
 

 

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1.GİRİŞ 

Standardın Temel Amacı Nedir? 

Standart maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları belirlemektedir. Bu kapsamda, 

maddi duran varlıkların kayıtlara alınması, defter değerlerinin belirlenmesi ve bu varlıklarla 

ilgili amortisman giderlerinin ve değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara yansıtılması 

konularını ele alır. Bu şekilde, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran 

varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlar.  

Standardın Kapsamı Nedir?  

Standart kapsam dışında bıraktıkları dışında tüm maddi duran varlıklara uygulanmaktadır. 

Maddi duran varlıklar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

 Mal ve hizmet üretiminde veya idari amaçlarla kullanılmak ya da kiraya verilmek üzere 

elde tutulan ve 

 Bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır.  

Maddi duran varlık tanımı kiraya verilmek üzere elde tutulan fiziki varlıkları kapsasa da, TMS 

40 uyarınca, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılayan varlıklar maddi duran varlık 

tanımına girmez. Ayrıca, TMS 16, satış amaçlı elde tutulan varlıklara, taşıyıcı bitkiler dışındaki 

canlı varlıklara, madenlere ilişkin harcamalara, madenler üzerindeki haklara ve maden 

kaynaklarına uygulanmaz. 

Taşıyıcı Bitki Nedir? 

Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir: 

 Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması, 

 Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve 

 Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük 

olması. 

Madenler Üzerindeki Hakların Kapsamıyla İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

Hayır. TMS/TFRS tam setlerinde madenler üzerindeki hakların kapsamını belirleyen bir tanımı 

yapılmamıştır. İşletmeler, bu hakların maddi ve maddi olmayan unsurlarını belirleyerek, hangi 

unsurun daha önemli olduğuna göre bu hakları maddi veya maddi olmayan varlık olarak 

sınıflandırmalıdır. 

2. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Madenler Üzerindeki Haklar Maddi Varlık Olarak Mı Yoksa Maddi Olmayan Varlık Olarak 

Mı Sınıflandırılmalıdır? 

Belirtildiği üzere, Standartlarda madenler üzerindeki hakların neyi ifade ettiğini belirleyen bir 

tanımlama söz konusu değildir. Ancak uygulamada, bu haklar hem arama izni şeklindeki maddi 

olmayan hakları hem de maddi nitelikteki maden rezervlerini ifade eder. Buna göre, 
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işletmelerin ilk olarak bu hakları maddi varlık olarak mı yoksa maddi olmayan varlık olarak mı 

sınıflandıracağıyla ilgili bir değerlendirmede bulunması gerekir Bu değerlendirmenin amacı söz 

konusu madene ilişkin hakkın mı yoksa temel alınan rezervin mi daha önemli olduğunun 

belirlenmesidir.   

Temel alınan rezerv daha önemli ise madenler üzerindeki haklar maddi varlık olarak 

sınıflandırılır. 

Restoran ve Benzeri İşletmelerde Sürekli Olarak Belirli Bir Sayıda Tutulan Çatal-Bıçak-Kaşık-

Tabak Gibi Eşyalar Stok Olarak Mı Sınıflandırılmalıdır? 

Hayır. Söz konusu varlıkların stok olarak sınıflandırılması yaygın bir tutum olmasına rağmen 

doğru değildir. Çünkü bu varlıkların kullanımından elde edilecek fayda bir yıllık bir süreyi 

aşacaktır. Ayrıca bu tür varlıklar mal ve hizmet arzından kullanılan varlıklardır. Bu sebeplerle 

söz konusu varlıkların maddi duran varlık olarak sınıflandırılması gerekir. 

Yedek Parçalar, Yedek Ekipmanlar ve Bakım Malzemeleri Hangi Durumda Maddi Duran 

Varlık Olarak Sınıflandırılmalıdır? 

