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TTK. Madde 66 

Her Tacir 

 

• Taşınmazlarını, 

• Alacaklarını, 

• Borçlarını, 

• Nakit Parasını, 

• Diğer Varlıklarını 

 

ve bunların değerlerini eksiksiz 

bir şekilde gösteren bir 

envanter çıkarır 

VUK. Madde 186 

Envanter çıkarmak, bilânço 

günündeki  

 

• Mevcutları,  

• Alacakları,  

• Borçları  

 

saymak, ölçmek, tartmak ve 

değerlemek suretiyle kesin bir 

şekilde ve müfredatlı olarak 

tespit etmektir 
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VUK. Madde 192 

Bilanço 

 

Aktif toplamı ile borçlar 

arasındaki fark, müteşebbisin 

işletmeye mevzu varlığını (Öz 

sermayeyi) teşkil eder. 

 

İhtiyatlar ve kar ayrı 

gösterilseler dahi öz 

sermayenin cüzüleri sayılırlar 

GVK. Madde 38 

Bilanço Esasında Ticari 

Kazancın Tespiti 

 

Bilanço esasına göre ticari 

kazanç, teşebbüsteki öz 

sermayenin hesap 

dönemi sonunda ve başındaki 

değerleri arasındaki müspet 

farktır 
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Değerlemenin Tarifi 

VUK. Madde 258 

Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve 

tespitidir. 

Değerlemede Esas 

VUK. Madde 260 

Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına nazara alınır. Teamülen aynı 

cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferik eşyayı toplu olarak değerlemek 

caizdir 

İktisadi Kıymet 

VUK. Madde 186 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder. 
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Değerleme ölçüleri: 

Madde 261 

Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, 

aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır: 

1. Maliyet bedeli; 

2. Borsa rayici; 

3. Tasarruf değeri; 

4. Mukayyet değer; 

5. İtibari değer; 

6. Vergi değeri; 

7. Rayiç bedel, 

8. Emsal bedeli ve ücreti. 
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Maliyet bedeli 

Madde 262  

 

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi 

veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan 

ödemelerle bunlara müteferri bilümum giderlerin 

toplamını ifade eder. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Borsa rayici: 

Madde 263  

 

Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo 

borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan 

iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son 

muamele gününde borsadaki muamelelerinin 

ortalama değerlerini ifade eder. 

 

Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz 

kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü 

yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki 

ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Tasarruf değeri: 

Madde 264  

 

Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme 

gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Mukayyet değer: 

Madde 265  

 

Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe 

kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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İtibari değer: 

Madde 266 

 

İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin 

üzerinde yazılı olan değerlerdir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Vergi değeri: 

Madde 268 

 

Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi 

Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen 

değeridir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Rayiç bedel: 

Mükerrer Madde 266 

 

Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme 

günündeki normal alım satım değeridir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Emsal bedeli ve emsal ücreti: 

Madde 267  

 

Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan, veya bilinmeyen 

veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, 

değerleme gününde satılması halinde emsaline 

nazaran haiz olacağı değerdir. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Emsal bedeli ve emsal ücreti: 

Madde 267  

 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin 

olunur: 

 

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins ve 

nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı 

ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda 

satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve 

tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan 

"Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın 

uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli 

tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25 

ten az olmaması şarttır. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Emsal bedeli ve emsal ücreti: 

Madde 267  

 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin 

olunur: 

 

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli 

edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması 

mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet 

bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar 

için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat 

belli eder. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Emsal bedeli ve emsal ücreti: 

Madde 267  

 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin 

olunur: 

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara 

göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin 

müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile 

belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa 

kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca 

yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. 

Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi 

mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, 

dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini 

durdurmaz. 

1. Maliyet bedeli 

2. Borsa rayici 

3. Tasarruf değeri 

4. Mukayyet değer 

5. İtibari değer 

6. Vergi değeri 

7. Rayiç bedel 

8. Emsal bedeli 
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Kasa mevcudu: 

Madde 284  

 

Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerlenir; yabancı 

paralar hakkında 280 inci madde hükmü uygulanır. 

 

Yabancı paralar: 

Madde 280  

 

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin 

takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış 

bedeli esas alınır.  

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye 

uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

 

 

100 Kasa 

101 Alınan Çekler 

102 Bankalar 

103 Verilen Çekler 

108 Diğer Hazır 

Değerler 
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Kasada Nakit Olarak Bulunan 

Yabancı Paralar Efektif Alış 

Kuru ile Değerlenecektir 

100 Kasa 

101 Alınan Çekler 

102 Bankalar 

103 Verilen Çekler 

108 Diğer Hazır 

Değerler 
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64 Nolu Vergi Usül Kanunu Sirküleri  

 

5941 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi gereği çekler 

üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibraz edilememesi 

nedeniyle İleri düzenleme tarihli çeklerin senetler gibi işlem 

görmeleri gerekir. 

 

100 Kasa 

101 Alınan Çekler 

102 Bankalar 

103 Verilen Çekler 

108 Diğer Hazır 

Değerler 
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Özel haller: 

Madde 289  

 

Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi 

ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi 

kıymetlerden bina ve arazi vergi değeriyle, diğerleri, varsa 

borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal 

bedeliyle değerlenir. 

 

Ancak kredili mevduat hesapları var ise ve bunlar ters bakiye 

veriyor ise bu hesapların banka kredilerine aktarılması ve 

değerleme gününe kadar faiz hesaplamasının yapılması 

gerekir. 

 

 

100 Kasa 

101 Alınan Çekler 

102 Bankalar 

103 Verilen Çekler 

108 Diğer Hazır Değerler 
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Menkul kıymetler: 

Madde 279 

 

Hisse senetleri ile  

 

Fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan 

şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma 

belgeleri  

 

Alış bedeliyle değerlenir. 

110 Hisse Senetleri 

111 Özel Kesim Tahvil 

Senet ve Bonoları 

112 Kamu Kesimi 

Tahvil Senet ve Bonolar 

118 Diğer Menkul 

Kıymetler 
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Menkul kıymetler: 

Madde 279 

 

… bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici 

ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin 

muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas 

bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek 

gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme 

gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi 

suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi 

ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme 

günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul 

kıymetler, alış bedeli ile değerlenir. 

