden faydalanabilmek 
için gerek sigortalı yönünden 
gerekse işveren yönünden be-
lirlenen şartlar ile anılan des-
teklere ilişkin diğer esaslar de-
taylı şekilde açıklanacaktır.

Geçici 20. madde kapsa-
mında prim desteğinden 

faydalanabilmek için sigortalı 
yönünden gerekli şartlar şu 

A. Ciro Primlerinde 
KDV

B. Şüpheli Alacakların 
İçerisindeki KDV

C. Gider Yansıtması

D. Bağış ve Yardımlar

V. DIĞER HUSUSLAR
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Transfer fiyatlandırması 
(“TF”) kapsamında yurtdı-

şı ilişkili kişi işlemleri olan şir-
ketler zaman zaman yılsonu 
düzeltmelere başvurabilmekte-
dir. Bu da arz-talep kaynaklı 
fiyat değişiklikleri başta olmak 
üzere çeşitli nedenlerle ger-
çekleştirilmektedir. Buna göre, 
söz konusu düzeltmeler fiyat 
veya karlılıklarda aşağı ya da 
yukarı yönde yapılabilmekte-
dir. Şirketlerce gerçekleştirilen 
transfer fiyatlandırması dü-
zeltmelerinin temel amacı ise 
ilişkili kişi işlemleri sonucunda 
emsallere uygun bir sonuç 
elde edebilmektir.

Bu makalede, sözü edilen 
transfer fiyatlandırması 

düzeltmelerine ilişkin İdarenin 
yaklaşımı üzerinde durulacak-
tır. Ayrıca, alacak ve borç notu 
aracılığıyla yapılan yılsonu TF 
düzeltmeleri Türk transfer fi-
yatlandırması düzenlemeleri 
açısından değerlendirilecektir. 
Bu kapsamda, TF düzeltmele-
rinin pratikte nasıl yapılabile-
ceğine ilişkin görüşlerimize de 
yer verilecektir. 

Transfer fiyatlandırması, aynı 
ticari organizasyon için-

de yer alan bir grubun farklı 
şirketleri, bölümleri, şubele-
ri, bağlı ortaklıkları arasında 
mal ve hizmet satışında veya 
benzeri diğer ticari işlemlerde 
uyguladıkları fiyatlandırmayı 
ifade etmektedir. Transfer fi-
yatlandırması uygulamasıyla 
-özellikle uluslararası ölçekteki 
firmaların temel amacı, vergi 
sonrası küresel karı (özellikle 

grup merkezinin karını) artır-
mak, dış ticaret için vergisiz 
ya da düşük vergili alan oluş-
turmak, genel merkez gider-
lerini vergi yükünü azaltacak 
şekilde şubeler arasında da-
ğıtmak, mevzuatta belirlenmiş 
sınırlandırmaları aşarak dolaylı 
yoldan vergi yükünü azalt-
mak gibi vergisel sonuçlara 
ulaşılmaktır. 

Transfer fiyatlandırması uy-
gulamalarında dikkate alı-

nan “Emsallere Uygunluk İlkesi” 
ise ilişkili taraflar arasında ger-
çekleşen işlemlere ilişkin be-
deller üzerinde etkide bulunan 
koşulların birbirleriyle iş yapan 
bağımsız işletmeler arasında 
oluşması gereken koşullarla 
aynı olmasına dayanmakta-
dır. Bu kapsamda, söz konusu 
koşullardaki farklılıkların fiyat 
üzerinde önemli bir etkisi var-
sa düzeltme yapılması gerek-
mektedir. Makul ve doğru bir 
düzeltme yapılamaması duru-
munda ilgili transfer fiyatlan-
dırması yönteminin de güveni-
lirliği tatmin edici olmayacaktır.

İdarenin geçmişte özellikle 
yüksek miktarlı yılsonu trans-

fer fiyatlandırması düzeltme-
lerini eleştirdiği görülmüştür. 
Dolayısıyla, yüksek miktarlı ve 
emsallere pek de uygun ol-
mayan transfer fiyatlandırması 
düzeltmelerinin İdare tarafın-
dan bundan sonra da eleştiri-
leceğini düşünmekteyiz.

Ancak, son zamanda-
ki gelişmeler ışığında 

transfer fiyatlandırması dü-
zeltmelerine ilişkin İdare’nin 
tutumun bazı yönlerden 
değiştiği kanaatindeyiz. 
Bunu da OECD tarafından 
7 Eylül 2018 tarihinde Tür-
kiye ile ilgili transfer fiyat-
landırması uygulamaları-
na yer veren güncellenmiş 
ülke profilinden anlıyoruz. 
Önemle belirtmek gerekir-
se, OECD tarafından yayın-
lanan ülke profili Türk Ma-
liyesi tarafından hazırlanan 
bir çalışmadır ve İdare’nin 
resmi görüşünü de yansıt-
maktadır.

Bu çalışmada genel 
olarak Türk transfer fi-

yatlandırması mevzuatının 
kısa bir özetine ve yılso-
nu transfer fiyatlandırma-
sı düzeltmeleri de dâhil 
olmak üzere bazı önemli 
konularda İdarenin resmi 
görüşlerine yer verilmek-
tedir. Bu bağlamda yapı-
lan yeni açıklamalara göre 
İdare’nin yılsonu transfer 
fiyatlandırması düzeltmele-
rine izin verdiği belirtilmiş 
ancak daha fazla detaya 
yer verilmemiştir.

Buradan çıkardığımız so-
nuç ise İdare’nin yılsonu 

düzeltmelerine emsallere 
uygun olması şartıyla izin 
vereceği yönündedir. Baş-
ka bir deyişle, yılsonunda 
fiyat ya da karlılıklarda ya-
pılan düzeltmeler sonucun-
da ilgili fiyat ya da şirket 
karlılığının hala emsallere 
uygun olması şartıyla İda-
re’nin yılsonu düzeltmeleri-
ne eleştiri getirmeyeceğini 
düşünmekteyiz.

Bilindiği üzere; alacak ve 
borç notu “credit note-de-

bit note” uluslararası ticaret 
yapan şirketlerce ticarette ön-
görülmeyecek şekilde ortaya 
çıkan maliyete ilişkin unsurları 
karşılıklı olarak dengelemek 
amacıyla kullanılan ek öde-
melerdir. Bu notlar, genellikle 
satıcı tarafından alıcıya ticari, 
lojistik, teknik talepler, fiyat dü-
zeltmeleri, komisyon ve indirim 
gibi nedenlerle gönderilmek-
tedir. İlişkili kişi işlemlerinde 
ciddi şekilde kullanılan borç 
ve alacak notları, firmalar ta-
rafından daha sonradan olu-
şan farklılıkları, özellikle fiyat 
kaynaklı değişiklikleri, ortadan 
kaldırmak amacıyla kullanılan 
araçlardır. Bu kapsamda, ala-
cak ve borç notu mekanizma-
sı kullanılarak yılsonu transfer 
fiyatlandırması düzeltmelerinin 
yapılması mümkündür.

Alacak notunun geçerli ol-
duğu durumlarda satılan 

mal veya hizmetin bedelinin 
çeşitli nedenlerle alıcı lehine 
değişmesi söz konusudur. Bu 
türden ilişkili kişi işlemlerinde 
alıcı olan Türkiye’de mukim bir 
şirket ya da kişinin giderlerinin 
azalması sebebiyle matrahın-
da bir artış olacağından ala-
cak notları vergisel bakımdan 
herhangi bir problem yarat-
mamaktadır.

I. GİRİŞ

II. TRANSFER 
FİYATLANDIRMANIN  
KAPSAMI

III. MALİ İDARENİN 
DÖNEM SONU 
DÜZELTMELERE 
YAKLAŞIMI

IV. ALACAK VE BORÇ 
NOTU YOLUYLA 
YAPILAN TF 
DÜZELTMELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Tahsin Can NALCI
Müdür

YIL SONU TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI DÜZELTMELERİ

tahsin.nalci@centrumdenetim.com
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Transfer fiyatlandırması dü-
zenlemeleri açısından so-

run yaratan konu borç notu-
dur. Genel anlamda kurumlar 
vergisi açısından vergi matra-
hının azalması sebebiyle ver-
gi kaybı söz konusu olmak-
tadır. Bunun yanında, borç 
notu nedeniyle ilişkili kişiler 
arasında gerçekleşen işlem-
ler nedeniyle oluşan maliyet 
değişiklikleri bazı durumlarda 
“Emsallere Uygunluk İlkesi”ne 
aykırılık taşımaktadır.

Bu kapsamda, borç notu 
kullanılarak yapılan öde-

meler İdare tarafından transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü 
kazanç dağıtımı olarak değer-
lendirilebilmektedir. Daha önce 
de belirttiğimiz üzere yılsonun-
da fiyat ya da karlılıklarda ya-
pılan düzeltmeler sonucunda 
ilgili fiyat ya da şirket karlılığı-
nın hala emsallere uygun ol-
ması şartıyla borç notları kul-
lanılarak yapılan düzeltmelerin 
İdare tarafından eleştirilmeye-
ceğini düşünmekteyiz.

Ayrıca, yurt dışında mukim 
firma tarafından düzenle-

nen alacak ve borç notunun 
‘credit note-debit note’ ispat 
edici belge olarak kabul edi-
lip edilmeyeceği hakkındaki 
14.08.2012 tarihli (Sayı: B.07.1.Gİ-
B.4.99.16.01.0-vuk-229-189) Gelir 
İdaresi Başkanlığı Özelgesine 
göre, yurt dışındaki firmanın 
ülkesi mevzuatına göre fatura 
düzenlemesi mümkün değilse, 
ilgili ülke mevzuatına göre ge-
çerli bir belge olması ve bu 
durumun gerektiğinde ispatı 
şartıyla, bu firmanın düzenle-
yeceği borç notunun kayıtla-
rın tevsiki açısından ispat edici 
belge olarak kullanılması müm-
kündür. Ancak, yurt dışındaki 
müşterinin alacak notu düzen-
lemesi mümkün olmakla bera-
ber kayıtların vergi mevzuatına 
göre tevsiki açısından fatura-
nın düzenlenmesi zorunluluğu 
ortadan kalkmamaktadır.  

Transfer fiyatlandırması dü-
zeltmelerinde alacak notu-

nun kullanımı kurumlar vergisi 
açısından çoğunlukla eleştiri 
konusu edilmeyecektir. Ancak, 
transfer fiyatlandırması dü-
zeltmelerinde borç notunun 
kullanılması durumunda kârlılık 
oranları istenildiği gibi sonuç-
lanmazsa, başka bir deyişle 
borç notu Türkiye’de mukim bir 
şirketin kârını başka bir ülkeye 
aktarmak için kullanıyorsa bu 
durumda yapılan uygulama 
mevzuata aykırı olacaktır. 

Buna karşın, ilgili şirket borç 
notu kullanımı sonrası hala 

emsallere uygun bir kârlılığa 
sahip ve transfer fiyatlandır-
ması uygulamasında kullanılan 
karşılaştırılabilirliği etkileyen 
faktörleri dikkate almış ise söz 
konusu şirketin işlemlerin em-
sallere uygun olduğunu ileri 
sürmesinin mümkün olduğu 
görüşüne sahibiz. 

Buradan hareketle, transfer 
fiyatlandırması düzeltme-

leri yapılırken ilişkili kişi işle-
mine ilişkin karşılaştırılabilirliği 
etkileyen faktörlerin dikkate 
alınması ve bu işleme ilişkin fi-
yat veya karlılıkların emsallere 
uygun olduğunun ispatlanma-
sı kaydıyla borç notu kullanı-
larak düzeltme yapılabileceği 
görüşündeyiz.

Bu noktada ayrıca belirtmek 
gerekirse, İdarenin geçmiş-

te özellikle yüksek miktarlı yıl-
sonu transfer fiyatlandırması 
düzeltmelerini eleştirdiği göz 
önüne alındığında söz konu-
su borç notlarının yılsonunda 
düzenlenmesi yerine üçer ay-
lık dönemleri içerecek şekilde 
geçici vergi dönemlerinde 
düzenlenmesinin daha uygun 
olacağı kanaatindeyiz.

Bizim çıkarımımız bu şekilde 
olmakla birlikte, yapılacak 

düzeltmenin büyük oranlarda 
olması durumunda İdare’nin 
yılsonu transfer fiyatlandırması 
düzeltmelerini her zaman eleş-
tirebileceğini düşünmekteyiz.

IV. TF DÜZELTMELERİNE
İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİMİZ 
VE SONUÇ
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Finansal kiralama işlemle-
rinin nasıl değerleneceği 

Vergi Usul Kanunu’nun müker-
rer 290’ıncı maddesinde dü-
zenlenmiştir. Anılan maddede 
finansal kiralama “kira süresi 
sonunda mülkiyet hakkının ki-
racıya devredilip devredilme-
diğine bakılmaksızın, bir iktisa-
di kıymetin mülkiyetine sahip 
olmaktan kaynaklanan tüm 
riskler ile yararların kiracıya 
bırakılması sonucunu doğuran 
kiralamalar” olarak tanımlan-
mış ve aşağıdaki hallerden 
herhangi birinin varlığı duru-
munda kiralama işlemlerinin 
finansal kiralama olarak kabul 
edileceği hükme bağlanmıştır; 

• İktisadi kıymetin mülkiye-
tinin kira süresi sonunda 
kiracıya devredilmesi,

• Kiracıya kira süresi so-
nunda iktisadi kıymeti ra-
yiç bedelinden düşük bir 
bedelle satın alma hakkı 
tanınması,

• Kiralama süresinin ik-
tisadi kıymetin ekono-
mik ömrünün %80’inden 
daha büyük bir bölümü-
nü kapsaması,

• Sözleşmeye göre yapı-
lacak kira ödemelerinin 
bugünkü değerlerinin top-
lamının iktisadi kıymetin 
rayiç bedelinin %90’ından 
daha büyük bir değeri 
oluşturması.