Bu tür varlıklar maddi duran varlık tanımını karşılıyorsa bu şekilde sınıflandırılır, aksi halde stok 

olarak muhasebeleştirilirler ve tüketildikleri anda giderleştirilir. 

Özellikle yedek parçalar ve yedek ekipmanların maddi duran varlık tanımını karşılayıp 

karşılamadığının belirlenmesinde dikkate edilecek husus, bu varlıkların bir dönemden daha 

uzun bir süre kullanımının beklenip beklenmediği olacaktır.  

Ancak bu değerlendirmede dikkate alınacak süre bir varlığın düzenli bir şekilde aktif olarak 

kullanılacağı süre olmamalıdır.  Buna şu tür bir örnek verilebilir: Enerji işi uğraşan bir işletme 

elektrik üretmek için iki adet tribün inşa ettirmiştir. Söz konusu tribünlerden biri aktif olarak 

çalışacak olup, diğeri ise aktif olarak çalışan tribünün herhangi bir arızaya uğraması durumunda 

devreye girecek ve üretimin devamlılığını sağlayacaktır. Söz konusu varlıkların kullanımından 

beklenen fayda bir yılın üzerinde olup her iki tribünün de kullanım ömrü aynıdır.  

İşletme bu durumda her iki tribünü de maddi duran varlık olarak sınıflandırır ve her ikisi için 

de amortisman ayırmaya başlar. Ancak İşletmenin yedek tribün için yapacağı faydalı ömür 

tahmini ve kalıntı değer tahmini diğer tribüne göre farklılaşabilecektir. 

Külçe Altın Finansal Tablolarda Maddi Duran Varlık Olarak Sınıflandırılabilir Mi? 

Evet. Ancak söz konusu külçe altınların fiziki olarak var olması, alım satım amacıyla elde 

tutulmaması ve bir dönemden fazlaca elde tutulmasının öngörülmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, kuyumcuların veya altın üretimi yapan bir işletme açısından MDV olarak 

sınıflandırılabilmesi mümkün olmayacaktır.  

Söz konusu duruma en iyi örnek ülkelerin merkez bankaları olacaktır. Örneğin Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasının Finansal Tabloları İncelendiğinde emanet ve zorunlu karşılık 

dışında elde tutulan külçe altınların maddi duran varlık olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.   
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Bir İşletme Kimyasal Ürünler Üretmektedir. İşletme Düşük Değerli Sıradan Aletleri 

Kullanarak Üretim Fabrikasına Bakım Yapmaktadır. Söz Konusu Aletleri Maddi Duran Varlık 

Olarak Sınıflandırabilir Mi? 

Hayır. Bakım aletleri mal veya hizmet üretiminde kullanılan varlıklar olarak 

nitelendirilemeyeceğinden maddi duran varlık tanımını karşılamaz. Bunlar stok niteliğindedir. 

Motorlu Araçlar Filosuna Sahip Olan Bir İşletmenin Satış Personeli Tarafından Görevlerini 

Yerini Getirirken Kullanılan Araçları Maddi Duran Varlık Olarak Sınıflandırılabilir Mi? 

Evet. Motorlu araçlar maddi duran varlık tanımını karşılar. Araçlar malların arzında birden fazla 

raporlama döneminde kullanılan fiziki varlıklardır. 

Bir İşletme Bir Büyükbaş Hayvan Sürüsüne Sahiptir ve İşletmenin Esas Faaliyeti Bu 

Hayvanların Yetiştirilmesi ve Sütünden Gelir Elde Edilmesidir. İşletme Ayrıca, Sürüye Yem 

Taşımak Amacıyla Bir Traktöre ve Römorka Sahiptir. Bu Varlıklar Nasıl Sınıflandırılmalıdır? 

Sürü maddi duran varlık tanımını karşılasa da bu varlıklar TMS 41 kapsamında canlı varlık 

olarak sınıflandırılmalıdır. Bunlar Maddi Duran Varlıklar kapsamı dışındadır. 