110 Hisse Senetleri 

111 Özel Kesim Tahvil Senet 

ve Bonoları 

112 Kamu Kesimi Tahvil 

Senet ve Bonolar 

118 Diğer Menkul Kıymetler 
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Kar Oluşması Halinde 

 

111     …….. 

112    …….. 

118    …….. 

 642 Faiz Gelirleri   …….. 

 

Zarar Oluşması Halinde 

 

654 Karşılık Giderleri  …….. 

 119 Menk. Kıy. Değ Düş. Karş.  …….. 

 

110 Hisse Senetleri 

111 Özel Kesim Tahvil Senet 

ve Bonoları 

112 Kamu Kesimi Tahvil 

Senet ve Bonolar 

118 Diğer Menkul Kıymetler 
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Kar Oluşması Halinde 

 

181 Gelir Tahakkukları  …….. 

281 Gelir Tahakkukları  …….. 

 642 Faiz Gelirleri   …….. 

 

Zarar Oluşması Halinde 

 

654 Karşılık Giderleri  …….. 

 119 Menk. Kıy. Değ Düş. Karş.  …….. 

 

110 Hisse Senetleri 

111 Özel Kesim Tahvil Senet 

ve Bonoları 

112 Kamu Kesimi Tahvil 

Senet ve Bonolar 

118 Diğer Menkul Kıymetler 
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Alacaklar: 

Madde 281 

 

Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat 

veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar 

değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle 

birlikte dikkate alınır. 

 

Yabancı paralar: 

Madde 280  

 

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir ….  

Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya 

senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir.  

 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito ve 

Teminatlar 

127 Diğer Ticari Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Alacaklar: 

Madde 281 

 

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme 

gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz 

nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet 

Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. 

 

Yabancı paralar: 

Madde 280  

 

…. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve 

borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca 

değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz 

oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde 

geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas 

alınır. 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Reeskont Hesabı 

 

Reeskont Tutarı = Senet Bedeli  – 
 

 

100.000 TL tutarlı 90 gün vadeli bir senedin reeskont 

hesabı aşağıdaki gibi olacaktır.     

 

 

Reeskont Tutarı = 100.000 –  
 

 

Reeskont Tutarı = 4.648,39 
 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 

Senet Bedeli x  360 

360 + Vade x Faiz 

100.000 TL x  360 

360 + 90 x 0,195 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Şüpheli alacaklar: 

Madde 323 

 

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 borçlu tarafından ödenmemiş bulunan 

dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; 

Şüpheli alacak sayılır. 

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün 

tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında 

gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri 

kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil 

edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.  

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Bir alacağın şüpheli alacak sayılması için: 

 

 

1. Ticari faaliyetle ilgili olması. 

 

2. Dava veya icra işlemlerinin başlatılmış olması 

 

3. Dava veya icra işlemlerine değmeyecek derecede küçük 

bir alacak ise bir defadan fazla yazılı olarak talep 

edilmesi 

 

Gerekmektedir. 

 

 

 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Değersiz alacaklar: 

Madde 322   

 

Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre 

tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır. 

 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf 

değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara 

geçirilerek yok edilirler. 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Vergi hukuku uygulaması bakımından kanaat verici vesikalara örnek 

olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir. 

 

• Borçlunun ölümü ve mirasçılarının reddi miras kararı 

• Borçlu hakkında gaiplik kararı çıkması ve mirasçıların mirası 

reddetmesi 

• Borçlu aleyhine açılan davanın kaybedilmesi 

• Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine dair düzenlenmiş 

belgeler 

• Konkordato anlaşması yapılması 

• Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve malvarlığı 

bulunmadığını belgeleyen evrak 

• Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat 

dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı 

• Belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini 

gösteren anlaşmalar 

• Borçlunun iflasının ve tasfiyesinin sonuçlandığına ilişkin belgeler 

120 Alıcılar 

121 Alacak Senetleri 

122 Alacak Senetleri 

Reeskontu 

126 Verilen depozito 

ve Teminatlar 

127 Diğer Ticari 

Alacaklar 

128 Şüpheli Ticari 

Alacaklar 

129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 
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Emtia 

Madde 274 

 

Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir.  

 

Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki 

satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği 

hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin 

ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli 

ölçüsünü tatbik edebilir.  

 

Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de 

uygulanabilir. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer 

Düşüklüğü Karşılığı 

159 Verilen Sipariş 

Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

238 Sayılı VUK Genel Tebliği  

 

Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar 

oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur.  

 

Daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili 

bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal 

ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

İşletmelerin veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları 

krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem 

sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır.  

 

Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan 

gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde 

stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil 

edebileceklerdir. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer 

Düşüklüğü Karşılığı 

159 Verilen Sipariş 

Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

İmal edilen emtia: 

Madde 275  

İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet 

bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder: 

 

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve 

ham maddelerin bedeli; 

2. Mamule isabet eden işçilik; 

3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse; 

4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu 

hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.)  

5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan 

mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli. 

Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini 

yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde 

tayin edebilirler. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer 

Düşüklüğü Karşılığı 

159 Verilen Sipariş 

Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Kıymeti düşen mallar: 

Madde 278  

 

Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut 

bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi 

haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış 

vaki olan emtia ile  

 

maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve 

döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile 

değerlenir 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer Düşüklüğü 

Karşılığı 

159 Verilen Sipariş 

Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

İmha edilmesi gereken mallar: 

Madde 278/A 

 

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi 

nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha 

işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına 

istinaden, bu Kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasının 

üçüncü bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, (Takdir 

Komisyonu kararı olmaksızın) Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı 

dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer Düşüklüğü 

Karşılığı 

159 Verilen Sipariş 

Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Alacaklar: 

Madde 281 

 

Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya 

kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe 

kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer 

Düşüklüğü Karşılığı 

159 Verilen Sipariş Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Alacaklar: 

Madde 281 

 

Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya 

kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe 

kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

150 İlk Madde Malzeme 

151 Yarımamuller 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

157 Diğer Stoklar 

158 Stok Değer 

Düşüklüğü Karşılığı 

159 Verilen Sipariş Avansları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Aktif geçici hesap kıymetleri: 

Madde 283  

 

Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler 

ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş 

olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek 

suretiyle değerlenir. 