Yukarıda yer alan Kanun 
açıklamasında görülece-

ği üzere, Vergi Usul Kanunu 
finansal kiralama işlemlerinin 
nasıl değerleneceğini hükme 
bağlarken (yürürlükten kalkan) 
Mülga 3226 sayılı Finansal Ki-
ralama Kanunu’na atıf yap-
mamaktadır. Bu nedenle eğer 
bir kiralama işlemi, yukarıdaki 
şartları sağlıyorsa, 6331 Sayı-
lı Kanun çerçevesinde yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın 
Vergi Usul Kanunu Mükerrer 
290’ıncı maddesi uygulama-
sında finansal kiralama olarak 
kabul edilecektir.

Finansal kiralama işlemlerinin 
hem kiralayan hem de kira-

cı tarafından nasıl değerlene-
ceğinin belirlendiği Vergi Usul 
Kanunu’nun Mükerrer 290’ıncı 
maddesine göre, finansal ki-
ralama işlemlerinde, finansal 
kiralamaya konu olan iktisadi 
kıymet ile sözleşmeden doğan 
hak, borç ve alacakların de-
ğerlemesi aşağıdaki esaslara 
göre yapılacaktır.

Kiracı tarafından finansal ki-
ralama işlemine konu iktisadi 

kıymeti kullanma hakkı ve söz-
leşmeden doğan borç, kiralama 
konusu iktisadi kıymetin rayiç 
bedeli veya sözleşmeye göre 
yapılacak kira ödemelerinin bu-
günkü değerinden düşük olanı 
ile değerlenecektir. Sözleşmeye 
göre yapılan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri ödenecek ana-
para tutarlarının toplamıdır. 

Vergi Usul Kanunu’nun Mü-
kerrer 290’ıncı maddesine 

göre kiracının maddi hak ola-
rak aktifleştirdiği tutar (ana-
para ödemeleri toplamı) için, 
iktisadi kıymet için öngörülen 
amortisman oranı üzerinden 
amortisman ayırabilecektir. 
Amortisman oranını, kiralama-
ya konu iktisadi kıymetin fay-
dalı ömrüne belirleyeceği hu-
susuna dikkat edilmelidir. 

Kiralayan tarafından söz-
leşmeden doğan ala-

cak, kiralama süresi boyunca 
yapılacak kira ödemelerinin 
toplam tutarı; kiralama ko-
nusu iktisadi kıymet ise, bu 
iktisadi kıymetin net bilanço 
aktif değerinden kira öde-
melerinin bugünkü değerinin 
düşülmesi sonucu bulunan 
tutar ile değerlenecektir. İk-
tisadi kıymetin net bilanço 
aktif değerinden kira öde-
melerinin bugünkü değerinin 
düşülmesi sonucu bulunan 
tutarın sıfır veya negatif 
olması halinde, iktisadi kıy-
met iz bedeliyle değerlenir 
ve aradaki fark iktisadi kıy-
metin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar gibi 
işleme tabi tutulur.

Kiralayan tarafından ak-
tifleştirilen alacak tutarı 

ile kira ödemelerinin bugün-
kü değeri arasındaki fark, 
gelecek dönemlere ait faiz 
geliri olarak pasifleştirilmek 
suretiyle değerlenir.

319 Sıra No’lu VUK Genel 
Tebliğ’inde belirtildiği üze-

re; kiralamada kullanılan faiz 
oranı, kira ödemeleri ile ga-
ranti edilmemiş kalan değer 
toplamının bugünkü değerini, 
kiralamaya konu iktisadi kıy-
metin rayiç bedeline eşitleyen 
iskonto oranıdır. Ayrıca, kirala-
mada kullanılan faiz oranı tes-
pit edilemiyorsa, kiracının ki-
ralamaya konu iktisadi kıymeti 
satın almak için aynı vade ile 
alması gereken borç için kat-
lanacağı faiz oranı kullanılır.

Finansal kiralama işlemi-
nin vergi mevzuatında yer 

almasıyla birlikte, 31.07.2003 
tarih ve 25185 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 11 Sıra 
No’lu Muhasebe Uygulama 
Genel Tebliği ile finansal kira-
lama işlemlerinin muhasebe-
leştirilmesine yönelik mevcut 
hesaplardan bazılarında kap-
sam genişletilmesi yapılmış; 
ayrıca yeni hesap tanımlama-
ları yapılarak muhasebe usulü 
belirlenmiştir. 

I. VERGİ USÜL 
KANUNU’NA 
GÖRE FİNANSAL 
KİRALAMA 
İŞLEMLERİNİN 
KAPSAMI

II. FİNANSAL 
KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDE 
DEĞERLEME

II. FİNANSAL 
KİRALAMAYA 
İLİŞKİN 
MUHASEBE 
KAYITLARI

Uğur Kırık
SMMM, Kıdemli Vergi Danışmanı

FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ

ugur.kirik@centrumdenetim.com

A. Kiracı Tarafından 
Yapılacak 
Değerleme

B. Kiralayan 
Tarafından Yapılan 
Değerleme
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► 120. Alıcılar

Finansal kiralamadan doğan 
senetsiz alacaklar da bu he-
sapta izlenecektir. 

► 121. Alacak Senetleri

Finansal kiralamadan doğan 
senetli alacaklar da bu he-
sapta izlenecektir.

► 124. Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri (-)

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı ile finansal kiralamayla 
ilgili kira ödemelerinin bugün-
kü değeri arasındaki fark “Ka-
zanılmamış Finansal Kiralama 
Faiz Gelirleri” olarak bu he-
saba alacak kaydedilecektir. 
Her dönem sonunda gerçek-
leşmiş olan faiz gelirleri tutar-
ları bu hesaba borç; “60- Brüt 
Satışlar” hesap grubunda ilgili 
satış geliri hesabına alacak 
olarak kaydedilecektir. Ancak 
esas faaliyet konusu finansal 
kiralama olamayan işletme-
lerce yapılan finansal kirala-
ma işlemiyle ilgili gerçekleşmiş 
faiz gelirleri, “64- Diğer Fa-
aliyetlerden Olağan Gelir ve 
Karlar” hesap grubunda faiz 
geliri hesabına alacak olarak 
kaydedilecektir.

► 224. Kazanılmamış Finan-
sal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı ile finansal kiralamayla 
ilgili kira ödemelerinin bugün-
kü değeri arasındaki fark “Ka-
zanılmamış Finansal Kiralama 
Faiz Gelirleri” olarak bu hesa-
ba alacak kaydedilecek olup 
kiralama sözleşmesine uygun 
olarak tamamlanan ve her 
dönem sonunda hesaplanan 
izleyen döneme ait faiz ge-
lirleri tutarı bu hesaba borç; 
“124- Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri” hesa-
bına alacak olarak kaydedi-
lecektir. 

► 301. Finansal Kiralama İş-
lemlerinden Doğan Borçlar

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı bu hesaba alacak, fi-
nansal kiralamaya konu olan 
ilgili varlık hesabına kira öde-
melerinin bugünkü değeri ile 
borç ve bu iki tutar arasın-
daki fark da “302-Ertelenmiş 

Finansal Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri” hesabına borç 
kaydedilecektir.

► 302. Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma Mali-
yetleri (-)

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı ile finansal kiralamaya 
konu olan varlığa ilişkin kira 
ödemelerinin bugünkü değe-
ri arasındaki fark “Ertelenmiş 
Finansal Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri” olarak bu hesaba 
borç kaydedilecek olup kira-
lama sözleşmesine uygun ola-
rak tamamlanan her dönem 
sonunda gerçekleşmiş olan 
faiz giderleri, bu hesaba ala-
cak ve “66-Borçlanma Mali-
yetleri” hesap grubunda ilgili 
borçlanma gideri hesabına 
borç olarak kaydedilecektir.

► Finansal Kiralama İşlem-
lerinde Borçlar

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı bu hesaba alacak, fi-
nansal kiralamaya konu olan 
ilgili varlık hesabına kira öde-
melerinin bugünkü değeri ile 
borç ve bu iki tutar arasın-
daki fark da “402-Ertelenmiş 
Finansal Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri” hesabına borç 
kaydedilecektir. Dönemsel-
lik varsayımına uygun olarak 
dönem sonlarında, izleyen 
dönemi ilgilendiren tutar, 
“301- Finansal Kiralama İş-
lemlerinden Borçlar” hesabı-
na alacak ve bu hesaba borç 
kaydedilecektir.

► 402. Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma Mali-
yetleri (-)

Finansal kiralama sözleşme 
tutarı ile finansal kiralamaya 
konu olan varlığa ilişkin kira 
ödemelerinin bugünkü değe-
ri arasındaki fark “Ertelenmiş 
Finansal Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri” olarak bu hesa-
ba borç kaydedilecektir. Ki-
ralama sözleşmesine uygun 
olarak tamamlanan ve her 
dönem sonunda izleyen dö-
neme ilişkin tutar “302- Er-
telenmiş Finansal Kiralama 
Borçlanma Maliyetleri” hesa-
bına borç ve bu hesaba ala-
cak kaydedilecektir.

Örnek: X A.Ş 02.01.2018 tarihinde A Finansal Kiralama AŞ’den 
finansal kiralama yoluyla, pazarlama ve satış faaliyetlerinde 
kullanmak üzere ağırlığı 5 ton olan hafif kamyon almıştır. X AŞ 
her yıl sonunda 29.831,56 TL ödeyecek 5 yılın sonunda her-
hangi bir ek ödeme yapmaksızın kamyonun mülkiyetine sahip 
olacaktır. Kiralama işleminin başlangıcında anılan kamyonun 
peşin değeri 100.000 TL’dir. İşlemde uygulanacak faiz yıllık 
%15’dir. (Hafif kamyonlar, yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar 
ve kamyonetler için 333 Seri No’lu VUK Genel Tebliğine göre 
amortisman oranı %25’dir)

Açıklama: Yukarıdaki geri ödeme tablosuna göre; taksitler 
“301- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” ve “401-Finansal 
Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesaplarının alacak kısmında 
muhasebeleştirilecek, anapara ödemesi hak olarak aktifleştiri-
lecek (borç kaydı yapılacak) faiz tutarları ise “302- Ertelenmiş 
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” ve “402- Ertelenmiş 
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesaplarının borç kıs-
mında muhasebeleştirilecektir. Hak olarak aktifleştirilen tutarlar 
ilgili VUK Genel Tebliğlerinde belirlenen oranda amortismana 
tabi tutulacaktır. Amortisman oranı haklara göre değil finansal 
kiralama yoluyla edinilen iktisadi kıymetin türüne göre tespit 
edilecektir. Finansal kiralama işlemi için yapılması gereken mu-
hasebe kayıtları yandaki gibidir.

Çözüm: Yukarıdaki finansal verilere göre C A.Ş’ nin finansal 
kiralama geri ödeme planı aşağıdaki gibidir;

Tarih Taksit Ödemesi
(KDV Hariç) Faiz Anapara Kalan 

Anapara

31.12.2018 29.831,56 15.000,00 14.831,56 85.168,44

31.12.2019 29.831,56 12.775,00 17.056,29 68.112,16

31.12.2020 29.831,56 10.216,83 19.614,73 48.497,42

31.12.2021 29.831,56 7.274,62 22.556,94 25.940,48

31.12.2022 29.831,56 3.831,80 25.940,48 0,00

Toplam 149.157,80 49.157,80 100.000,48 0,00
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Kiracı Tarafından Yapılacak Muhasebe Kaydı Kiraya Veren Tarafından Yapılacak Muhasebe Kaydı:
F Finansal Kiralama AŞ, aynı kamyonu 01.01.2018 tarihinde 
100.000,00 TL’ ye finansal kiralama yoluyla satmak için almış-
tır. Daha sonra X AŞ firmasına satmıştır.
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Gayrimenkul sektörünün 
gelişmesi ile birlikte taşın-

mazların değerlendirilmesi ve 
bu değerlerin vergiye yansı-
tılması ekonomi içindeki öne-
mini artırmıştır. Bu manada, 
işletmelerin aktiflerinde bulu-
nan gayrimenkullerin sayısını 
artırma eğiliminde oldukları 
görülmektedir. İşletmelere ka-
yıtlı iktisadi kıymetlerin vergi 
kanunlarında belirlenmiş gün-
lerdeki değerlerinin tespit ve 
takdir edilmesi, vergi matrah-
larının doğru şekilde belirlen-
mesinin temel koşuludur. 

Bu çalışmada, gayrimenkul-
lerle gayrimenkul gibi de-

ğerlenen iktisadi kıymetlerin 
değerleme esasları incelene-
cek olup konuya ilişkin özel-
lik arz eden hususlara ilişkin 
değerlendirmelere de yer ve-
rilecektir. 

İktisadi işletmelere dâhil olan 
gayrimenkullerin değer-

lemesine yönelik belirleme, 
VUK’un 269 ve 270. madde-
lerinde yapılmıştır. Buna göre, 
gayrimenkuller ve gayrimen-
kuller gibi değerlenen diğer 
iktisadi kıymetler, maliyet 
bedeli ile değerlenecek olup 
değerleme esnasında bu kıy-
metlere ilişkin olarak; makine 
ve tesisatta gümrük vergileri, 
nakliye ve montaj giderleri ile 
mevcut bir binanın satın alına-
rak yıkılmasından ve arsasının 
tesviyesinden doğan gider-
lerin maliyet bedeline dahil 
edilmesi zorunludur. Ancak 
maliyet bedeline dahil edilme-
si zorunlu olan bu giderlerin 

yanı sıra, noter, mahkeme, kıy-
met takdiri, komisyon ve tel-
laliye giderleri, Emlak Alım ve 
Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) 
şeklindeki giderlerin maliyet 
bedeline dahil edilmesi ya da 
doğrudan gider yazılmaları 
konusunda mükelleflere ser-
besti tanınmıştır. 