Ancak traktör ve römork maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Bunlar birden fazla raporlama 

döneminde malların arzında kullanılan fiziki varlıklardır. 

Bir İşletme Büyük Bir Şehirde Taksi İşletmek İçin Bir Plaka Edinmiştir. Söz Konusu Varlık 

Maddi Duran Varlık Olarak Sınıflandırılabilir Mi? 

Hayır. Maddi unsurundan ziyade, sağladığı taksi işletmeciliği yapma hakkı daha fazla önem 

taşıdığından, taksi plakası maddi duran varlık olarak değil, maddi olmayan duran varlık olarak 

sınıflandırılmalı ve TMS 38 uyarınca muhasebeleştirilmelidir.  

Demir Çelik Üretimi Yapan Bir İşletmenin Yüksek Isılı Fırınlarının 2 Yılda Bir Astarlanması 

Gerekmektedir. İşletme Söz Konusu Yenileme Neticesinde Katlandığı Maliyetleri Cari 

Dönemde Gider Olarak Muhasebeleştirebilir Mi? 

Hayır. İşletmenin söz konusu harcama sonucu ekonomik fayda elde etmesi muhtemelse ve 

tutarları güvenilir bir biçimde ölçülüyorsa söz konusu harcamalar maddi duran varlık olarak 

aktifleştirilir. İki yıl önce aktifleştirilen  astarlama harcamalarının yeni astarlamanın yapıldığı 

tarihte maddi duran varlıklar içinde izlenmeye devam eden kısmı, diğer bir ifadeyle varsa 

amortisman ayrılmayan kısmı, finansal tablo dışı bırakılır.  

Böylelikle işletme iki yılda faydasını tüketeceği harcamaları doğrudan gider yazmayarak varlık 

olarak aktifleştirerek ve amortisman gideri şeklinde iki yılda giderleştirerek cari dönemin 

giderinin daha gerçekçi bir sunumla raporlanmasını sağlayacaktır.  

 

Önemli Yenileme Harcamaları İle İlgili Bir Örnek; 
 
Tarım kimyasalı üreten bir işletmenin altı aylık aralıklarla kontrol edilen kimyasal işleme fabrikası için 

yıpranmaya karşı koruyucu kaplama yapması gerekmektedir. 
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Yapılan kontrol sonucunda kaplamada bir hasar ortaya çıktığı tespit edilerse, işletmenin derhal 

kaplamayı yenilemesi gerekmektedir. Geçmişteki verilere göre, kaplamaların ortalama olarak her 

dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. İşletme kaplamayı normal amortisman yöntemine göre 

sıfır kalıntı değerle dört yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa etmektedir. Fabrikanın diğer 

kısımları doğrusal amortisman yöntemine göre yirmi yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa 

edilmektedir. 

Cari dönemde yapılan bir kontrol sonucunda defter değeri 100.000 TL olan üç yıllık bir kaplamanın 
hasara uğradığı ortaya çıkmıştır. Kaplama derhal 420.000 TL maliyetle yenilenmiştir. 
 
İşletme yenilenen kaplamayı 420.000TL’lik maliyeti üzerinden maddi duran varlık olarak 

aktifleştirmelidir. Yeni kaplama (varlık) öngörülen dört yıllık faydalı ömrü boyunca eşit tutarlarla kâr 

veya zararda gider (amortisman gideri) olarak muhasebeleştirilecektir. İşletme ayrıca cari raporlama 

döneminde (yani eski kaplama çıkarıldığı dönemde) hasara uğrayan kaplamayı finansal durum 

tablosu dışı bırakmalı ve  bu kapsamda kâr veya zararda 100.000 TL’lik bir gider kayıt etmelidir. 