 

Zirai işletmelerde henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için 

yapılan giderler (Hazırlık işleri giderleri gibi) de bu madde 

hükmüne göre aktifleştirilerek değerlenir. 

180 Gelecek Aylara Ait 

Giderler 

181 Gelir Tahakkukları 

280 Gelecek Yıllara Ait 

Giderler 

281 Gelir Tahakkukları 

380 Gelecek Aylara Ait 

Gelirler 

381 Gider Tahakkukları 

480 Gelecek Yıllara Ait 

Gelirler 

481 Gider Tahakkukları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Pasif geçici hesap kıymetleri: 

Madde 287  

 

Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan 

hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 

olan giderler mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek 

suretiyle değerlenir. 

 

180 Gelecek Aylara Ait 

Giderler 

181 Gelir Tahakkukları 

280 Gelecek Yıllara Ait 

Giderler 

281 Gelir Tahakkukları 

380 Gelecek Aylara Ait 

Gelirler 

381 Gider Tahakkukları 

480 Gelecek Yıllara Ait 

Gelirler 

481 Gider Tahakkukları 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkuller: 

Madde 269  

 

İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet 

bedelleri ile değerlenir. 

Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi 

değerlenir: 

 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı; 

2. Tesisat ve makinalar; 

3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 

4. Gayri maddi haklar. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler: 

Madde 270  

 

Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden 

başka, aşağıda yazılı giderler girer: 

 

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj 

giderleri; 

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve 

arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. 

… 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler: 

Madde 270  

 

… 

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye 

giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet 

bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında 

göstermekte mükellefler serbesttirler. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler: 

163 Nolu VUK Genel Tebliği 

 

1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili 

faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle 

birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım 

maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait 

olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider 

yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle 

amortismana tabi tutulması, 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler: 

163 Nolu VUK Genel Tebliği 

 

2. Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal 

edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç 

taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur 

farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna 

kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu 

bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden 

sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda 

doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek 

amortisman konusu yapılması, 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

İnşa ve imal giderleri: 

Madde 271  

 

İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve 

tesisatta bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli 

yerine geçer. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarında maliyet bedelinin artması: 

Madde 272 

 

Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, 

gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını 

genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak 

maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik 

üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Demirbaş eşya: 

Madde 273  

 

Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile 

değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satın 

alma bedelinden gayrı komisyon ve nakliye giderleri gibi özel 

giderlerdir. 

 

İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal 

giderleri satın alma bedeli yerine geçer. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve 

Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Özel haller: 

Madde 289  

 

Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi 

ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi 

kıymetlerden bina ve arazi vergi değeriyle, diğerleri, varsa 

borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal 

bedeliyle değerlenir. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve 

Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 
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Özel haller: 

Madde 289  

 

Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi 

ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi 

kıymetlerden bina ve arazi vergi değeriyle, diğerleri, varsa 

borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal 

bedeliyle değerlenir. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yer Üstü 

Düzenleri  

252 Binalar 

253 Tesis Makine ve 

Cihazlar 

254 Taşıtlar 

255 Demirbaşlar 

256 Diğer Maddi Duran 

Varlıklar 

258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Amortisman mevzuu: 

Madde 313  

 

İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz 

bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi 

kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre 

tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil 

eder. 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Envanterde amortisman kayıtları: 

Madde 189 

 

Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden 

her hangi biri ile gösterilir: 

 

1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 

2. Özel bir amortisman defterinde; 

3. Amortisman listelerinde. 

 

Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı 

gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların 

amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir. 

 

Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Yukarıdaki esaslara 

göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak 

geçirilebilir. 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Amortisman mevzuu: 

Madde 313  

 

… 

Değeri  (1000 TL) lirayı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 

(1000 TL) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi 

tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan 

bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. 
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Amortisman mevzuu: 

Madde 313  

 

… 

Değeri  (1000 TL) lirayı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 

(1000 TL) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi 

tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan 

bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. 

 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Amortisman uygulama sureti: 

b) Süre bakımından: 

Madde 320  

 

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak 

hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. 

 

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

sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan 

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

 

Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük 

bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 
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Normal amortisman: 

Madde 315 

 

Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân 

edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî 

kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. 

 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman: 

Mükerrer Madde 315 

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi 

değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. 

  

Bu usulün tatbikinde; 

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

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur.  

2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal 

amortisman oranının iki katıdır. 

3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. 

 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir. 
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Azalan bakiyeler usulüyle amortisman örneği: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar Tutar Yıllık 

Amortisman 

Tutarı 

Birikmiş 

Amortisman 

2018 10.000 4.000 4.000 

2019 6.000 2.400 6.400 

2020 3.600 1.440 7.840 

2021 2.160 864 8.704 

2022 1.296 1296 10.000 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

c) Amortisman usulünü seçme bakımından: 

Mükerrer Madde 320 

 

1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 

 

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya 

başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul 

değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtmeye 

mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk 

ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer 

kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir. 
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c) Amortisman usulünü seçme bakımından: 

Mükerrer Madde 320 

 

1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 

 

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya 

başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul 

değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtmeye 

mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk 

ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer 

kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir. 
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Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Mükellefiyet Başlamadan Önce yapılan alımlara ilişkin KDV nin indirim konusu 

yapılabilirliğine dair mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 

İdare bu tür alımların KDV sini genel esaslara göre indirim yapılabileceği 

görüşündedir.    

Konuyla ilgili Manisa Vergi Dairesi Başkanlığının 29/12/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.45. 