Taşıt alım vergisinin yerini 
ÖTV’nin alması dolayısıyla, 

bu kapsamda sadece taşıtlar 
için ödenen ÖTV’ler değil ma-
kine ve tesisatlar için ödenen 
ÖTV’lerin de maliyete dahil 
edilmesi veya doğrudan gider 
yazılması mümkün kılınmıştır. 
Doğrudan gider yazılabilen 
emlak alım vergisi ise yürür-
lükten kaldırılmış bunun yerine 
ise tapu harcı tutarları artı-
rılmıştır. Bu bakımdan emlak 
alım vergisinin yerine getirilen 
tapu harçları da doğrudan 
gider yazılabileceği gibi ilgili 
iktisadi kıymetin maliyet bede-
line dahil edilerek aktifleştiri-
lebilir. İthal edilen makine ve 
tesisatta ithalatla ilgili olarak 
ödenen gümrük vergileri ma-
liyet bedeline dahil olacaktır. 
Ayrıca vergi olarak adlandı-
rılmamakla birlikte, gümrükte 
ödenen birtakım fon (toplu 
konut fonu, kaynak kullanımı-
nı destekleme fonu gibi), harç 
veya çeşitli kamu kurumları-
nın ya da bunlar tarafından 
kurulan vakıfların bağış adı 
altında yaptıkları tahsilatın 
da maliyete dahil edilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlam-
da, VUK’un 270. maddesinde 
gider yazma konusunda mü-
kellefe serbesti tanınan gider-
ler dışındaki bütün giderlerin 
gayrimenkulün maliyet bede-
line dahil edilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Ka-
nunu’nda (TMK) taşınmaz 

(gayrimenkul) mülkiyetinin ko-
nusu; arazi, kat mülkiyeti kütü-
ğüne kayıtlı bağımsız bölümler 
ve Tapu kütüğünde ayrı say-
faya kaydedilen bağımsız ve 
sürekli haklar olarak tanım-
lanmıştır. Diğer yandan gay-
rimenkul olmamasına karşın 
VUK’un 269. maddesi uyarınca 
gayrimenkul gibi değerlemesi 
hükmedilen kıymetler şunlardır;

• Gayrimenkullerin mütem-
mim cüzüleri ve teferruatı; 

• Tesisat ve makinalar; 
• Gemiler ve diğer taşıtlar; 
• Gayrimaddi haklar. 

Gayrimenkullerde mütem-
mim cüz addedilen kı-

sımlar literatürde tartışmalı 
olmakla birlikte gayrimenkul 
maliyetine eklenerek onun fay-
dalı ömrüne göre; teferruat ise 
ayrı aktifleştirilerek ayrı şekilde 
tespit edilen faydalı ömrüne 
göre amortisman yoluyla yok 
edilirler.  

Gayri maddi haklar, sanat, 
bilim, sanayi ve ticaret 

alanlarıyla ilgili olarak ortaya 
çıkan her nevi hakkı ifade et-
mektedir. Gayrimaddi haklar, 
türleri ne olursa olsun gayri-
menkuller gibi işleme tabidir-
ler ve maliyet bedeli ile de-
ğerlenirler. İşletmede, hak için 
önceden kararlaştırılmış bir 
bedel varsa bu bedel üzerin-
den gayrimenkuller gibi ma-
liyet bedeliyle değerlenecek 
ve aktife alınarak amortisman 
yoluyla yok edilecektir. Değer-

leme gününde belli bir maliyet 
bedeline sahip olmayan ancak 
aktife de dahil edilmesi gere-
ken kıymetlerin ise VUK’un 289. 
maddesine göre emsal bedeli 
ile envantere dahil edilmeleri 
zorunludur.

163 Sıra No’lu VUK Genel Teb-
liği’nde, gayrimenkul alımında 

kullanılan kredilerle ile ilgili faiz 
ve kur farklarından, gayrimen-
kulün aktifleştirildiği hesap dö-
nemi sonuna kadar olanların 
gayrimenkul maliyetine eklen-
mesi zorunlu tutulmuştur. Buna 
karşın sonraki dönemlere ait 
olanların ise ilgili bulundukları 
yıllarda doğrudan gider yazıl-
ması veya maliyete eklenmesi-
nin ihtiyari olduğu belirtilmiştir.

Benzer şekilde lehe oluşan 
kur farklarının da aktifleş-

tirme işleminin gerçekleştiği 
dönemin sonuna kadar oluşan 
kısmının maliyetle ilişkilendirilme-
si (maliyeti azaltmak suretiyle), 
aktifleştirildikten sonraki döne-
me ilişkin olanların ise kambiyo 
geliri olarak değerlendirilme-
si veya maliyetten düşülmesi 
gerekmektedir. Ancak sonraki 
dönemlere ilişkin olarak seçimlik 
haklardan hangisi kullanılmışsa 
o yönteme göre işlem yapılma-
sına devam edilecektir. 

I. GİRİŞ

II. DEĞERLEME 
ESASLARI

III. GAYRİMENKULLER
VE GAYRİMENKULLER 
GİBİ DEĞERLENEN 
İKTİSADİ KIYMETLER

II. GAYRİMENKUL
DEĞERLEMESİNE 
İLİŞKİN ÖZELLİKLİ 
KONULAR

Mehmet Topal
Vergi Danışmanı

GAYRİMENKULLER VE 
GAYRİMENKULLER GİBİ DEĞERLENEN 
İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLENMESİ

mehmet.topal@centrumdenetim.com

A. Gayrimenkulün
Ediniminde Kredi 
Kullanılması Durumunda 
Ortaya Çıkan Faiz ve 
Kur Farkları 
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Katma Değer Vergisi Ka-
nunu’nun (KDVK) 58’inci 

maddesine göre; vergiye tabi 
işlemler üzerinden hesap-
lanan katma değer vergisi 
ile mükellefçe indirilebilecek 
katma değer vergisi gelir ve 
kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider olarak kabul 
edilmemektedir. 

KDVK’nın 29. maddesine 
göre vergiye tabi işlemler 

üzerinden yüklenilen katma 
değer vergisi, vergiye tabi iş-
lemler üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisinden in-
dirilmektedir. Ancak, KDVK’nın 
30. maddesi uyarınca hesap-
lanan vergiden indirilmesine 
izin verilmeyen katma değer 
vergileri, gelir ve kurumlar 
vergisi matrahlarının tespitin-
de işin mahiyetine göre gider 
veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınabilir. Bu ifadeden 
de anlaşılacağı üzere, indiri-
lemeyen KDV’nin doğrudan 
gider mi ya da maliyet be-
delinin bir unsuru mu olaca-
ğı işin mahiyetine göre tespit 
edilecektir.

Örneğin, KDVK’nın 30. 
maddesinin (b) fıkrasına 

göre faaliyetleri kısmen veya 
tamamen binek otomobille-
rinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların 
bu amaçla kullandıkları hariç 
olmak üzere işletmelere ait 
binek otomobillerinin alış ve-
sikalarında gösterilen katma 
değer vergisi indirim konusu 
yapılamamaktadır. Bu duru-
ma, indirim konusu yapılama-
yan KDV bedeli, VUK’un 262. 
maddesinde tanımlanan ma-
liyet bedeli tanımına göre alış 
ile bağlantılı gider olarak de-
ğerlendirilmelidir. Dolayısıyla 
söz konusu KDV bedeli, binek 
otomobillerin maliyet bedeli-
ne ilave edilebilir.

VUK’un 272. maddesinde, 
gayrimenkulün veya elekt-

rik üretim ve dağıtım varlıkla-
rının iktisabından sonra söz 
konusu kıymetlerle ilgili olarak 
yapılan giderlerden hangileri-
nin maliyet bedeline dahil edi-
leceği özel olarak belirlenmiş-
tir. Buna göre; normal bakım, 
tamir ve temizleme giderleri 
dışında, gayrimenkulü veya 
elektrik üretim ve dağıtım var-
lıklarını genişletmek veya ikti-
sadi kıymetini devamlı artırmak 
maksadıyla yapılan giderler 
gayrimenkulün veya elektrik 
üretim ve dağıtım varlıklarının 
maliyet bedeline eklenecektir. 

Bir geminin iktisap tarihin-
deki süratini fazlalaştır-

mak, yolcu ve eşya yükleme 
ve barındırma tertibatını ge-
nişletmek veya değiştirmek 
suretiyle iktisadi kıymetini 
devamlı olarak artıran gider-
lerle bir motorlu kara nakil 
vasıtasının kasa veya mo-
torunun yenisi ile değiştiril-
mesi veya alımında mevcut 
olmayan yeni bir tertibatın 
eklenmesi için yapılan gider-
ler bu giderlere örnek olarak 
verilebilir.

VUK’un 271. maddesine 
göre, gayrimenkullerin iş-

letmede imal ve inşa edilme-
si halinde bunlar için yapılan 
inşa ve imalat giderleri satın 
alma bedeli yerine geçmek-
tedir. Buna göre, satın alma 
bedeli yerine geçecek inşa ve 
imal giderleri bina, makina-te-
sisat ve gemilerle diğer taşıt-
lar için yapılacak giderlerdir. 
Binanın maliyet bedeli, arsası 
için ödenen bedelle birlikte 
binanın meydana getirilmesi 
için yapılacak harcamalardan 
oluşacaktır. 

Ayrıca sinema filmleri ve 
müzik albümleri gayri-

menkul gibi değerlenen ik-
tisadi kıymetlerin ortaya 
çıkarılmasına ilişkin yapılan 
giderlerin doğrudan gider 
olarak kaydedilmesi müm-
kün değildir. Bu kıymetlerin 
oluşum aşamasını da imal 
ve inşa gibi değerlendirmek 
gereklidir. Bu bakımdan, bu 
giderlerin geçici aktif hesap-
larda takip edilmesi ve eser 
vücuda geldikten sonra işlet-
menin aktifinde gayri maddi 
haklar hesabına aktarılması 
gerekmektedir. 

Maliyet bedeli ile aktifleş-
tirilen iktisadi kıymetler-

de, aktifleştirilme sonrasında 
ortaya çıkan maliyet bede-
lini düşürecek mahiyetteki 
gelir kalemlerinin söz konusu 
iktisadi kıymete ilişkin kısmı-
nın maliyet bedelinden indi-
rilmesi veya doğrudan gelir 
yazılması ihtiyaridir. Konuya 
ilişkin açıklamalar 334 Sıra 
No’lu VUK Genel Tebliği’nde 
yapılmıştır. 

Sözü edilen Tebliğ’de dö-
vizle edinilen iktisadi kıy-

metlerde, lehe oluşan kur 
farklarının aktifleştirme işle-
minin gerçekleştiği dönemin 
sonuna kadar oluşan kısmının 
maliyet bedelinden indirilece-
ği belirlenmiştir. Ancak sonra-

ki dönemlere ilişkin kur fark-
ları ise kambiyo geliri olarak 
değerlendirilerek beyan edi-
lecek gelire eklenmesi veya 
maliyetten düşülmek suretiyle 
amortismana tabi tutulması 
konusunda mükelleflerin se-
çimlik haklarının olduğu vur-
gulanmıştır.

VUK’un 269. ve 270. mad-
delerinde iktisadi işletme-

lere dâhil gayrimenkullerin ve 
gayrimenkul gibi değerlenen 
iktisadi kıymetlerin maliyet be-
deliyle değerleneceği belirtil-
miştir. Ayrıca gayrimenkuller 
ile gayrimenkul gibi değerle-
nen iktisadi kıymetlere ilişkin 
birtakım giderlerin, doğrudan 
giderleştirilmek yerine söz ko-
nusu iktisadi kıymetin aktifine 
kaydedilmesi gerektiği belir-
lenmiştir.

İşletmelerin varlıkları içerisin-
de önemli bir yer tutan gay-

rimenkullerin ve gayrimenkuller 
gibi değerlenen kıymetlerin 
değerlemelerinin doğru bir 
şekilde yapılması, vergi matra-
hının doğru bir şekilde tespiti 
açısından önem arz etmekte-
dir. Bu çalışmada gayrimen-
kullerin ve gayrimenkul gibi 
değerlenen iktisadi kıymetlerin 
maliyet bedelini etkileyecek 
özellikli hususlar, Vergi Usul 
Kanunu ve ilgili Tebliğler çer-
çevesinde ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

V. SONUÇ

B. İndirilemeyen Katma 
Değer Vergsi

C. Gayrimenkullerde
Sonradan Yapılan 
Harcamaların Durumu

E. Maliyet Bedelinin
Sonradan Düşürülmesi

D. İmal ve İnşa Edilen 
Gayrimenkuller
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Vergi Usul Kanunu’nun 
(VUK) 258. maddesinde 

değerleme üzerinde durulmuş 
ve değerlemenin, vergi mat-
rahlarının hesaplanmasıyla ilgili 
iktisadi kıymetlerin takdir ve 
tespiti olduğu belirlenmiştir. Söz 
konusu Kanunun 259. madde-
sinde ise değerleme günü-
nün iktisadi kıymetlerin vergi 
kanunlarında gösterilen gün 
ve zamanlarda haiz oldukları 
kıymetler esas tutulacağı belir-
tilmiştir. Değerlemede, iktisadi 
kıymetlerin her birinin tek başı-
na nazara alınacağı, teamülen 
aynı cinsten sayılan malların 
ve düşük kıymetli çeşitli eşya-
nın toplu olarak değerlemenin 
uygun olduğu 260. maddede 
belirlenmiştir. VUK’un sonraki 
maddelerinde ise iktisadi işlet-
melere dâhil her bir aktif ve 
pasif kıymetin nasıl değerle-
neceğine ilişkin düzenlemeler 
yapılmış olup, iktisadi işletme-
lere dahil menkul kıymetlerin 
ne şekilde değerleneceği ise 
279. madde ile hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu çalışmada; menkul kıy-
metlerin tanımı ve sınıflan-

dırılması ile menkul kıymetlerin 
muhasebe kayıtlarına ilişkin 
hususlar tartışılacak; ardından 
menkul kıymetlerin değerleme-
si, türev araçların tanımı ve çe-
şitleri ile sonuç olarak değer-
lendirmelerimiz yer alacaktır.