 

Çok Büyük Bir Alanda Bulunan ve Demir Çelik Üretim İşi ile Uğraşan Bir İşletme Faaliyetleri 

Neticesinde Çıkabilecek Herhangi Bir Yangın İhtimaline Karşı Olumsuz Sonuçları Bertaraf 

Etmek Amacıyla Bir Baraj İnşa Etmiştir. Söz Konusu Barajla İlgili Katlandığı Maliyetleri Firma 

Dönemin Gideri Olarak Muhasebeleştirmiştir. Yapılan İşlem Doğru Mudur? 

Hayır. Söz konusu baraj ilk etapta işletmeye herhangi bir ekonomik fayda sağlamayacak gibi 

görünse de dolaylı olarak işletme faaliyetlerinden kaynaklı bir riske yönelik güvenlik amacıyla 

inşa edilmiştir. Bu kapsamda doğrudan bir ekonomik fayda söz konusu olmasa da dolaylı olarak 

işletmeye bir ekonomik getirisi olacaktır. Böyle bir durumda söz konusu gider, aktifleştirilip 

ekonomik ömrü boyunca amortismana tabi tutularak gelir tablosuyla ilişkilendirilmelidir.  

3. MUHASEBELEŞTİRMEDE ÖLÇÜM 

Maddi Duran Varlık İlk Muhasebeleştirmede Hangi Değeri Üzerinden Ölçülür? 

Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık kalemi, maliyet 

bedeliyle ölçülür. 

Hangi Maliyetler Maddi Duran Varlığın Başlangıç Maliyetine Dâhil Edilir? 

 İthalat vergileri ve alımda ortaya çıkan indirilemeyen vergiler dahil satın alma fiyatı. 

Ancak, varsa indirimler ve iskontolar maliyetten indirilir. 

 Maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda kullanılabilmesini 

sağlayacak konuma ve duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen her türlü 

maliyetler.  

 Mesleki ücretler ve varlığın uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin test maliyetleri 

(üretilen kalemlerin satışından kaynaklı hasılat düşülerek maliyete eklenir) bu tür 

maliyetlere örnek olarak gösterilebilir. 

 Maddi duran varlığın taşınması, sökülmesi yerleştirildiği yerin restorasyonuna ilişkin 

tahmini maliyetler. Söz konusu yükümlülükler maddi varlığın ilk ediniminde ortaya 

çıkabileceği gibi varlığın üretim dışında başka bir amaçla belirli bir dönem boyunca 

kullanılması sonucunda da ortaya çıkabilir. 
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Bir İşletme Fabrikalardan Birine Büyük Bir Makine Kurulumu Yapıyor. İşletmenin 

Mühendisleri Tam Zamanlı Kurulum İşini Yönetiyor ve Kurulumun Tahmini Olarak 6 Hafta 

Sürmesi Bekleniyor. Mühendislerin İşçilik Maliyeti Makinenin Maliyetine Eklenebilir Mi? 

Evet. Eklenebilir.  TMS 16 bu noktada çok kesin hükümler ortaya koymamış olmakla birlikte, 

standart nitelikte olamayan ve özel uzmanlık gerektiren kurulum ve montaja ilişkin söz konusu 

işçilik maliyetleri varlığın yönetim tarafından amaçlanan kullanıma hazır hale getirilmesinde 

doğrudan bir katkı sunmaktadır.  

Uludağ’da Yer Alan Bir Otel Kedisine Ait Bir Kayak Pisti İnşa Etmek İstemektedir. İşletme Bu 

Kapsamda Çalışmalara Başlayarak Zeminin Uygun Eğime Getirilmesi, Pist Olarak Planlana 

Bölgedeki Ağaçların Kesilmesi ve , Kayaların Temizlenmesi Gibi Maliyetlere Katlanmıştır. 