1501 GVK 40-3-121 sayılı özelgesi mevcuttur.  

« Mükellefiyet tesis ettirmeden önce faaliyetinize ilişkin olarak alınan emtia ve demirbaş 

faturaları ile diğer harcama faturalarının işe başlanılmasına müteakip VUK un 219 uncu 

maddesinde yer alan süreler içerisinde yasal deftere kaydedilmesi halinde bu tutarların 

gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması bu harcamalara 

ilişkin KDV nin ise KDV kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde indirim konusu 

yapılması mümkündür.»     
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Vergi idaresi belge asıllarının kaybolduğu durumlarda belgenin satıcıda kalan 

nüshasının noter tasdikli fotokopisine şerh düşülmesi suretiyle gider kaydı ve KDV 

indiriminin yapılabileceği görüşündedir. 
 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 03/07/2014 tarih ve 39044742-KDV.29-1785 sayılı 

özelgesine göre;  

 

“Çalınan Araçta Yer alan yakıt faturaları…Buna göre işletmenize ait olan ve işte 

kullanılan aracınıza ait ÖKC fişlerinin kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin 

(Bu örnek üzerine “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak 

amacıyla tasdik edilmiştir” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) çıkartılması suretiyle 

vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmiş 

olması şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” 
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KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III-A/5.3. Kur Farkları” bölümüne göre; 

“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek 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 

çıkan 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 tarafından satıcıya fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı 

tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 

Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan 

değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz.” 
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Konuya ilişkin olarak Danıştay 4. Dairesinin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834, 

K:2017/4605 sayılı kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda yer verilen 

ilgili bölümlerinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmiştir. Danıştay 4. Dairesince ilk 

derece mahkemesi olarak verilen bu karar Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 

nezdinde temyiz edilmiş olup, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 13.12.2017 tarih 

ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla Danıştay 4. Dairesinin, 18.5.2017 tarih ve 

E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.  

Karara gerekçe olarak gösterilen hususlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

- Teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel kavramı kanunda açıkça 

tanımlandıktan sonra, bedel kapsamında kabul edilmeyen ancak, matraha dahil 

edilmesi gereken gelir unsurlarının sayıldığı KDV Kanununun 24. maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde kur farkına yer verilmemiştir. 
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- KDV Kanununun 24. maddesinde yer alan “gibi” ifadesi, maddede sayılan matraha 

dahil unsurlara nitelik olarak benzeyen diğer gelirleri kapsaması amacıyla 

kullanıldığından, kur farkının, bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin 

ortaya konulması gerekmektedir. 

- KDV Kanununun 24. maddesinde yer alan “gibi” ifadesinden yola çıkılarak kur 

farkının vade farkı mahiyetinde olduğu kabul edilmek suretiyle katma değer vergisi 

matrahına dahil edilmesi, hukuk devletinin unsurlarından biri olan hukuki belirlilik 

ilkesiyle bağdaşmadığı gibi dava konusu KDV Genel Uygulama Tebliği ile katma değer 

vergisi matrahına ilişkin hükümlerin yorum yoluyla genişletilmesi, vergilendirmenin 

temel öğelerinin kanunla belirlenmesi gerekliliğini de kapsayan verginin kanuniliği 

ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.  

- 7161 Sayılı Yasa ile Kur Farkını matrahın bir unsuru olduğu kabul edilerek 

tartışmalara son verilmiştir.  



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

Gider yansıtmaları, mükelleflerin ticari işlem süreçlerinde kendilerinin maliyet veya 

gideri olmadığı halde onlara fatura edilmiş olan birtakım masraf kalemlerini gerçek 

ilgilisine aktarmak ihtiyacından doğmaktadır.  

Özellikle aynı binayı paylaşan ve ortak personeli istihdam eden grup firmalarında 

binanın genel idare giderleri ve personel maliyetleri başlangıçta bir şirkete fatura 

edilmekte ve daha sonra bu şirket grup şirketlerinin bu hizmetlerden yararlanma 

durumuna göre uygun bir dağıtım anahtarı belirleyerek bu maliyetleri ilgili şirketlere 

yansıtmaktadır.  

Masrafların ilgililerine aktarılması için düzenlenen bu faturalar masraf yansıtması 

faturası olarak adlandırılmaktadır.  

Masraf yansıtması için düzenlenen faturalarda masraflar birebir yansıtılabileceği gibi 

üzerine bir kar koyularak da yansıtılabilmektedir. 

Yansıtmanın şekline göre KDV uygulaması da farklı olmaktadır.  
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MASRAFLARIN EK ÖDEMELER OLMAKSIZIN İLGİLİSİNE YANSITILMASI  

Masrafın gerçek muhatabına birebir aktarılması işleminde masrafın KDV karşısındaki 

durumuna göre işlem yapılır. Yani aktarılan masraf KDV’ye tabi olduğu için 

başlangıçta KDV hesaplanarak faturalanmış olan kira vb. bir hizmet ise aktarım 

sırasında düzenlenecek faturada da, aktarılan masraflara ait KDV’nin gerçek 

yüklenicisi tarafından indirimine olanak verilebilmesi bakımından, KDV 

hesaplanacaktır.  

Ancak, aktarılan masraf damga vergisi, teminat mektubu komisyonu veya kredi kartı 

komisyonu gibi KDV’nin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna olan bir masraf ise 

yansıtma için düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 23/07/2013 tarih ve 64597866-130[1-

2014]-106 sayılı özelgesine göre;  

«Bankaya ödenen kredi kartı komisyonlarının kısmi olarak bayilere yansıtılmasında 

KDV uygulanmayacaktır» 



Dönem Sonu İşlemleri Semineri 

MASRAFIN EK ÖDEMELER İLEVE EDİLMEK SURETİYLE İLGİLİSİNE 

YANSITILMASI  

Masrafın muhatabına yansıtılması sırasında komisyon, aracılık hizmeti vs. adlar 

altında masraf tutarına ek bir bedel alınması durumunda bu ilave bedel verilen bir 

hizmetin karşılığı olduğundan KDV’ye tabi tutulmalıdır. Dolayısıyla aktarılan masraf 

KDV’nin konusuna girmese veya KDV’den istisna olsa da masraf tutarını aşan kısım 

üzerinden KDV hesaplanmalıdır. 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 30/12/2013 tarih ve 84974990-130[1-2013/79]-1396 

sayılı «Kira bedelinin bayisi olunan şirkete yansıtılmasında KDV başlıklı özelgesinde  

«Defterdarlık Anıt Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiralamış olduğunuz ve KDV Kanunun 