Vergi kanunlarında menkul 
kıymetler ile ilgili düzen-

lemeler yer almakla birlikte 
menkul kıymet tanımına yer 
verilmemiştir. Gelir Vergisi Ka-
nunu’nda (GVK) gelir unsurları 
arasında sayılan menkul ser-

maye iratlarında, menkul kıy-
met yerine menkul sermaye 
kavramı esas alınmış ve men-
kul kıymet niteliğinde olsun ol-
masın, menkul sermaye dola-
yısıyla elde edilen bütün iratlar 
menkul sermaye iradı olarak 
kabul edilmiştir.

Menkul kıymetler; Serma-
ye Piyasası Kanunu’nun 

3. maddesinde, “Para, çek, 
poliçe ve bono hariç olmak 
üzere; paylar, pay benzeri 
diğer kıymetler ile söz konusu 
paylara ilişkin depo sertifikala-
rı ile borçlanma araçları veya 
menkul kıymetleştirilmiş varlık 
ve gelirlere dayalı borçlanma 
araçları ile söz konusu kıymet-
lere ilişkin depo sertifikaları,” 
olarak tanımlanmıştır. 

Bu bakımdan menkul kıymet-
leri, ortaklık veya alacaklı-
lık sağlayan, belli bir bedeli 
temsil eden, yatırım aracı 
olarak kullanılan, dönemsel 
gelir getiren, misli nitelikte, 
seri halinde çıkartılan ve iba-
releri aynı olan kıymetli evrak 
olarak tanımlanmak ve

• Hisse senetleri gibi, ortak-
lık payları, 

• Tahvil, bono, sertifika gibi, 
borçlanma araçları ve 

Hisse senedi ile değiştirilebi-
lir tahvil, katılma intifa senedi, 
kar-zarar ortaklığı belgesi gibi, 
karma nitelikli menkul kıymetler 
olarak da üç ana grupta top-
lamak mümkündür.

Yukarıda belirtilen men-
kul kıymetler ticari işletme 

bünyesinde faiz geliri veya kâr 
payı elde etmek ya da fiyat 
değişimlerinden yararlanarak 
kazanç sağlamak amacıyla yer 
almaktadır. Bu nedenle menkul 
kıymetin işletme bilançosunda 
yer alış amacına göre farklı 
hesaplara kaydedilecektir. 

Menkul kıymetlerin çoğu 
herhangi bir değer kay-

bına uğramaksızın her an 
nakde çevrilebilir nitelikte ol-
masına rağmen hazır değerler 
içinde gösterilmez. Ticari işlet-
me kayıtlarında yer alan men-
kul kıymetler, kısa süreli fiyat 
değişimlerinden yararlanma 
amacı güdüyorsa, muhasebe 
ve yasal defter kayıtlarında;

110. Hisse Senetleri
111. Özel Kesim Tahvil, Senet ve 
Bonolar
112. Kamu Kesimi Tahvil ve Bo-
nolar
118. Diğer Menkul Kıymetler 
hesaplarında izlenmelidir.
Ancak uzun süreli yatırım aracı 
olarak, kâr payından fayda-
lanma amacı güden hisse se-
netleri ise muhasebe ve yasal 
defter kayıtlarında;
240. Bağlı Menkul Kıymetler
242. İştirakler
245. Bağlı Ortaklıklar

hesaplarında izlenmelidir.

Menkul kıymetlerin satışın-
dan doğan zararlar “655 

Menkul Kıymet Satış Zararı” 
hesabında, menkul kıymetlerin 
satışından doğan karlar ise 
“645 Menkul Kıymet Satış Kar-
ları” hesabında izlenecektir.

VUK’un değerlemeye ilişkin 
279. maddesinde menkul 

kıymetlerin değerleme esasla-
rı yer almaktadır. VUK’un 279. 
maddesine göre; “Hisse se-
netleri ile fon portföyünün en 

az %51’i Türkiye’de kurulmuş 
bulunan şirketlerin hisse senet-
lerinden oluşan yatırım fonu 
katılma belgeleri alış bedeliyle, 
bunlar dışında kalan her türlü 
menkul kıymet borsa rayici ile 
değerlenir. Borsa rayici yoksa 
veya borsa rayicinin muvaza-
alı bir şekilde oluştuğu anlaşı-
lırsa değerlemeye esas bedel, 
menkul kıymetin alış bedeline 
vadesinde elde edilecek ge-
lirin (kur farkları dahil) iktisap 
tarihinden değerleme gününe 
kadar geçen süreye isabet 
eden kısmının eklenmesi sure-
tiyle hesaplanır. Ancak, bor-
sa rayici bulunmayan, getirisi 
ihraç edenin kar ve zararına 
bağlı olarak doğan ve değer-
leme günü itibariyle hesaplan-
ması mümkün olmayan menkul 
kıymetler, alış bedeli ile değer-
lenir.” hükmü yer almaktadır. 

Menkul kıymetlerin değer-
lemesine ilişkin olarak 

VUK’un 279. maddesinde ya-
pılan düzenlemede görüldüğü 
üzere, menkul kıymet türüne 
göre farklı değerleme ölçüle-
ri belirlenmiştir. VUK’un anılan 
maddesi uyarınca menkul kıy-
metlerin bir kısmı alış bedeliyle, 
bir kısmı borsa rayiciyle bir kıs-
mı da dönemsel kâr ilaveli alış 
bedeliyle (kıst getiri yoluyla) 
değerlenecektir. 

VUK’da belirlenen değer-
leme ölçülerinin arasında 

alış bedeli bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte genel kabul 
görmüş tanıma göre; alış be-
deli iktisadi bir kıymetin elde 
edilmesi sırasında ödenen 
veya borçlanılan bedeldir. 
Buna göre, menkul kıymetin 

I. GİRİŞ

II. MENKUL KIYMET 
TANIMI

III. MENKUL 
KIYMETLERİN 
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Yiğit Kerimoğlu
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alış bedeli belirlenirken, söz 
konusu menkul kıymetin edi-
nimi için katlanılan komisyon, 
kur farkı vb. giderlerden pay 
verilmemesi gerekmektedir. Ay-
rıca, vadesi geldiği halde üze-
rinde tahsil edilmemiş kuponu 
ile birlikte menkul kıymet satın 
alınması durumunda, değer-
lemede menkul kıymetin alış 
bedeline kupon bedelinin de 
dâhil edilmemesi gerekir. Alış 
bedeli ile değerlenecek men-
kul kıymetler şunlardır;

• Hisse Senetleri
• Fon Portföyünün en az 

yüzde 51’i Türkiye’de ku-
rulmuş bulunan şirketlerin 
hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonu katılma bel-
geleri

• Borsa rayici bulunmayan, 
getirisi ihraç edenin kar ve 
zararına bağlı olarak do-
ğan ve değerleme günü 
itibariyle hesaplanması 
mümkün olmayan menkul 
kıymetler

Alış bedeliyle değerlenen-
ler dışında kalan her türlü 

menkul kıymet borsa rayici ile 
değerlenmektedir. Borsa rayici, 
yine VUK’un 263. maddesinde 
açıklanmıştır. Buna göre borsa 

rayici, gerek menkul kıymetler 
ve kambiyo borsasına, gerek-
se, ticaret borsalarına kayıtlı 
olan iktisadi kıymetlerin de-
ğerlemeden evvelki son mua-
mele gününde borsadaki mu-
amelelerin ortalama değerleri 
olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan borsalarda 
oluşan değerin, borsa 

rayici olarak kabul edilebilmesi 
için arz ve talep üzerine her-
hangi bir baskı olmaması ve 
piyasaya giriş ve çıkışın ser-
best olması gerekir. Bu neden-
le bazı sınırlamaların olabildi-
ği piyasalarda oluşan fiyatın 
borsa rayici olarak kabul edil-
memesi gerekmektedir. Borsa 
rayici ile değerlenecek menkul 
kıymetler şunlardır;

• Yatırım fonları, 
• Kar zarar ortaklığı belgesi
• Hazine bonoları
• Finansman bonoları
• Devlet tahvilleri
• Özel sektör tahvillerinden 

borsa kotunda bulunanlar

Borsa rayici yoksa veya 
borsa rayicinin muvazaalı 

bir şekilde oluştuğu anlaşılır-

sa değerlemeye esas bedel, 
menkul kıymetin alış bedeline 
vadesinde elde edilecek ge-
lirin (kur farkları dahil) iktisap 
tarihinden değerleme gününe 
kadar geçen süreye isabet 
eden kısmının eklenmesi sure-
tiyle hesaplanacaktır.

Türev araçlardan olan va-
deli işlemler ileride ger-

çekleşebilecek belirsizliklerin 
sürekli fiyatlanması nedeni 
ile piyasalarda şeffaf bilgi-
nin yayılmasına olanak tanır. 
Dünyanın değişik bölgelerin-
de oluşan türev ürün fiyatları 
ve etkileşimleri piyasa katı-
lımcılarına önemli enformas-
yon sağlamaktadır. Bu ürün-
lerin en önemli faydalarından 
biri, dayanak varlıkta ileride 
oluşabilecek belirsizlikler için 
şimdiden bir fiyat belirlenme-
sidir. Bu sayede, bu ürünler, 
ileride gerçekleşebilecek risk-
lerin yönetilmesi açısından ol-
dukça önemli bir sigortalama 
(hedging) işlevi görmektedir. 
Türev araçlar; vadeli işlem 
sözleşmeleri, opsiyon sözleş-
meleri ve swap sözleşmeler 
olarak üçe ayrılmaktadır.

1. Forward Sözleşmeler: 
Bir dayanak varlığın ileri-
ki bir tarihte, önceden be-
lirlenmiş bir fiyattan alınıp 
satılmasını sağlayan bir mali 
sözleşmedir. Taraflar arasın-
da sözleşmenin esasları ser-
bestçe belirlenmekte olan 
forward anlaşmaları genel-
likle tezgah üstü piyasalar-
da alınıp satılmaktadır.

2. Futures Sözleşmeler: 
Forward anlaşmalarında-
ki gibi, bir dayanak varlı-
ğın ileri bir tarihte önceden 
belirlenen fiyat üzerinden 
alınıp satılması sağlanmak-
tadır. Ancak bu sözleşmeler, 
forward anlaşmaları gibi ta-
raflara özel anlaşmalar de-
ğildir. Futures sözleşmeleri, 
vadeli işlem borsalarında 
işlem görmekte olup, borsa 
takas kurumunun garantisi 
altındadır. Forward anlaş-
maları organize borsalarda 
işlem görmektedir.

B. Opsiyon Sözleşmeleri: 
Forward, futures ve swap 
anlaşmaları, vadeli anlaş-
malar olmakla beraber bu 
finansal ürünlerde vade 
sonundaki işlemlerden cay-

A. Vadeli İşlem
Sözleşmeleri

B. Borsa Rayici ile
Değerlenecek Menkul 
Kıymetler

C. Kıst Getiri Yolu ile
Değerlenecek Menkul 
Kıymetler

V. TÜREV
ARAÇLARININ 
DEĞERLENDİRMESİ
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ma olanağı mevcut değildir. 
Başka bir ifadeyle, bu ürün-
lerde işlem yapan yatırımcı, 
gelecekte ürünün fiyatı ne 
olursa olsun, alım ya da satımı 
gerçekleştirmek zorundadır.

Koşula bağlı girilen an-
laşmaların başında ise 

opsiyon anlaşmaları gelmek-
tedir. İleri vadeli bir daya-
nak varlığı, belirli bir dönem 
sonunda, baştan belirlenmiş 
bir fiyattan alma ya da sat-
ma hakkı veren anlaşmalara 
opsiyon anlaşmaları denir. 
Bu anlaşmaların forward ve 
futures işlemlerinden temel 
farkları, vade geldiğinde 
alma ya da satma zorunlu-
luğunun olmamasıdır.

C. Swap Sözleşmeleri: 
Swap (takas), iki tarafın be-
lirli dönemlerde gerçekleşe-
cek olan nakit akışlarını be-
lirli koşullar çerçevesinde el 
değiştirmek suretiyle oluştur-
duğu türev ürünlerdir.

Türev araçlar esasen men-
kul kıymet olmamasına 

karşın menkul kıymetlerin 
getirisinden türetilmiş kıymet-
lerdir. Fakat türev ürün nite-
liğindeki vadeli işlem ve op-
siyon sözleşmelerinin menkul 
kıy¬met tanımına açıkça gir-
mediği görülmektedir. Gerek 
vergi kanunlarında gerekse 
de Sermaye Piyasası Ka-
nunu’nda bu sözleşmelerin 
menkul kıymet olarak kabul 
edildiğini öngören bir hüküm 
bulunmadığından, vadeli iş-
lem ve opsiyon sözleşmele-
ri menkul kıymet olarak ta-
nımlanmamakta ve VUK’un 
279. maddesi kapsamında 
değerle¬meye tabi tutu-
lamamaktadır. Bu nedenle 
iktisadi kıymet niteliğindeki 
türev ürünlerin değerlemesi 
VUK’un 289. maddesi hükmü 
çerçevesinde yapılmalıdır. Bu 
çerçevede, Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası’nda gerçek-

leştirilen vadeli işlem ve op-
siyon sözleşmelerinin, VUK’un 
289. maddesi uyarınca borsa 
rayici ile değerlenmesi ve 
anılan sözleşmelerin değer-
leme günü itibarıyla borsa-
da oluşan uzlaşma fiyatına 
(borsa rayici) göre oluşan 
farkın, kurum kazancı ile iliş-
kilendirilmesi gerekmektedir.

Menkul kıymet değerle-
mesi, işletmeye dahil 

bulunan diğer iktisadi kıy-
metlerde olduğu gibi vergi 
matrahlarının hesaplanması 
ve değerleme gününde ilgili 
kıymetlerin vergi kanunla-
rında belirlenmiş değerleri-
ne ulaşılabilmesi açısından 
önem arz etmektedir. 