İşletme Bu Kapsamda Katlandığı Maliyetleri Cari Dönemin Gideri Olarak Kar-Zarar Tablosu 

İle İlişkilendirmiştir. Yapılan Muhasebeleştirme Doğru Mudur? Hayır. Yapılan 

muhasebeleştirme işlemi yanlıştır. Çünkü işletmenin kayak pisti için katlanmış olduğu 

maliyetler aslında aktifleştirilmesi gereken harcamalardır. İşletme söz konusu giderleri cari 

döneme aktararak cari dönemin giderini olduğundan fazla göstermiştir. Oysaki bu maliyetleri 

varlığın defter değerinde aktifleştirip dönemler itibarıyla amortismana tabi tutarak kar zarar 

tablosunda varlığın faydalı ömrü boyunca gider yazmalıdır. 

A İşletmesi  B İşletmesiyle 2.000.000 TL’ye Bir İplik Makinesini Almak İçin Anlaşmıştır. 

Anlaşma Kapsamında Teslimat 01.01.2019 Tarihinde Gerçekleşecektir. Ancak Makinenin 

Teslimin Geciktiği Her Gün B İşletmesi Belirlenmiş Bir Tutarda Gecikme Cezası Ödeyecektir. 

B İşletmesi Makinenin Teslimatını 2 Ay Geciktirmiş ve Teslimatı 01.03.2019 Tarihinde 

Gerçekleştirmiştir. Gecikme Cezası Olarak 500.000 TL Ödeyecektir. A İşletmesi Makineyi 

2.000.000 TL Bedelle Finansal Tablolarına Almış B’den Alacağı Olan 500.000 TL’yi de Gelir 

Olarak Muhasebeleştirmiştir. Yapılan Muhasebeleştirme Doğru Mudur? 

A işletmesinin yapmış olduğu muhasebeleştirme işlemi yanlıştır. B İşletmesinden tahsil 

edilecek olan ceza tutarı bir gelir olmaktan ziyade işletmenin elde etmiş olduğu makinenin elde 

etme maliyetinden bir indirim unsuru niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda A İşletmesi herhangi 

bir gelir kaydetmeden elde ettiği makinenin maliyet bedelini 1.500.000 TL olarak 

raporlamalıdır. 

A İşletmesi Üretimde Kullanılmak Üzere 10.000 TL’ye Bir Makine Satın Almıştır. Satıcı 

Makinenin Fiyatı Üzerinden %10 Iskonto Uygulamıştır. Ayrıca, Satıcı, Makinenin Nakliyesinin 

400 TL, Montajının İse 500 TL Olacağını Bildirmiştir. Montajdan Sonra Makine Test Edilmiş 

ve 250 TL’lik Masrafa Katlanılmıştır. Test Aşamasında Üretilen Ürünlerden 400 TL’lik Bir 

Hasılat Elde Edilmiştir. Bu İşlemlerden Sonra Kullanıma Hazır Hale Gelen Makinenin Toplam 

Maliyeti Ne Kadar Olacaktır?  

Iskonto Tutarı=10.000 x %10=1.000 TL  

Makinenin Satın Alma Fiyatı= 10.000 – 1.000 =9.000 TL 

Amaçlanan kullanıma hazır hale gelinceye kadar katlanılan diğer maliyetler=400 TL + 500 TL + 

250 TL = 1.150 TL 
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Yapılan test üretimler neticesinde maliyetten indirilecek tutar= 400 TL 

Maliyet Bedeli=9.000 + 1.150 – 400 = 9.750 TL’dir. 

Hangi Maliyetler Maddi Duran Varlığın Maliyetine Dâhil Edilemez? 

Aşağıdaki maliyetler varlığın defter değerine ilave edilmez; 

 Yeni bir tesis açılmasına ilişkin maliyetler (kuruluş ve örgütlenme giderleri), 

 Yeni bir ürünün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maiyetler, 

 Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak adına katlanılan maliyetler, 

 Yönetim giderleri ve diğer genel giderler, 

Bir İşletme Faaliyetlerini Yürütmek Üzere Bir Bina İnşa Etmek Üzere Bir Arsa Satın Almıştır. 

Söz Konusu Arsa Üzerine Bir Yönetim Binası İnşa Edilecektir. Ancak Gerekli İzinlerin Alınması 

Sırasında Arsa Geçici Olarak Otopark Olarak Kullanılmış ve Buradan Bir Gelir Elde Edilmiştir. 