17/4-p maddesi gereğince KDV den istisna olan kiralama işlemine ait iş yeri kira bedelinin 

bire bir .....A.Ş. 'ye yansıtılması halinde düzenlenen yansıtma faturasında KDV 

hesaplanmayacaktır. Ancak, yansıtma faturasında kira bedelini aşan bir bedel yer alması 

halinde aşan kısım üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanacağı tabiidir.» 
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MASRAFIN EK ÖDEMELER İLEVE EDİLMEK SURETİYLE İLGİLİSİNE 

YANSITILMASI  

Diğer taraftan masraf aktarımı için düzenlenen faturada aktarılan masraf ile ilave 

bedel ayrıştırılmadan ilave bedel tutarı masraf tutarına eklenerek hizmet bedeli tek bir 

kalem olarak belirlenmişse, yansıtılan masrafın KDV’den istisna olmasının veya 

KDV’ye tabi olmamasının ya da indirimli oranda KDV’ye tabi olmasının bir önemi 

bulunmamakta olup, düzenlenen faturadaki bedelin tamamı üzerinden genel oranda 

KDV hesaplanacaktır. 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-

516 sayılı özelgesine göre; “…KDV ye tabi olan işlemlere ait giderlerin aynen yansıtılması 

(aktarılması) amacıyla düzenlenen faturalarda işlemin tabi olduğu oran üzerinden KDV 

hesaplanacaktır. Ancak, firmanızca %8 oranında KDV ye tabi olarak satın alınan yemek 

hizmet bedeline belli bir tutar ilave edilmek suretiyle alt taşeron firmaya faturalanması, 

masraf aktarımı olarak ve verilen hizmet de Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin 

24 üncü sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu hizmet bedelleri 

üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.”  
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KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İskontolar” başlıklı “III-A/6.1” bölümüne göre;   

KDVK’nın 25/a maddesi ile, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen 

fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki 

iskontoların, KDV matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı 

olarak yapılan iskonto, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda 

olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmez. 

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yılsonlarında, belli bir dönem 

sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yılsonu iskontosu 

gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl işleme ilişkin KDV matrahının 

değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku 

bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre düzeltme 

yapılması gerekmektedir. 

Alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla 

düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk 

teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. 
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KDVK’nın 30/c maddesi hükmüne göre; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın 

yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç 

olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm 

altına alınmıştır.  

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III-C/2.4. Kullanım Süresi Geçen veya 

Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi” 

bölümüne göre  

“Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi 

geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı 

dolayısıyla yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca 

indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

Söz konusu malların ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir 

Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda da bu mallara ilişkin yüklenilen KDV 

indirilemez.  

Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan 

KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV 

Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim 

hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.”  
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60 Seri No.lu KDV Sirküleri’nin 8.1.3.2 bölümüne göre;  

 
“Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana 

gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu durumda malların 

zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu olacağından, bu malların 

iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.”  

 

Konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere malların zayi oluş 

şekline göre KDV yönünden yapılacak işlemler farklılık arz etmekte olup, bu işlemler 

aşağıda açıklanmıştır. 
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DEPREM, SEL FELAKETİ VE MALİYE BAKANLIĞININ YANGIN 

SEBEBİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN ETTİĞİ YERLERDEKİ YANGIN 

SONUCU ZAYİ OLANLAR  
 

KDVK’nın 30/c maddesinde deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın 

sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar dolayısıyla 

yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün kılınmıştır.  

 

Deprem veya sel felaketi nedeniyle malların kısmen veya tamamen zayi olması 

durumunda, daha önce bu malların alımında indirilmiş olan KDV yönünden yapılacak 

bir işlem bulunmamaktadır.  

 

Bunun dışında Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep ilan etmediği bir yangın nedeniyle 

zayi olan mallara ait KDV’nin indirimi mümkün değildir.  
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FİRE SONUCU MEYDANA GELEN KAYIPLAR   

 
Konuyla ilgili 60 Seri No.lu KDV Sirküleri’nin 8.1.3.3 bölümüne göre;  

 

“Fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde 

uğradığı fiziksel kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında 

meydana gelen firelerin zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. Bu durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin de 

düzeltilmesine gerek yoktur.  

 

Ancak, yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını 

aşan kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın 

tespitinde indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen 

KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.”  
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ÇALINMA VE KAYBOLMA NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN FARKLAR  

 

İşletmedeki malların çalınması veya kaybolması durumunda, bu olayların ispat edilip 

edilememesine göre yapılacak işlem farklılık göstermektedir. 

  

Çalınma veya kaybolma, polis veya jandarma tutanağı ya da mahkeme kararı ile 

tevsik edilebilir durumunda ise, çalınan veya kaybolan mallar için daha önce indirilen 

KDV’nin indirimi kabul edilmez ve daha önce indirim konusu yapılan KDV çalınma 

veya kaybolmanın gerçekleştiği dönem beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak 

beyan edilir. 

  

Çalınma veya kaybolmanın tevsik edilememesi durumunda ise çalınan veya kaybolan 

malların belgesiz satıldığı kabul olunarak, emsal satış bedeli üzerinden fatura 

düzenlenmek suretiyle KDV hesaplanması gerekmektedir.   
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STOK FAZLA VE NOKSANINLIKLARININ NEDENİNİN 

BULUNAMAMASI  

 
Stokta ortaya çıkan fazlalıklar bir teslim veya hizmetin sonucu olmadığından KDV 

açısından bir sonuç doğurmamaktadır. Bununla birlikte stok fazlalıklarının olası bir 

vergi incelemesi sırasında KDVK ’nın 9/2 maddesindeki sorumluluk hükümleri 

uyarınca belgesiz mal bulundurma açısından eleştiri konusu yapılabileceği 

unutulmamalıdır.  

 

Diğer taraftan stok noksanlığın nedeninin izah edilememesi halinde bu malların yıl 

içinde satıldığı ve bedellerinin ise defterlere geçirilmediği kabul edilmelidir.  
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KDVK ‘nun 17/2-b maddesinde, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma 

bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, 

üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve 

sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu 

menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet 

ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. 

Ancak, söz konusu istisna hükmü,  Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve 

kuruluşlara yapılan bedelsiz  teslimlere yönelik olup bedelsiz teslime konu malların satın 

alınması veya üretilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarını 

kapsamamaktadır. 