Menkul kıymetlerin de-
ğerlemesinde esas 

olarak, hisse senetleri, yatı-
rım fonları katılma belgeleri 
ve getirisi önceden biline-
meyen menkul kıymetlerin 
alış bedeli ile değerlenece-
ği; bunların dışındaki menkul 
kıymetlerin borsa rayici ile 
değerleneceği; ancak borsa 
rayicinin olmaması halinde 
menkul kıymetin vadesinde 
sağlayacağı gelirin iktisap 
ve değerleme günü arasın-
daki süreye isabet eden kıs-
mı alış bedeline eklenerek, 
değerlemeye esas bedelin 
hesaplanması yoluna gidile-
ceği öngörülmüştür. Böyle-
likle yıl sonlarında dönem-
sellik ve ticari kazançlarda 
tahakkuk esasının da sonu-
cu olarak, borsa rayici veya 
kolayca tespit edilebilen 
menkul kıymetlerde o yıla 
isabet eden faiz kısımlarının 
beyanı gereken gelire dahil 
edilmesi sağlanmaktadır.

VI. SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME
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Emtia, satılacak mallar veya 
şeyler anlamına gelen bir 

terim olup, Vergi Usul Kanu-
nu’nda geçen emtia terimi 
ise iktisadi işletmelerin satın 
alma veya imal etme yolu ile 
satışa sundukları iktisadi kıy-
metleri ifade etmektir. Ayrıca, 
henüz satışa hazır durumda 
bulunmayan ham ve yardım-
cı maddeler de VUK’un 275. 
maddesinin ilk fıkrasında ge-
çen “tam ve yarı mamul mal-
lar dahil” belirlemesi uyarınca, 
emtia kapsamında değerlen-
dirilmektedir.

Değerleme kavramı, Vergi 
Usul Kanunu’nda vergi 

matrahının hesaplanmasıyla 
ilgili olan iktisadi kıymetlerin 
takdir ve tespiti olarak tanım-
lanmıştır. Değerlemenin ama-
cı, ticari kazancın dönemsellik 
ilkesi çerçevesinde doğru şe-
kilde tespit edilmesini sağla-
maktır. Dönem sonunda işlet-
melerin stoklarında ticari mal 
kalabilmektedir. Stokta kalan 
bu malların tespit edilmesi ve 
yasal düzenleme çerçevesin-
de değerlenmeleri gerekmek-
tedir. Değerleme esnasındaki 
yanlış adımlar, dönem karının 
hatalı olarak tespit edilmesine 
ve dolayısıyla ödenecek ver-
ginin hatalı şekilde hesapla-
masına sonuç verecektir.  

Muhasebedeki dönemsel-
lik ilkesi gereğince, işlet-

melerin faaliyet süreleri belli 
dönemlere ayrılacak olup her 
dönemin kar ve zararı ayrı 

olarak belirlenecektir. Bu çer-
çevede, işletmelerin dönemler 
itibariyle stoktaki tüm malların 
envanteri çıkartılarak VUK’un 
261. maddesinde belirlenen 
değerleme ölçülerine göre 
değerleme tarihindeki değer-
leri tespit edilecek ve bu çer-
çevede, ilgili dönem kazancı 
tespit edilecektir.

VUK’un 274. maddesi uya-
rınca emtia değerlen-

mesinde, maliyet bedeli esas 
alınması gerekmektedir. Emti-
anın maliyet bedeli ile değer-
lemesi esas olmakla birlikte 
bazı durumlarda emsal bede-
linin esas alınacağı belirlen-
miştir. Maliyet bedeli esasına 
göre emtianın maliyetine dahil 
edilecek satın alma bedeli dı-
şındaki unsurlar, malın işyerine 
getirilmesine kadar ödenen 
nakliye ve sigorta giderleri, 
yükleme-boşaltma giderleri, 
ithal edilen emtia için güm-
rükte ödenen vergiler ve em-
tianın gümrükten iş yerine ge-
linceye kadar yapılan nakliye, 
komisyon ve benzeri giderler 
olacaktır.

Bunun yanında, ödenen alış 
komisyonlarıyla finansman 

giderlerinin emtianın maliyeti-
ne eklenmesine ilişkin özel bir 
belirleme yapılmıştır. Konuya 
ilişkin olarak 238 Seri Nolu 
VUK Genel Tebliği’ne yapılan 
belirlemeye göre, emtianın 
satın alınıp işletme stoklarına 
girdiği tarihe kadar oluşan 
finansman giderlerinin mali-
yete intikal ettirilmesi zorun-
ludur. Stokta kalan emtia ile 
ilgili olarak daha sonra or-
taya çıkacak finansman gi-
derlerininse ilgili bulundukları 
dönemlerde gider yazılması 
veya maliyete intikal ettirilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği 
üzere, VUK’un 274. mad-

desi uyarınca emtia, maliyet 
bedeli ile değerlenmektedir. 
İmal edilen emtianın maliyeti-
ne dahil edilecek unsurlar ise 
VUK’un 275. maddesinde belir-
lenmiştir. Buna göre, imal edi-
len emtianın maliyetine aşağı-
daki unsurların dahil edilmesi 
gerekmektedir;

• Mamulün oluşturulmasın-
da sarf olunan iptidai ve 
ham maddelerin bedeli,

• Mamule isabet eden iş-
çilik,

• Genel imal giderlerinden 
mamule düşen hisse,

• Genel idare giderlerinden 
mamule düşen hisse, (Bu 
hissenin mamulün maliye-
tine katılması ihtiyaridir.)

• Ambalajlı olarak piyasaya 
arz edilmesi zaruri olan 
mamullerde ambalaj mal-
zemesinin bedeli.

Stoklarda bulunan emtianın 
değerlemesinde kullanılan 

yöntemler aşağıdaki gibidir;

• Basit Ortalama Yöntemi: 
Dönem içindeki toplam 
maliyetin toplam emtia 
miktarına bölünmesi so-
nucu çıkan birim mali-
yetin dönem sonundaki 
mal miktarıyla çarpılması 
sonucu stok maliyetinin 
elde edilmesidir.

• Ağırlıklı Ortalama Yönte-
mi: Satın alınan her par-
ti mal miktarları ile her 
parti malın birim fiyat-
larının çarpımlarının top-
lamlarından elde edilen 
toplam alış maliyetinin 
alınan toplam mal mikta-
rına bölünmesiyle yoluyla 
stok maliyetlerinin bulun-
masıdır. 
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• Hareketli Ortalama Yön-
temi: İşletmelerde, her 
yeni mal alımından son-
ra, o anda mevcut stok-
ların ağırlıklı ortalama 
maliyetinin hesaplanması 
esasına dayanmaktadır. 
Dönem sonu mal mev-
cudu da en son hesap-
lanan ağırlıklı ortalama 
maliyetle değerlenmek-
tedir.

• İlk Giren İlk Çıkar (FIFO): 
Satılan veya üretime 
verilen malların her za-
man stoklara ilk giren 
mallardan olduğu ka-
bul edilmekte ve maliyet 
değerleri en yakın ta-
rihli mal alımının değe-
rine yakınlaştırılmaktadır. 
Stoklardan çıkan malla-
rın maliyetleri eski birim 
fiyatlardan, kalan stok-
ların maliyetleri de yakın 
tarihli birim fiyatlardan 
oluşmaktadır.

• Son Giren İlk Çıkar (LIFO): 
Satılan veya üretime ve-
rilen malların her zaman 
stoklara en son giren 
mallardan olduğu kabul 
edilmekte ve stok mali-
yet değerlerini en eski 
tarihli mal alımının mali-
yetlerine yaklaştırılmak-
tadır. Stoklardan çıkan 
malların maliyetleri yeni 
tarihli birim fiyatlardan, 
kalan stokların maliyetleri 
de eski birim fiyatlardan 
oluşmaktadır.

Satın alınan veya imal 
edilen emtianın maliyet 

bedelinin son giren ilk çıkar 
(LİFO)yöntemiyle tespit edile-
bilmesine imkân sağlayan ve 
VUK’un 274. maddesinde yer 
verilen uygulama, 01.01.2004 
tarihinden itibaren 5024 sayılı 
Kanun hükmüyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yukarıda anılan 
diğer hesaplama yöntemleri-
nin uygulanmasında ise yasal 
açıdan bir sakınca bulunma-
maktadır. 

VUK’un 274. maddesinde 
“emtianın maliyet bede-

line nazaran değerleme gü-
nündeki satış bedelleri %10 ve 
daha fazla bir düşüklük gös-
terdiği hallerde mükellef, mali-
yet bedeli yerine 267. madde-
nin ikinci sırasındaki usul hariç 
olmak üzere, emsal bedeli öl-
çüsünü tatbik edebilir.” hükmü 
yer almaktadır. 

Buna göre, mükellefler, 
değerleme günü itibarıy-

la emtianın satış bedelinin, 
maliyet bedeline nazaran 
%10 veya daha fazla düşük-
lük göstermesi durumunda, 
bu kıymetlerin değerlemesi 
VUK’un 274. maddesi uyarın-
ca maliyet bedeli esası yerine, 
aynı Kanunun 267. maddesin-
de düzenlenen emsal bedeli 
esası ile yapılacaktır. Ancak 
emsal bedeli uygulamasında 
söz konusu 267. maddenin 
ikinci sırasındaki usul uygu-
lanmayacaktır. Bu durumda 
emsal bedel, ortalama satış 
fiyatı esasında veya takdir ko-
misyonunca takdir edilen be-
del üzerinden tespit edilecektir.

Örnek: Birim maliyet bedeli 
1.000 TL olan ticari mallardan 
işletmenin stoklarında 10 adet 
vardır. Ancak bu makinelerin 
değerleme günü itibariyle pi-
yasa fiyatı 750 TL’dir. İşletme 
bu ticari maldan Aralık ayın-
da birim fiyatı 600 TL’den 4 
adet satmıştır. Değerleme 
günündeki piyasa satış fiyat-
ları maliyet bedelinin %10’dan 
daha fazla altında kaldığın-
dan bu stoklar emsal bedelle 
değerlenebilir. Değerlemede 
emsal bedel olarak Aralık ayı 
ortalama satış fiyatı esas alı-
nacaktır.

Maliyet Bedeli: 10 X 1.000 = 
10.000 TL
Emsal Bedel (Ortalama Satış 

Fiyatı): 10 X 600 = 6.000 TL 
Değer Düşüklüğü: 10.000-
6.000 = 4.000 TL

Konuya ilişkin muhasebe kay-
dı ise aşağıdaki gibi olacaktır:

VUK’un 278. maddesi uya-
rınca, yangın, deprem ve 

su basması gibi afetler yü-
zünden veyahut bozulmak, 
çürümek, kırılmak, çatlamak, 
paslanmak gibi haller neti-
cesinde iktisadı kıymetlerinde 
önemli bir azalış meydana 
gelen emtia ile maliyetlerinin 
hesaplanması mutat olmayan 
hurdalar ve döküntüler, üstü-
pü, deşe ve ıskartalar emsal 
bedeli ile değerlenecektir. 
Anılan Kanun maddesinin 
metninden de anlaşılaca-
ğı üzere, söz konusu mallar 
olağandışı durumlar nede-
niyle gerçek değerini kaybe-
den mallar olup, VUK’un 267. 
maddesinde yer alan emsal 
bedel esasıyla değerlenmele-
ri daha gerçekçi sonuca ula-
şılmasını sağlayacaktır.

Diğer yandan stoklarda 
oluşan azalmanın takdir 

edilmesi talebinde bulunan 
bir mükellefin; 

• Değer düşüklüğüne yol 
açan olayı, 

• Stokunda iddia ettiği 
miktarda mal bulundu-
ğunu, 

• Değer düşüklüğünün 278. 
maddede sayılan olay-
lardan kaynaklandığını, 

ispatlaması gerekmektedir.

Vergi kanunlarında tica-
ri malların çalınması ve 

kaybolması halinde ortaya 
çıkan envanter noksanlıkla-
rının gider veya zarar yazı-
labileceğine dair herhangi 
bir hüküm bulunmamaktadır. 
Çalınan ve kaybolan mal-
larla ilgili olarak, söz konusu 
malların kıymeti düşen emtia 
olarak değerlenmesi ve vergi 
matrahını azaltıcı yönde bir 
ilişki kurulması da mümkün 
değildir. Çalınan ve kaybolan 
mallar işletme için sermaye-
de vukua gelen bir eksilme-
dir ve GVK’nın 88. maddesi 
uyarınca gider olarak dikkate 
alınamayacaktır. 

Nitekim Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdür-

lüğü’nün 24.03.1999 Tarih ve 
4009-39 sayılı özelgesinde; 
çalınan emtia bedelinin, vergi 
matrahının tespitinde zarar 
veya gider olarak indirile-
meyeceği belirtilmiştir. Buna 
göre, çalınan ve kaybolan 
emtia bedelinin kanunen ka-
bul edilmeyen gider olarak 
kayıtlara intikal etmesi gerek-
mektedir. Ayrıca bu emtiaya 
ilişkin indirime konu edilmiş 
olan KDV’nin indirimlerden 
çıkarılması ve malın maliye-
ti ile birlikte kanunen kabul 
edilmeyen giderler hesabına 
aktarılması gerekmektedir.

V. EMTİA
DEĞERLEMESİNDE 
ÖZELLİKLİ DURUMLAR

A. Değer Düşüklüğü 
Sebebiyle Emsal 
Değerleme

B. Kıymeti Düşen
Mallarda Değerleme

C. Çalınan ve 
Kaybolan Malların 
Değerlemesi
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238 Seri No’lu VUK Genel 
Tebliği’nde finansman gi-

derlerinin emtianın maliyet 
bedeline eklenmesi konusuna 
ilişkin düzenlemeler yapılmış-
tır. Buna göre, emtianın satın 
alınıp işletme stoklarına girdiği 
tarihe kadar oluşan kur farkla-
rının maliyete intikal ettirilmesi 
zorunludur. Stokta kalan em-
tia ile ilgili olarak daha sonra 

ortaya çıkacak kur farklarının 
ise, ilgili bulundukları yıllarda 
gider yazılması veya maliyete 
intikal ettirilmesi mümkün bu-
lunmaktadır.