Öte yandan, aynı Kanunun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna 

edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu 

mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.”  
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Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı 17.11.2011 tarih B.07.1.GİB.4.31.15.01-KVK-5-03-63 

Sayılı Özelgesi 

KDVK ‘nun 17/2-b maddesinde, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve 

katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil 

ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî 

partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım 

sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her 

türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı 

belirtilmiştir. 

Ancak, söz konusu istisna hükmü,  Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve 

kuruluşlara yapılan bedelsiz  teslimlere yönelik olup bedelsiz teslime konu malların 

satın alınması veya üretilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımların 

kapsamamaktadır. 
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Öte yandan, aynı Kanunun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden 

istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında 

gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer 

vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır. 

Bu itibarla, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından Kanunun 17/1 

inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve 

hizmet ifaları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin, mükelleflerin vergiye tabi 

olarak yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiden indirimi 

mümkün olmayıp, söz konusu verginin işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru 

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Ancak, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınan yüklenilen KDV tutarlarının 

da bağış tutarına ilave edileceği ve beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle kurum 

kazancından indirilebileceği ise tabiidir. 
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Dönemsellik İlkesine Göre KDV İndirimi 

 
Elektrik Su, Doğalgaz, Haberleşme Bedellerinin giderlerinde KDV indirimi; 

  

KDVK ‘nın 29/3 maddesine göre indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana 

geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği 

vergilendirme döneminde kullanılır. 

  

7104 sayılı kanun ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere «vergiyi doğuran olayın 

vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların 

kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm 

altına alınmıştır.   
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İkinci El Oto Ve Taşınmaz Alım – Satımlarında KDV Matrahı Özel Matrah 

Şekli Kapsamına Alınmıştır 
 

7104 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah 
Şekilleri” başlıklı 23. maddesine eklenen ve 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe giren (f) 
bendi ile “İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 
mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan 
istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın 
satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli 
düşüldükten sonra kalan tutar’’ olarak belirlenmiştir. Bu hüküm çerçevesinde; 

 

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan 
ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda 
sadece alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanacaktır. 
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İkinci El Oto Ve Taşınmaz Alım – Satımlarında KDV Matrahı Özel Matrah 

Şekli Kapsamına Alınmıştır 
 

KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların 
teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması 
yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler 
tarafından uygulanacaktır. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlardır.  

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan 
ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. 
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İkinci El Oto Ve Taşınmaz Alım – Satımlarında KDV Matrahı Özel Matrah 

Şekli Kapsamına Alınmıştır 
 

Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el 
motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara 
taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz. 

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi 
için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı 
değişiklik yapılmaması gerekmektedir.  
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Zayi Olan ATİK lerde Yüklenilen KDV ‘nin İndirimi 
 

7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
İndirilemeyecek KDV başlıklı 30. maddesinin (c) bendine eklenen ve 06.04.2018 
tarihinde yürürlüğe giren eklenen parantez içi hükmü  aşağıdaki gibidir. 

c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği 
yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma 
değer vergisi, (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye 
Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna 
kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma 
değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim 
edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin 
kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.) 
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Zayi Olan ATİK lerde Yüklenilen KDV ‘nin İndirimi 

 
Yapılan düzenleme ile  V.U.K.’nun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca 
belirlenen  faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında 
teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı 
ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere 
ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim konusu 
yapılması mümkün hale gelmiştir. 

Buna göre, ATİK’in Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrünü tamamladıktan 
sonra zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu kıymetin 
alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim hesaplarından 
çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzeltme işlemi yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır 

Ancak ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna kapsamında 
teslim edilmesi durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, faydalı 
ömrünün işletmede kullanılan süresine isabet eden kısmı için herhangi bir düzeltme 
işlemi yapılmayacaktır. 
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Zayi Olan ATİK ‘lerde Yüklenilen KDV ‘nin İndirimi 

 
ATİK ’in zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı 
ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün işletmede kullanılmayan süresine) isabet 
eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ATİK ’in zayi olduğu veya istisna 
kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu 
Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından 
çıkarılması gerekir. 

Hesaplama yapılırken ATİK ’in işletmede kullanılan süresinin tespitinde ATİK ’in 
işletmede kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan kısa olan süreler bir yıl olarak kabul 
edilecektir. 
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DEĞERSİZ ALACAKLARA İLİŞKİN KDV NİN İNDİRİMİ 

 

01.01.2019 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDVK ‘nın 29 uncu maddesine 4. 

bent eklenmiştir. Buna göre; «Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz 

hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın 

zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir.»  

 

KDVK nun 30. maddesine ise 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 1/e 

bendiyle «Vergi Usul Kanunu’nun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen 

alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.» 

Bu amaçla borçlu, alacaklının alacağını zarar yazdığı ve bu alacağa ilişkin KDV’ni 

indirim konusu yaptığı vergilendirme dönemi ile aynı dönemde 1 No.lu KDV 

Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 505 kod 

numaralı “VUK 322. Madde Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı aracılığıyla 

beyan edecektir.   
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Gelir Vergisi Kanunu 88. Madde ile Kurumlar Vergisi Kanunu 9. Maddesinde geçmiş 

yıllar zararları düzenlenmektedir.  

 

Gelir Vergisine Göre Mahsup 

  

   Gelir Vergisi Kanununun 88. maddesinin birinci fıkrasında gelirin toplanmasında 

gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80. maddede yazılı diğer kazanç 

ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği 

hükmolunmuştur. 

 

Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise zarar mahsup neticesinde kapatılmayan zarar 

kısmını, müteakip yılların gelirinden indirileceği, arka arkaya beş yıl içinde mahsup 

edilmeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara nakil olunamayacağı, üçüncü fıkrasında 

ise menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, 

sermayede vukua gelen eksilmelerin zarar addolunmayacağı hükmolunmuştur. 
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Yurt Dışı Zararların Mahsubu 
Gelir Vergisi Kanununun 88. maddesinin dört ilâ altıncı fıkralarında gelir vergisi 

mükelleflerinin yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlara ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır. 

Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar faaliyette bulunulan ülkenin 

vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke 

mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 

raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı 

halinde mahsup edilebilecektir. 

Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, 

bilanço ve kâr-zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması 

zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla 

ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin 

mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan 

ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir 

örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 
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Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Zarar Mahsubu 
KVK 9. maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri;  

- Geçmiş yıllara ait zararları, 

- Devralınan veya tam bölünme suretiyle bölünen kurumlara ait zararları, 

- Yurt dışı faaliyetlerden doğan zararları, 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu 

yapabilirler. 

Geçmiş Yıllar Zararları 
Kurumlar Vergisi Kanununun “Zarar mahsubu” başlıklı 9. maddesinin (1) numaralı 

fıkrasının (a) bendi uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri beş yıldan fazla 

nakledilmemek kaydıyla geçmiş yıllara ait kurumlar vergisi beyannamelerinde yer 

alan zararları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından 

indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Geçmiş hesap dönemlerinde oluşan zararların mahsubunda, söz konusu zararların en 

önceki hesap dönemi zararından başlayarak sırasıyla mahsup edilmesi gerekmektedir. 

Geçmiş yıllara ait zararların mahsubunun, yıl atlanmaksızın, mahsup imkânının 

doğduğu hesap döneminde yapılması gerekmektedir. 
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Devralınan veya Bölünen Kurumlara Ait Zararların Mahsubu 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçmiş yıl faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

zararların mahsup imkanı 5 yıl ile sınırlı olup, herhangi bir tutar sınırı 

bulunmamaktadır. 

 

Buna karşılık devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar, 

devralınan veya bölünen kurumların zararlarını belirli bir tutar ile sınırlı olarak 

mahsup imkanına sahip bulunmaktadırlar. Buna göre devralan kurumlar, kendi 

bünyelerinde oluşan zararların yanı sıra; 

- Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını 

geçmeyen zararları 

- Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen ve 

devralınan kıymetle orantılı zararlarını, kazançlarından indirebileceklerdir. 
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Devralınan veya tam bölünme suretiyle münfesih hale gelen kurumlara ait zararların 

mahsubunda esas alınacak öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca devir 

veya bölünme tarihi itibarıyla tespit edilmiş olan öz sermayesidir. Buna göre 

devralınan veya bölünen kurumun öz sermaye tutarının sıfır veya negatif olması 

halinde bu kurumların zararlarının mahsubu mümkün değildir. 

 

Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için; 

- Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, 

- Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı faaliyete 

devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle 

devam etmesi, gerekmektedir. 
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Kurumların Şahıs işletmesi devralınması durumda geçmiş yıl zararlarının indirilmesi 

mümkün değildir.  

Yurtdışı Zararlarının Mahsubu 
Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde 

kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, beş yıldan fazla 

nakledilmemek kaydıyla belirli şartlar altında yurt dışı zararların kurum kazancından 

indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna olan kazançlardan doğan zararlar ile ilgili 

olarak zarar mahsubu uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarını, 

Türkiye’de beyan ettikleri kazançlardan indirebilmeleri için faaliyette bulundukları 

ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını (zarar dahil), her yıl 

o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora 

bağlatmaları ve bu raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye’deki 

ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır. 
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Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde göre; 

mükellefler yıl içinde yapmış oldukları bağış ve yardımları maddede belirtilen şartları 

yerine getirmek koşuluyla yıllık beyanname ile bildirecekleri kazançlarından 

indirebileceklerdir 

 

Gelir Vergisi Kanununda sayılan kurum ve kuruluşlar; 
- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, 

- İl özel idareleri ve belediyeler, 

- Köyler 

- Kamu yararına çalışan dernekler, 

- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
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Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan kurum ve kuruluşlar; 
- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, 

- İl özel idareleri ve belediyeler, 

- Köyler, Kamu yararına çalışan dernekler, 

- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar 

 

Bağış ve Yardımlar Makbuz Karşılığı Olması, 

Karşılıksız Yapılması,  

Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,  

Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir.  
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Bağış ve Yardımların Üst Sınırı 
Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi hükmü 

uyarınca, bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan 

edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) aşmamak üzere 

beyanname ile bildirecek gelirden indirilebilecek bağış ve yardımlara üst sınır 

getirilmiştir. 
 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü 

uyarınca, bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait kurum 

kazancının %5’ini aşarsa fazlası indirilmez denilmek suretiyle yıllık beyanname ile 

bildirecek gelirden indirilebilecek bağış ve yardımlara üst sınır getirilmiştir. 

 

1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İndirilebilecek bağış ve yardım 

tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile 

iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden 

önceki;  

[Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır. 
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%5 lik Oranın Uygulanacağı Kazancın Tespit Edilmesi  

Örnek: (A) A.Ş.’nin 2018 hesap dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir: 

 

Ticari Bilanço Karı   500.000 

İştirak Kazançları İstisnası 100.000 

Geçmiş Yıl Zararı 50.000 

Bağış Ve Yardım (Kayıtlara Alınan) 50.000 

KKEG 20.000 

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 175.000 
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%5 lik Oranın Uygulanacağı Kazancın Tespit Edilmesi  

 

 A Ticari Bilanço Karı  500.000 

B İştirak Kazançları İstisnası  100.000 

C Geçmiş Yıl Zararı 50.000 

D Oranın Uygulanacağı Tutar (A-B-C) 350.000 

E İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardım D x % 5 17.500 

Görüleceği üzere, ticari bilanço kârından, iştirak kazançları istisnası ve geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesi ile elde edilen tutara dış yüzde yoluyla %5’lik oranın 

uygulanması suretiyle, indirilebilecek bağış ve yardımın üst sınırı 17.500 TL olarak 

hesaplanmıştır. 
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KVK 10. Maddesi 1/ç Bendine Göre Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 

 
1- Okul, Sağlık Tesisi ve Öğrenci Yurtlarına Yapılan Bağışlar 

2- Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine 

Yapılan Bağış ve Yardımlar 

3 – İbadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı Denetiminde Yaygın Din Eğitimi Verilen 

Tesislere Yapılan Bağışlar  

4 – Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Gençlik Merkezleri ile Gençlik ve İzcilik 

Kamplarına yapılan Bağışlar  

5 – Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışlar  

6 – Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Yapılan Bağışlar 

7 – Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Makbuz Karşılığı Yapılan 

Ayni ve Nakdi Bağışlar  

8 – Türkiye Kızılay Derneğine Ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı 

Yapılan Nakdi Bağış Ve Yardımlar  
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27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 8. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 

10. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde; 

 

"Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu 

iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, 

ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi 

sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit 

olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan, bankalarca açılan TL 

cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate 

alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına 

alınmıştır." 
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Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en 

son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna 

kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana (%50) isabet eden 

kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir. 