Firmalar alıma teşvik ederek 
satışlarını artırmak, ticari 

kapasitelerini yani hali hazır-
daki pazar paylarını artırmak 
gibi amaçlarla belirledikleri 
dönem aralıklarında ciro pri-

mi, mal fazlası gibi pazarla-
ma-satış teknikleri kullanabil-
mektedirler. Bu kazançlar Gelir 
Vergisi Kanunun 37. Maddesi-
nin “Her türlü ticari ve sınai 
faaliyetlerden doğan kazanç-
lar ticari kazançtır” hükmüne 
istinaden ticari kazancın bir 
parçasıdır. 

Emtia alımına ilişkin sonra-
dan yapılan iskontolar da 

alım sırasında yapılan iskon-
tolar gibi mal alış maliyetini 

etkilemektedir ve bu bakım-
dan iskonto tutarı malın ma-
liyet bedelinden düşülmelidir. 
İskonto birden fazla mal için 
toplu olarak belirtilmişse, uy-
gun oranla bu iskonto malla-
rın maliyetine yansıtılmalıdır. 
Bununla birlikte belli bir dö-
nem sonunda veya belirli bir 
ciroya ulaşılması halinde he-
saplanacak ciro primlerinde 
teslime konu ürünlerin tabi ol-
duğu KDV oranı uygulanması 
gerekmektedir. 

D. Faiz, Kur Farkları 
ve Vade Farkları

Değerleme, VUK’da vergi matra-
hının hesaplanmasıyla ilgili olan 

iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti 
olarak tanımlanmış olup, bu işlem 
dönem kar veya zararının tespiti için 
temel hareket noktasıdır. VUK’un 274. 
maddesi uyarınca emtia, maliyet be-
deli ile değerlenmektedir ve bu mali-
yete dahil edilmesi gereken unsurlar 
yine aynı maddede belirlenmiştir. 

Emtianın maliyetine dahil edilecek 
satın alma bedeli dışındaki unsur-

lar, malın işyerine getirilmesine kadar 
ödenen nakliye ve sigorta giderleri, 
yükleme-boşaltma giderleri, ithal edi-
len emtia için gümrükte ödenen ver-
giler ve emtianın gümrükten iş yerine 
gelinceye kadar yapılan nakliye, ko-
misyon ve benzeri giderlerdir. Ayrıca 
emtianın satın alınıp işletme stoklarına 
girdiği tarihe kadar oluşan finansman 

giderlerinin maliyete intikal ettirilmesi 
zorunlu olup stokta kalan emtia ile 
ilgili olarak daha sonra ortaya çıka-
cak finansman giderlerinin ise ilgili 
bulundukları dönemlerde gider yazıl-
ması veya maliyete intikal ettirilmesi 
mümkün bulunmaktadır.

VI. SONUÇ

E. Alış İskontoları ve 
Ciro Primleri
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
6. maddesinde kurum ka-

zancının tespitinde Gelir Ver-
gisi Kanunu’nun ticari kazanç 
hakkındaki hükümleri uygula-
nır hükmüne yer verilmiş olup 
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 
(gerek bilanço usulünde ge-
rekse işletme hesabında) tica-
ri kazancın tespitinde VUK’un 
değerleme hükümleri dikkate 
alınacağı belirlenmiştir. Değer-
leme hükümleri ise, Vergi Usul 
Kanunu’nun 258 ve müteakip 
maddelerinde belirlenmiş olup 
anılan kanun maddesinde de-
ğerleme, vergi matrahlarının 
hesaplanmasıyla ilgili iktisa-
di kıymetlerin takdir ve tespiti 
olarak tanımlanmıştır. Değerle-
mede, iktisadi kıymetlerin vergi 
kanunlarında gösterilen gün ve 
zamanlardaki sahip oldukları 
kıymetler esas alınmaktadır.

Bu çalışmada kurum kazan-
cı ile gelir vergisine tabi 

olan ticari kazancın tespitin-
de dikkate alınması gereken 
değerleme hükümlerinden 
(senede bağlı olsun olmasın) 
alacak ve borçların değerle-
mesi konusu incelenerek rees-
kont işlemine ilişkin açıklama-
lara yer verilecektir.

VUK’un 281. ve 285. mad-
delerine göre TL cin-

sinden senetsiz alacak ve 
borçlar mukayyet değer ile 
değerlenmektedir. Mukayyet 
değer, bir iktisadi kıymetin 
muhasebe kayıtlarında gös-
terilen hesap değeridir. Ala-
caklar içerisinde şüpheli ve 

değersiz alacaklar var ise 
bunlar saptandıktan sonra 
geriye kalan alacakların mu-
kayyet değeri üzerinden de-
ğerlemesi yapılmaktadır. 

Borçların envanter ve 
değerlemesinde cari 

hesaplarla ilgili olarak dö-
nemsel gider tahakkukları-
nın yapılması sağlanmalıdır. 
Diğer taraftan borçların iş-
letmede kullanım süresi ve 
işletmeye maliyetleri hususu 
dikkatle değerlendirilmeli; 
emsaline göre yüksek tutar-
da veya oranda faizle borç-
lanılmasının iktisadi ve tek-
nik icaplara uymadığından 
hareketle bu işlemin örtülü 
sermaye veya örtülü kazanç 
dağıtımı olarak nitelendirile-
bileceği unutulmamalıdır.

VUK’un 280. maddesine 
göre yabancı paralar 

borsa rayici ile değerlen-
mektedir. Borsa rayici, gerek 
menkul kıymetler ve kambi-
yo borsasına, gerekse ticaret 
borsalarına kayıtlı olan iktisa-
di kıymetlerin değerlemeden 
evvelki son muamele günün-
de borsadaki muamelelerin 
ortalama değerlerini ifade et-
mektedir. İktisadi işletmelerin 
yabancı para veya yaban-
cı para cinsinden alacak ve 
borçlarının normal değerleme 
ölçüsü borsa rayici olmak-
la birlikte, ülkemizde serbest 

döviz borsası olmadığından, 
iktisadi işletmelerin yabancı 
para veya yabancı para cin-
sinden alacak ve borçlarının 
değerlemesi Maliye Bakanlığı 
tarafından ilan olunan resmi 
döviz kurlarına göre gerçek-
leştirilmektedir.

130 Sıra Numaralı VUK Ge-
nel Tebliği ile Maliye Ba-

kanlığınca kur tespit ve ilan 
edilmediği sürece, T.C. Merkez 
Bankasınca (TCMB) tespit ve 
ilan edilen döviz alış kurları-
nın değerlemede esas alına-
cağı belirlemesi yapılmıştır. Bu 
çerçevede; Maliye Bakanlığı 
tarafından kur tespit ve ilan 
edilmiş ise bu kurun, Maliye 
Bakanlığı tarafından kur tespit 
ve ilan edilmemiş ise TCMB 
tarafından belirlenen kurların 
değerlemede esas alınması 
gerekmektedir. Diğer yandan 
283 Sıra Numaralı VUK Genel 
Tebliği’nde, değerlemede, dö-
viz cinsinden yabancı paralar 
için döviz alış kurunun dikkate 
alınmasının gerektiği belir-
lenmiştir. 

Buna göre, dönem son-
larında döviz cinsinden 

alacaklar ve borçlar, TCMB 
tarafından açıklanan döviz 
alış kuru dikkate alınarak de-
ğerlenecek olup alacaklara 
ve borçlara ilişkin muhasebe 
kaydı sırasıyla aşağıdaki gibi 
yapılacaktır:

Önceki bölümde de be-
lirttiğimiz üzere, alacak 

ve borçların değerlemesi 
VUK’un 281 ve 285. maddele-
ri hükmüyle mukayyet değere 
göre yapılmaktadır. Alacak ve 
borçların senede bağlı olması 
durumunda vadesi gelmeyen 
borç ve alacakların değer-
leme günü değerine indir-
genmesi yasal düzenlemede 
mümkün kılınmıştır. Senede 
bağlı alacak veya borcun de-
ğerleme gününün kıymetine 
irca olunması uygulamasına 
reeskont işlemi denilmektedir. 
Reeskont, alacak ve borç se-
netlerinin tasarruf değerine 
göre değerlenmesi işlemidir. 
Banka, sigorta ve banker şir-
ketlerinin tüm borç ve alacak 
işlemleri için reeskont işlemini 
gerçekleştirmesi zorunlu iken 
diğer mükellefler için isteğe 
bağlı olarak düzenlenmiş ol-
makla birlikte yalnızca senede 
bağlı alacak ve borçlar için 
reeskont işleminin uygulana-
bilmesine imkan tanınmıştır. 
Reeskont işleminde amaç, 
senede bağlı alacak ve bor-
cun değerleme günü itibariyle 
net değerinin tespiti ve dola-
yısıyla dönemsellik ilkesi çer-
çevesinde, dönem kâr-zararı 
hesaplanırken tespit edilen 
net değerin dikkate alınmasını 
sağlamaktır.

I. GİRİŞ

II. TÜRK LİRASI 
CİNSİNDEN 
ALACAK VE 
BORÇLARIN 
DEĞERLEMESİ

III. YABANCI 
PARA (DÖVİZ) 
CİNSİNDEN 
ALACAK VE 
BORÇLARIN 
DEĞERLEMESİ

IV. ALACAK 
VE BORÇ 
SENETLERİNDE 
REESKONT 
İŞLEMLERİ

Sanem Perçin
Vergi Danışmanı

ALACAK VE BORÇLARIN 
DÖNEM SONUNDA 
DEĞERLEMESİ

sanem.percin@centrumdenetim.com



40

CENTRUMTIME Ocak - Şubat - Mart / Sayı 4 - 2019

Değerleme gününde se-
nedin nominal değeri, 

değerleme günü ile senedin 
vade tarihi arasındaki hesap-
lanan faizi de kapsamaktadır. 
Reeskont işlemi ile bu hesap-
lanan faiz miktarı tespit edil-
mektedir. Böylece tespit edi-
len faiz tutarı dönem sonu 
kar-zarar hesaplarıyla ilişki-
lendirilerek dönemsellik ilkesi-
ne uygun şekilde vergilendir-
menin önünü açmaktadır. Bu 
yönüyle reeskont işlemi, vadeli 
veya peşin şekilde alış satış 
yapan firmaların vergilendi-
rilmesinde ortaya çıkan farkı 
gidermektedir. 

Vergi Usul Kanunu çer-
çevesinde senede bağlı 

alacak veya borçların rees-
kont işlemine tabi tutulması 
esnasında aşağıda yer alan 
hususlara dikkat etmek gerek-
mektedir;

• Alacak veya borç bir ik-
tisadi işletme bünyesinde 
doğmuş olması,

• Alacak veya borcun se-
nede bağlı olması,

• Alacak veya borç senedi-
nin vade içermesi,

• Alacak veya borç sene-
dinin değerleme günü iti-
bariyle vadesinin gelme-
miş olması,

• Alacak veya borç sene-
dinin değerleme günü 
itibariyle işletmenin akti-
finde ya da pasifinde yer 
alması,

• Alacak veya borç senedi 
yabancı para cinsinden 
düzenlenmiş ve üzerinde 
bir faiz oranı yazılı değil 
ise LIBOR’ un esas alın-
ması.

Ayrıca VUK’un 285. mad-
desine göre borç senet-

lerine reeskont işlemi yapan 
işletmelerin alacak senetle-
rine de reeskont uygulaması 
zorunludur. Anılan şartları ta-

şımayan senetler için hesap-
lanan reeskont tutarı dönem 
kazancının tespitinde dikkate 
alınmayacaktır. Ayrıca vade-
li çekler, hatır senetleri, iflas 
etmiş kişilerden alınan sene-
de bağlı alacaklar ile şüpheli 
alacak türünden senetli ala-
cakların reeskont işlemine tabi 
tutulması mümkün değildir.

Alacak ve borç senetleri-
nin reeskont hesaplama-

sı 238 Sıra No.lu VUK Genel 
Tebliği’ne göre iç iskonto 
yöntemiyle yapılmaktadır. 
İç iskonto, bir senedin hali-
hazırdaki değeri üzerinden 
hesaplanan iskonto olup bu 
yöntem, senet üzerinde yazılı 
vadeye kadar olan gün farkı 
ve faiz (iskonto) haddi dikkate 
alınarak senedin şu anki de-
ğeri üzerinden iskonto tutarı 
hesaplanması esasına dayan-
maktadır. İskonto hesaplaması 
aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

F: Reeskont Tutarı
A: Senedin Nominal Değeri
T: Senedin Vadesi
m: Faiz (İskonto) Oranı

F= [(A x m x T) / 36.000+(m 
x T)]

Eğer senedin üzerinde faiz 
oranı yazıyor ise reeskont 

hesaplanırken bu oran dikkate 
alınacak, faiz oranı yazmıyor 
ise TCMB’nin açıklamış olduğu 
kısa vadeli avans işlemlerinde 
uygulanan faiz oranı dikkate 
alınacaktır.

Senedin dövizli olması du-
rumunda ise önce döviz 

bedeli üzerinden reeskont he-
saplanacak olup sonrasında 
döviz değerlemesi yapılarak 
reeskont tutarı belirlenerek se-
nedin reel değeri tespit edil-
miş olacaktır. Yabancı para 
cinsinden olan senetlerde 
reeskont hesaplanırken senet 

üzerinde yazılmış bir oran var 
ise bu oran kullanılacak; oran 
belirlenmemiş ise değerleme 
gününde geçerli olan Londra 
Bankalar Arası Faiz Oranı (LI-
BOR) kullanılacaktır.

Reeskontun tutarının he-
saplaması yapıldıktan 

sonra kaydı gerçekleştirilirken 
bilançoyu düzenleyici “122 
Alacak Senetleri Reeskontu”, 
“322 Borç Senetleri Reeskon-
tu” hesapları ile gelir tablo-
sundaki “647 Reeskont Faiz 
Gelirleri”, “657 Reeskont Faiz 
Giderleri” hesapları kullanıl-
maktadır. Aşağıda yer alan 
örnekte hesaplama sonrasın-
da muhasebe kaydına da yer 
verilerek sözü edilen hesapla-
rın kullanımı uygulamalı olarak 
gösterilmiş olacaktır.

Örnek: 
X AŞ’nin aktifinde 31.10.2018 
tarihi itibariyle 120 gün va-
deli 200.000,00 TL tutarında 
alacak senedi bulunmaktadır. 
Senette faiz oranı %15 olarak 
belirtilmiştir. 

Dönem sonunda alacak se-
nedine reeskont hesaplaması 
için yapılması gereken işlemler 
aşağıdaki gibidir.

Alacak ve borç senetleri-
ne reeskont uygulaması 

VUK’un 281. ve 285. maddele-
rinde yer almaktadır. Reeskont 
işleminde amaç, senede bağlı 
alacak ve borçların değerleme 
günündeki değerine indirgen-
mesidir. Dönemsellik ilkesi gere-
ği gelir ve giderlerin tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştiril-
mesi gerekmekte olup reeskont 
işlemi bu ilke çerçevesinde uy-
gulanmaktadır. 

Alacak ve borç senetlerine 
reeskont işlemi uygulan-

mazsa, ticari faaliyetlerini peşin 
olarak yürüten firmaların vergi 
matrahları ile, ticari faaliyetleri-
ni vadeli olarak yürüten firma-
ların vergi matrahları (sadece 
satış şekli) nedeniyle farklı ola-
caktır. Zira vadeli satış yapan-
ların satışlarına ilişkin kayıtları 
tahakkuk esaslı olduğundan 
vade farklarını da kapsamak-
tadır. Ancak dönemsellik ilkesi 
gereğince, ge¬lir ve giderlerin 
ilgili oldukları hesap döneminin 
kâr/zararının tespitinde dikka-
te alınmaları gerekmektedir. 
Bu ne¬denle, gelecek hesap 
dönemlerine ait olan vade 
farklarının ilgili oldukları hesap 
döneminde gelir ya da gider 
kaydedilmeleri ge¬rekmekte 
olup senede bağlı alacak ve 
borçların değerlemesi de bu 
gerekliliği karşılamaktadır.

Diğer yandan dönem so-
nunda hesaplanan rees-

kont tutarlarının kayıt edildiği 
ilgili hesaplar, bir sonraki döne-
min başında ters kayıtla kapa-
tılmaktadır. Bu durum, reeskont 
işleminin dönemsel bir işlem ol-
masının sonucudur. 

A. Reeskont Tutarının 
Hesaplanması

B. Reeskont Tutarına 
İlişkin Muhasebe 
Kaydı

VI. SONUÇ
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Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinde, anonim ve limited 
şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketle-
rin son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler 
toplamının en az yarısının veya en az üçte ikisinin ya da 
tamamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması durumları, çeşitli 
sonuçlara bağlanmıştır. 

Şirketinizin beklenen dönem zararı çerçevesinde özkaynakları 
negatif olarak hesaplanmaktadır. Sermaye ile yasal yedek 
akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması durumu-
nun tespitinde, (Özkaynak / (Ödenmiş Sermaye + Yasal Ye-
dekler) yoluyla hesaplanan orana bakılacaktır. Şirketinizin öz-
kaynaklarının negatif olması dolayısıyla, bu oranın da negatif 
olduğu görülmektedir. Bu durum, zarar sebebiyle sermaye ile 
yasal yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığını; 
dolayısıyla şirketinizin borca batık (teknik iflas) konumunda 
olduğunu göstermektedir.  

Diğer yandan 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınla-
nan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesi-
nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Teb-
liğ” ile, sermaye kaybı ve borca batık durumunun tespitine 
yönelik yapılacak hesaplamalarda 01.01.2023 tarihine kadar, 
henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden 
doğan kur farkı giderlerinin dahil edilmeyeceği yönün-
de geçici bir düzenleme yapılmıştır. Bu durumda, şirketinizin 
sermayesinin kayba uğrayıp uğramadığının tespitine yönelik 
hesaplamalar, 1.200.000,00 TL tutarındaki kur farkı giderleri 
dikkate alınmayacak şekilde yeniden yapılacaktır. Sözü edilen 
hesaplamada 2018 dönemi zararı (2.480.000 – 1.200.000 =) 
1.280.000,00 TL olarak dikkate alınacak ve öz kaynak toplamı 
770.000,00 TL olarak hesaplanacaktır. Bu durumda, şirketinize 
ilişkin olarak yukarıda sözü edilen oran, [770.000 / (3.750.000 
+ 0) =] 0,20 olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, şirketinizin 
karşılaştığı zarar nedeniyle, sermaye ve yasal yedekler topla-
mının en az üçte ikisinin karşılıksız kaldığı; dolayısıyla sermaye 
kaybı durumunun söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 

Anılan Tebliğ uyarınca, sermaye ile yasal yedekler toplamının 
en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, 
toplantıya çağrılan genel kurul; 

• Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve TTK’nın 473-475. 
maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına, 

• Sermayenin tamamlanmasına, 
• Sermayenin artırılmasına,

karar verebilecektir. Genel kurulun, yukarıda açıklanan ted-
birlerden birine karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden 
sona erecek olup bu şekilde sona eren şirketin tasfiye işlem-
leri, TTK’nın 536 ve devamı maddelerine göre yürütülecektir. 

Şirketimizin 2018 hesap dönemi finansal tabloları netleşmemekle birlikte yaptığımız hesaplamalara göre dönemi 2.480.000,00 
TL tutarında zararla kapatıyoruz. Bu zararın 1.200.000 TL tutarındaki kısmı kur farkı giderlerinden kaynaklanmakta. Bu çer-
çevede şirketimizin özkaynak durumu aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir;  

Bu durumda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde izlememiz ge-
reken yol nedir? Ayrıca şirketimizi diğer grup şirketimizle birleş-
tirme düşüncemiz var. Yasal mevzuata göre birleşme işleminde 
sakınca var mı? Bilgi verir misiniz?

Bu bakımdan sözü edilen tedbirlerin masaya yatırılması 
ve bunlardan birine karar verilerek uygulamaya geçiril-
mesi hayati önem arz etmektedir.

Diğer yandan anılan Tebliğ’in 14. maddesinde belirlendiği 
üzere, sermaye kaybı veya borca batık durumda olan 
bir şirket, kaybolan sermayeyi karşılayabilecek tutarda 
serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan 
başka bir şirket ile birleşebilecektir. Diğer bir ifadey-
le, birleşmenin gerçekleşebilmesi için birleşmeyi düşün-
düğünüz şirketin, şirketinizdeki (kur farkı giderleri da-
hil edilmeksizin yapılan hesaplama neticesinde ortaya 
çıkan) sermaye kaybını kapatacak miktarda serbestçe 
kullanabileceği özvarlığa sahip bulunması gerekmektedir. 
(Soruda birleşmeyi planladığınız şirketinize ilişkin verileri 
paylaşmadığınız için serbestçe tasarruf edilebilecek öz-
varlık bulunup bulunmadığına dair değerlendirme yapı-
lamayacaktır.)

Ayrıca birleşmeye taraf olan şirkette serbestçe tasarruf 
edebilecek özvarlığın bulunduğuna ve buna ilişkin tutar-
ların hesap şekli de gösterilerek doğrulandığına veya 
belirtilen durumların mevcut olmadığının belirlendiğine 
dair yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir raporu düzenlenecektir. Devrolunan şirketlerin 
denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi 
şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilecektir.

SO
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Öncelikle satış tarihi ile tahsilat tarihi arasında kur değişiminden 
kaynaklanan kur farkı geliri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Kur Geliri = [25.400 x (5,1906 – 3,8151)] = 34.937,70 TL
Bu farkın üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı husu-
sunun belirlenmesi açısından konuya ilişkin mevzuatı değerlen-
dirirsek: 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 26. maddesinde, “Bedelin döviz 
ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın mey-
dana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.”  
hükmüne yer verilmiştir. 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III-A/5.3. Kur Farkları” 
bölümüne göre; “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endeks-
lenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen 
vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi 
halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkının esas itibarıyla 
vade farkı mahiyetinde olduğu ve matrahın bir unsuru olarak 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; teslim veya hizmetin 
yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çı-
kan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve 
faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı 
tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle 
KDV hesaplanır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur 
farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tara-
fından satıcıya fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı 
tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.” 

Diğer yandan Tebliğin yukarıda sözü edilen bölümünün ip-
tali için açılan davayı Danıştay 4. Dairesi 18.5.2017 gün ve 
E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararıyla reddi üzerine kararın 
temyizine gidilmiş ve temyiz başvurusunun sonucunda, Danış-
tay Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 sayılı ka-
rarıyla, temyize konu kararı bozarak, Tebliğin ilgili bölümlerinin 
iptal edilmesini ve kur farklarının KDV matrahına dahil olmadı-
ğını hükme bağlanmıştır.  

Buna göre, satış tarihi ile tahsilat tarihi arasında kur değişi-
minden kaynaklanan 34.937,70 TL tutarındaki kur farkı geliriniz 
üzerinden katma değer vergisi hesaplanmasına ve buna 
ilişkin olarak fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta-
dır. 

Ancak 30.11.2018 tarihi itibariyle TBMM gündemine giren ve ha-
len Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, kur farklarının katma değer 
vergisi dahil olması hususuna yasal düzenlemede yer verilmesi 
öngörülmektedir. Söz konusu Teklifin ilgili bölümünün TBMM Ge-
nel Kurulu’nda aynen kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanınca im-
zalanmasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak kanunlaşması ha-
linde, yabancı paraya dayalı olarak yapılan satışlarda tahsilatın 
kısmen ya da tamamen sonradan yapılması nedeniyle ortaya 
çıkan kur farklarının matraha dahil edilmesi hükme bağlanmış 
olacaktır. Dolayısıyla kanunlaşma tarihi itibariyle, satıştan son-

12 Mart 2018 tarihinde KDV dahil toplam tutarı 35.400 USD tutarında mal satışı yaptık ve bu bedelin 10.000 
USD tutarındaki kısmını peşin olarak tahsil ettik. Faturayı da aynı gün düzenleyerek müşterimize gönderdik. 
Geriye kalan 25.400 USD tutarının tamamını ise 3 Aralık 2018 günü tahsil ettik. Satış tarihiyle tahsilat tarihi 
arasında kur değişiminden kaynaklanan kur geliri elde ettik. Bu kur geliri için KDV hesaplamadık ve fatura 
düzenlemedik. Ancak alıcı firma ısrarla fatura talebinde bulunmakta. Konuya ilişkin bilgi verir misiniz? (12 
Mart 2018 gününde 1 USD= 3,8151, 3 Aralık 2018 gününde 1 USD= 5,1906) 

raki tahsilatlarda oluşacak kur farklarının katma değer vergisi 
matrahına ilave edilmesi gerekecektir.  

Diğer yandan cari hükümler ve Danıştay’ın anılan Kararı çer-
çevesinde matraha dahil edilmesi gerekmeyen kur farklarına 
ilişkin olarak gündemde olan Kanun Teklifinde eskiye yürür 
şekilde geçici bir hükmün ihdas edilmesi durumunda, bahse 
konu kur farkları üzerinden katma değer vergisinin hesaplan-
ması gerekeceği dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan anılan Ka-
nun Teklifi çerçevesindeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesini 
tavsiye ediyoruz.  

SO
RU
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Geçen hafta bilgisayarım bozuldu. Haliyle ilk yaptığım şey inter-
net sitelerinin kampanyalı bilgisayar fiyatlarını araştırmak oldu.  9 
taksit avantajı bana ‘her ay şu kadarcık ödeyeceğim, ne olacak 
ki?’ diye düşündürtse de, ailemden kopup yeni  yeni sorumluluk 
almaya başladığım 30’lu yaşlarımın başında ortaya çıkan iç sesim 
“dur biraz kızım bekle” dedi.  Duygusal hayatımda aldığım karar-
larda pek işe yaramayan iç sesimi bu kez dinledim, bekledim. Bu 
bekleyiş, annemin evini kurcalarken bulduğum ve şuan sizlere bu 
satırları yazabildiğim mini külüstüre ulaştırdı beni. Külüstür dediği-
me bakmayın, daha fazla para harcayıp full paket aldığımız ve 
ihtiyacımız dışı özelliklerini kullanmayı bile denemediğimiz hemcins-
leriyle aynı görevi görüyor.

İhtiyacımı gerçekten karşılıyor mu? –Evet. Öyleyse, daha fazlasına 
ihtiyaç duyacağım zamana kadar kullanabilirim, yenisini almaya 
gerek yok. Devir tasarruf devri.

Seneler önce kredi işi yaparken,  o zamanki patronum insan ilişki-
lerimin kuvvetli olduğunu gözlemlediğini ve bu özelliğim sayesinde 
şirketin yılbaşı organizasyonunu çok iyi yönetebileceğimi düşün-
düğünü söylemişti (Çok zekice bir gaz verme şekli değil mi?) .Ne 
yalan söyleyeyim gazı almıştım, zam zamanım yakındı ve sorum-
luluğum dışı bir işi de yapabileceğimi ispat etme isteğimle beraber 
gözlerimde dolar işaretleri çıkmıştı. Bana bir bütçe verildi. Bütçeyi 
iyi yönettiğimi düşünüp birkaç gün sonra elimde kağıtlarla yanına 
gittiğimde ilk aldığım tepki “çok indirim olmamış, daha fazla iste.” 
oldu. İndirim istedim, yaptılar ve tekrar gittim;

“Misafirlerimize ikram edeceğimiz kanepe fiyatları çok yüksek kal-
mış, tekrar indirim iste” dedi. Utana sıkıla organizasyonu yapa-
cağımız yeri tekrar aradım ve yine indirimi kaptım. Neredeyse ilk 
aldığım fiyattan %25 indirimli fiyat almıştım son haliyle. (Ben olsam 
çulsuz sanmasınlar diye ilk aldığım fiyatı kabul ederdim mesela o 
zamanlar) Yine beğenmeyecek korkusuyla stres içinde geçirdiğim 
birkaç gün bana hayatımın geri kalanını olumlu yönde değiştirecek 
çok değerli bir eğitim vermişti. Pazarlık yapabilmeyi öğrenmiştim.