Bu kapsamda 2018 yılı için yapılacak olan hesaplamalarda TCMB tarafından 2018 yılı 

için en son açıklanan oranı (Bu oran 28.12.2018 tarihi itibariyle  %27,04) esas 

alınacaktır.  

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

 Kurum  

Kazancından  

İndirilebilecek 

tutar 

= 
Nakdi 

Sermaye 

Artışı 

X 

Ticari 

Krediler 

Faiz 

oranı 

X 
İndirim 

oranı 
X Süre 
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Nakden Taahhüt edilen sermayenin;  

- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin     

banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,  

-Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin 

banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınacaktır.  

Örnek: 

22/12/2015 tarihli genel kurul kararı ile (A) A.Ş. ‘nin sermayesinin 12.000.000 TL 

artırılmasına karar verilmiş ve bu tutarın % 25 ‘i olan 3.000.000 TL 29/12/2015 

tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu genel kurul 

kararı 13/01/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün 

kalan 9.00.000 TL nakit olarak 29/01/2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka 

hesabına yatırılmıştır. (A) A.Ş. ‘nin indirim tutarını hesaplamasında dikkate alacağı 

indirim oranı % 50 olup 2016 yılı sonu itibari ile TCMB tarafından açıklanan ticari 

krediler faiz oranı % 10 dur.   
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Sermaye artırımına ilişkin karar 2015 hesap döneminde alınmış olsa da kararın ticaret 

siciline tescili 13/01/2016 tarihinde gerçekleştirildiğinden, taahhüt edilen sermayenin 

29/12/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmış olan  % 25 ‘lik kısmı için 2015 

hesap dönemi itibari ile indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.  

 

Sermaye artırımı kararı Ocak 2016 döneminde ticaret siciline tescil edildiğinden ve 

sermaye taahhüdünün kalan kısmının tamamı da bu dönemde ortaklarca şirketin 

banka hesabına yatırılmış olduğundan, 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde (A) A.Ş. Sermayesinin nakden artırılan tutarının tamamı 

üzerinden uygulamasından faydalanabilecektir.  

 

İndirim tutarı= Nakdi sermaye artışı x ticari krediler faiz oranı x indirim oranı x süre 

= 12.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (12/12)  

= 600.000 TL lik tutardan indirim uygulamasından faydalancaktır.  
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İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit 

olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem 

esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır. 

 

Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltması hâlinde nakdi sermaye artışının 

azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate 

alınmayacaktır. 

 

İndirimin Kapsamı 
Kanun 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden sonraki nakit sermaye artışlarında 

indirim uygulanacaktır.  

 

Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi 

sermaye artışlarının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her 

bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.   
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Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim 

tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili oluğu hesap dönemine ait matrahın 

tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir 

endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde 

indirim konusu yapılabilecektir. 

  

Sermaye şirketleri yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına 

ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim 

uygulamasından yararlanmaya başlayabilecektir. 

 

İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, arttırılan sermayenin 

ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup 

taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına 

fiiline yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.   
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İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin; taahhüt edilen sermaye 

artırım tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak 

bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini 

veya banka dekontunu ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi 

içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmeleri ayrıca, indirimden 

faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile 

indirime konu edilecek tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde 

bildirmeleri gerekmektedir.  

 

Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle 

gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısı ile Kurumlar Vergisi Kanununun 

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde düzenlenen indirim 

uygulamasından faydalanması mümkün değildir.   
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15.07.2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, 5746 sayılı 

Kanuna 3/A maddesi eklenmiştir. 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesinde, gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerine ilişkin Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmiştir.  

 

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde 

gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi 

şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi 

uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. 

 

indirim uygulamasında 5746 sayılı Kanun ve buna ilişkin düzenlemeler dikkate 

alınmak suretiyle Ar-Ge indirimi uygulamasından faydalanılacaktır. 
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Ar-Ge Merkezi Olmanın Şartları 
-Ayrı bir alanın olması 

-15 TZE personel sayının olması 

-Sürdürülebilir projenin olması  

 

Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kapsamı 
 

-İlk Madde Ve Malzeme Giderleri  

-Amortismanlar  

-Personel Giderleri 

-Genel Giderler 

-Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler (%50) 

-Vergi Resim Ve Harçlar  
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Yararlanacak Teşvikler  

-Gelir Vergisi Teşviki  
Ar-Ge ve Tasarım personelinin; doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından 

birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 95, 

Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip 

olanlar için % 90  

Diğerleri için % 80 gelir vergisinden müstesnadır.  

-SGK İşveren Hissesi Desteği 
Sigorta primi işveren hissesinin % 50 ‘si Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.  

-Damga Vergisi Teşviki 
Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri ile ilgili düzenlene her türlü kağıtlar Damga Vergisinden 

istisnadır.   

-KDV İstisnası 
7103 Sayılı Kanun ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunanlar bu faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat alımları 31/12/2019 tarihine kadar KDV 

İstisna olacaktır.   
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Diğer Hususlar  
- Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

10 uncu maddesine göre Kurum kazancının ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 

uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.  

- Yapılan Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları önceki yıla göre artış gösterirse Artışın % 50 si 

ayrıca indirim konusu edilir.  

- Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu 

yapılamayan tutar, sonraki döneme devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 

Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 

dikkate alınır.  

- Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir yada kurumlar vergisi 

beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.    

-  Mükellefler yalnızca bir teşvikten yararlanılabilir. 

- Olumlu Sonuçlanan Projeler Aktifleştirilerek Amortisman yolu ile itfa edilir. 

Olumsuz sonuçlanan projeler doğrudan gider yazılır.  

   