20’li yaşlarımın başlarında etiketleri incelemeden çılgınlar gibi alış-
veriş yapan, her tatilimden önce bavuluma ihtiyacım olmayan 
kıyafetleri de belki giyerim diye doldurup boş yere yük taşıyan, 
kuaförümü adeta maaşa bağlayan şapşik bir kızdım. 

Oturduğumuz yerden sipariş verebileceğimiz sisteme yeni geçil-
mişti o yıllarda. Mutluluğun, zenginlikte olduğunu gösteren show 
dünyası bize elektronik, moda, ev eşyası vb. şeylerin en iyisine 
sahip olanları izletiyordu. Bizlerde haklı olarak etkilenip  içimizdeki 
boşluğu akılsız tüketimle yaptığımız, cüzdan boşaltmalarla dol-
durabileceğimizi düşünüyorduk. Çok fazla para harcayabilirsiniz, 
çok güzel bir ev araba sahibi de olabilirsiniz ama bu çok mutlu 
olduğunuz anlamına gelmez. İstemenin sonu yok… 

Bugün neredeyse hepimizin sahip olduğu sosyal medya hesapları-
mızda birbirimizle yarışırcasına mutlu ve iyi hallerimizi sergiliyoruz. 
Sinemaya gidiyoruz biletler çekiliyor hemen, yürüyüşe gidiyoruz 

Gizem KALAYCI
Kurumsal İletişim ve İdari İşler Yöneticisi

DEVİR TASARRUF 
DEVRİgizem.kalayci@centrumdenetim.com
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hemen bir fotoğraf, yeni aldığımız ayakkabıyı gösterme peşindeyiz 
doğa ananın yanındayken bile...

Çok isterdim ama bir minimalist olmak yaradılışıma ters. Ama far-
kındayım en azından gitgide dibe çöküşümüzün, değiştirmeye ça-
lışıyorum, uymamayı deniyorum. Kendimi (ruhumu) kaybetmemek 
için direnmeye çalışıyorum bu düzene.

Nazım üstat konuyu benden daha güzel kaleme almış seneler 
önce. Yazımın bu bölümünde ona bırakıyorum kalemi;

“Basit yaşayacaksın. Basit
Mesela susayınca su içecek kadar basit…
Dört çıkacak, ikiyi ikiyle çarptığında.
Tek düğmesi olacak elindeki cihazın;
Tek bir düğme tek bir cümle gibi…
Kabak çekirdeği verecek sana rakamların veremediği mutluluğu.
İki harekette giyiniverecek, iki harekette soyunuvereceksin.
Kısacık olacak uyanman ve yola çıkman arasında geçen süre

Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını, bakışların bile anlatabi-
lecek kendini.
Pankreasının sağlığına dua edeceksin kapatırken gözlerini
Zafer işareti yapacaksın tuvaletten çıkarken
Bir kaşarlı tost olacak aradığın nasıl oturacağını bilemediğin sofra-
da, parmakların en kıymetli çatalın.
Yine, aynı  parmaklar çözecek en karmaşık denklemleri.
İskender’in kılıcı duracak avukat rehberinin yanında.
Bir filarmoni orkestrası veremeyecek sana kontrplak bir gitarda 
doğru basılmış bir ‘fa diyez’in mutluluğunu
‘Bilmiyorum’ diyebileceksin bilmediğinde ve çok normal olacak ‘onu 
da’ bilemeyişin.
Tek dereden su getirmen yetecek, bir ‘istemiyorum’ diyebilemeye,
Küçük bir not defteri olacak ‘bilgini’ en hızlı ‘sayan’.
Basit yaşayacaksın, basit.
Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi basit…
Nazım Hikmet Ran”

Işıklar içinde uyu güzel yüzlü şair…
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Müjdemi isterim, kararsızlıkla söyledi-
ğimiz “Bugün ne yemek yapsam?”, 

“Ne Giysem?” gibi sorularla ve sürekli 
almayı unuttuğumuz traş bıçağı, tuvalet 
kağıdı gibi malzemelerin bitmesiyle orta-
ya çıkan dram, yakın gelecekte bir sorun 
olmaktan çıkabilir!

Bir zamanlar yayıncılık endüstrisine 
özgü olan abonelik mantığı; Bark 

Box, Blue Apron ve Dollar Shave Club 
gibi markaların inovatif atılımlarıyla ve 
Amazon gibi bir devin Subscribe & Save 
(Abone Ol & Tasarruf Et) isimli servisiyle 
perakendeciliği çoktandır dönüştürmeye 
başlamış durumda. 

Basit bir şekilde tüketicilerin rutin ih-
tiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

olarak, otomatik ödeme talimatıyla pe-
rakende ürünlerin kendilerine düzenli ola-
rak ve kargo yoluyla gönderilmesi şek-
linde açıklayabileceğimiz bu fenomenin 
öncü markalarını ve hizmetlerini veya bu 
sistemi kullanan güçlü yerli bir e-ticaret 
markasını Türkiye’de henüz görmüyoruz. 
Ama 2012’den beri Blue Apron, düzen-
li olarak birilerine içinde yemek tarifiyle 
birlikte ilgili yemeği pişirmek için gerekli 
malzemelerin de olduğu paketler gönde-

riyor. Yani birileri için “bu akşam ne ye-
mek yapsam?” sorusu zaten çoktan tarih 
olmuş durumda.

Anlayacağınız üzere perakendecilik 
sektöründeki abonman mantığı öyle 

çok da yeni bir olgu değil. Ancak, yapay 
zeka ve makine öğrenme teknolojilerinin 
bu alan üzerindeki etkileri yeni sayılabilir. 

Bu teknoloji şimdilik özellikle yoğun iş 
temposuna sahip bireylerin yaşam 

stillerini iyileştirme vaadine sahip firmalar 
tarafından etkin olarak kullanılmakta.

İşte sizin için derlediğimiz birbirinden 
inovatif iş modelleri:

1970 yılında kurulan Sephora, Ameri-
ka’da 430’den fazla ve dünya çapında 

33 ülkede 2.300 mağazaya sahip dev bir 
kozmetik imparatorluğu. [1] Günümüzde 

birçok start-upın yalnızca sosyal medyayı 
kullanarak öne çıktığı bir zamanda Sep-
hora, kendisini yenilemek için yapay zeka, 
makine öğrenme ve artırılmış gerçeklik 
gibi teknolojilere yatırım yaparak kozme-
tik sektörünün öncüsü olmak için büyük 
bir adım attı ve 2015 yılında Sephora 
Play’i yarattı.

Sephora, 10$ gibi bir ücret karşılığında 
tüketicilerine prestijli markaların ürün-

lerinden örnekler yolluyor. “Aylık Güzellik 
Oyunu” mottosu ile hazırladığı bu hiz-
metin amacı müşterilerinin yeni ürünleri 
keşfetmesini sağlamak. Tabi kutu içerik-
leri herkes için aynı değil. Sephora Kutu 
içeriklerinin kişiselleştirilmesi için Dynamic 
Yield gibi yapay zeka kişiselleştirme plat-
formlarıyla işbirliği yapıyor.[2]

Paket içeriklerinin kişiselleştirilmesi için 
Sephora tüketici anketi, önceki sipa-

rişler, uzman görüşleri gibi birçok veriyi 
işleyecek bir algoritmanın sahibi. Ayrıca 
tüketicisini ve tüketicisinin kendisini ta-
nıması için de bazı atılımlar yapmış bir 
firma. Bu amaçla geliştirdiği mobil uy-
gulamalar, uygulama mağazalarından 
ücretsiz telefonlara indirilebiliyor. Ayrıca 
Sephora mağazalarında bulunan led ek-

Melih Cem Kılıç
IT / İçerik Yöneticisi

PERAKENDECİLİKTE YAPAY 
ZEKA VE ABONMANLIK: MODA 
SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEMEmelih.kilic@centrumdenetim.com

Perakendecilikte Abonmanlık

1-) Sephora Play!

İş Modeli

      1  Sephora, “About Us”, https://www.sephora.com/about-us, Erişim tarihi: Aralık 2019.

   2 Dynamic, “Sephora personalizes beauty”, https://www.dynamicyield.com/case-studies/sephora/ , Erişim Tarihi: Aralık 2019.
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3  Expanded Ramblings, “15 Interesting Stitch Fix Statistics and Facts (October 2018)”, Erişim Tarihi: Aralık 2018
4  Algorithms Tour,”home” https://algorithms-tour.stitchfix.com/, Erişim Tarihi: Aralık 2019
5  Statista,”Most common reasons women in the United States would be interested in subscribing to a beauty box as of May 2017, Erişim Tarihi: Aralık 2019
6  Benzinga,”The Future Of Retail? Stitch Fix, Blue Apron, Birchbox Provide Innovative Alternatives To Traditional Shopping”, Erişim Tarihi: Aralık 2019

ranlarla tüketiciler bu uygulamaları fiziki 
alışveriş esnasında da kullanabiliyor.

Sephora’nın geliştirmiş olduğu uygula-
malar arasından öne çıkan bazıları:

• Tap & Try: Yine ürünün sanal or-
tamda denenmesini sağlayan bir 
uygulama

• Color IQ:  Bu uygulama kullanıcının 
cildini tarıyor ve bilimsel olarak eş-
leştirilmiş Color IQ kodlarını kullana-
rak hassas fondöten eşleşmesi için 
olanak sağlıyor.

Sephora Visual Artist: Tüketiciler bu 
uygulama sayesinde ürünleri 3 boyutlu 
olarak kendileri üzerinde nasıl görüne-
ceğini deneyebiliyorlar. 

2011 yılında San Francisco’da kuru-
lan Stitch Fix, kurulduğu günden 

beri moda perakende sektörü üzerinde 
güçlü bir etkiye sahip. Stitch Fix, müş-
terilerinden gelen verileri, yapay zeka 
ve profesyonel stilistlerin önerileriyle 
birleştirerek bir algoritma geliştirdi. Bu 
sayede müşterilerinin dışarı çıkıp giyim 
için alışveriş yapmasına hatta internet 
üzerinden elbise, model arama gibi 
zahmetlere katlanmasına bile gerek kal-
mayacak bir satış modeli geliştirdi.

Kullanıcıların siteye üye olması ile bir-
likte kendilerine ait fiziksel özellikler, 

giyim alışkanlıkları, tercih ettikleri marka-
lar, bütçeleri gibi bir dizi bilgi, üyelik for-
mu ile elde ediliyor. Tüketiciler, kendilerine 
gönderilen paketler içerisindeki ürünlerin 
istediklerini satın alıp istemediklerini geri 
gönderme hakkına sahipler. Makine öğ-
renme ile bu veriler gittikçe daha tutarlı 
hale geliyor ve iade edilen ürün miktarı 
gittikçe azalıyor.

Firmanın 2018 yılında paylaştığı verilere 
göre 2018 yılının 3. çeyreğindeki geliri 

316 milyar dolar ve 2,7 milyon aktif müş-
terisi bulunuyor. Kısa sürede elde edilmiş 
bu rakamlar inovatif yaklaşımın markalara 
katkısını gözler önüne seriyor.[3] 

2010 yılında kurulan New York merkezli 
Birchbox, da tıpkı Sephora Play gibi 

aylık 10$ gibi bir ücret karşılığında müş-
terilerine kozmetik kutuları yolluyor. Kutu 
içeriklerini markaların test ürünleri, kata-
logları ve irili ufaklı kozmetik ürünleri oluş-
turuyor. Birchbox’ı özel yapan ise bu satış 
modelini ilk kullanan firma olması.

ABD menşeili Statista isimli araştır-
ma şirketi, tüketicilerin neden bu tür 

içeriği muğlak paketleri almak için para 
ödediğini anlamak üzere bir araştırma[5] 
yapmış. 2017 Mayıs ayında yapılan araş-
tırmaya göre, tüketicilerin bu tür hizmetle-
re abone olmasının en büyük sebebi yeni 
ürünleri keşfetmek. Birchbox’un kurucusu 
ve CEO’su Katia Beauchamp, konuyla il-
gili olarak şunları söylüyor: “Bugünün tü-
keticileri her zamankinden daha az za-
mana ve daha fazla seçeneğe sahipler. 
Baş döndürücü bir dizi mal ve hizmet 
hakkında bir sürü bilgi tarafından istila-
ya uğramış durumdalar. Gerçekçi olarak 
müşteriler, yiyecek, moda, güzellik, seya-
hat gibi yaşamlarının her alanında seçe-
neklerin çoğalmasıyla aynı şekilde tercih-
lerini hızlandırmak için çalışamazlar.”[6]

Birchbox’ın başarısı yine makine öğren-
menin etkili kullanımından kaynaklanı-

yor. Aslında Birchbox, ilk bakışta kozme-
tik ürünlerin satışa sunulduğu standart bir 
e-ticaret sitesine benziyor. Ancak verdiği 
hizmetteki kişiselleştirme özellikleri, rakip-
lerinden ayrılmasını sağlıyor. Tüketicilerin 
alışveriş verileri derlenerek kendilerine aylık, 
6 aylık veya yıllık olarak abonelik hizmeti 
sunuluyor.

Buna göre tüketicilerin cildine, saçına 
ve stiline göre içeriği uyarlanmış gü-

zellik kutuları, markanın tescilli algoritma-
ları kullanılarak oluşturuluyor. Müşterilerin 
dinamik yapısından kaynaklı olarak, kişisel 
tercihlerinin gelecekte ne şekilde değişe-
ceği de tahmin ediliyor. Sonuç olarak Bir-
chbox, müşterileri için müşterilerinin bile 
aklına gelmeyen faydalı ürünleri bulmaya 
çalışıyor.Stitch Fix’in internet sitesinde yer alan algoritma açıklama 

ekranından bir görüntü Kaynak: Algorithms Stitch Fix [4]

2-) Stitch Fix

İş Modeli

İş Modeli

3-) Birchbox
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5. SAYIDA 
GÖRÜŞMEK 

ÜZERE 
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