İşletme Elde Edilen Geliri Arsanın Maliyetinden İndirerek Muhasebeleştirmiştir. Yapılan 

Muhasebeleştirme İşlemi Doğru Mudur? 

İşletme tarafında yapılan muhasebeleştirme işlemi hatalıdır. Söz konusu gelir arızi bir gelir 

olup; ne arsanın edinim amacı ne de binanın inşasıyla ilgili değildir. Yani arsanın yönetim 

tarafından amaçlanan durum ve koşula getirilmesiyle ilgili doğrudan bir bağlantısı 

bulunmamaktadır. Böyle bir durumda elde edilen gelir doğrudan gelir tablosuyla 

ilişkilendirilmelidir. 

İşletme Yurtdışından Bir CNC Makinesi Satın Almıştır. Makine İşletmeye Teslim Edilmiş 

Ancak Makineyle İlgili Personelinin Eğitim İhtiyacı Olduğunu Düşünen İşveren İlgili Personeli 

Bir Haftalık Eğitim Programına Göndermiştir. Bu Kapsamda Katlandığı Eğitim Maliyetlerini 

De Makinenin Maliyetinde Muhasebeleştirmiştir. Yapılan Muhasebeleştirme Doğru Mudur? 

İşletmenin yapmış olduğu aktifleştirme yanlış bir uygulamadır. Çünkü makine teslimiyle 

birlikte işletme tarafından amaçlanan durum ve koşuldadır. Bu kapsamda personelin eğitim 

maliyetleri makineyle doğrudan ilişkilendirilebilir bir maliyet değildir. Dolayısıyla katlanılan 

maliyetler aktifleştirilmeyecek cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilecektir. 

(aktifleştirilebilecek eğitim harcamalarıyla ilgili TMS 38 Kısmında örnek bulabilirsiniz.) 

Bazı Durumlarda Bir Yapı İçin Katlanılan Maliyetler Devam Edebilir Ancak Söz Konusu 

Yapının İnşasına Ara Verilmiş Olabilir. Bu Durumda Ortaya Çıkan Maliyetler Nasıl 

Muhasebeleştirilmelidir? 

TMS 16 Böyle bir durum için sessiz kalmış herhangi bir belirleme yapmamıştır. Ancak 

görüşümüz TMS 23’de belirtilen hükümler doğrultusunda aktifleştirme yapılabileceği 

yönündedir.  

Şöyle ki verilen ara işin gereği zorunlu bir ara olmalıdır. Ayrıca varlığın inşasına ara verilmiş olsa 

dahi katlanılan maliyetlerin varlığın yönetim tarafından istenen durum ve koşula getirilmesi 

için katlanılan zorunlu maliyetler olması gerekmektedir. 

Yukarıdaki koşulların sağlanması halinde ara verilen dönemde katlanılan maliyetler varlığın 

defter değerinde aktifleştirilebilmektedir.  
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Bir Maddi Duran Varlığın Vadeli Alımı Söz Konusu Olduğunda Maliyet Nasıl Ölçülür? 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri 

tutardır. Eğer ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peşin fiyat eşdeğeri ile 

toplam ödeme arasındaki fark, varlık özellikli varlık tanımını taşımadığı sürece, kredi dönemi 

boyunca faiz gideri olarak kar veya zarara yansıtılır. 

Bir Maddi Duran Varlık Takas Yolu İle Edinilirse Nasıl Ölçülür? 

Takas işlemi sonucu elde edinilen maddi duran varlıkların maliyeti standartta belirtilen koşullar 

çerçevesinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. Elde edilen varlığın gerçeğe uygun değeriyle 

ölçülmemesi durumunda, maliyeti elden çıkarılan varlığın defter değeriyle ölçülür. 

Örnek; 

Kayıtlı değeri 120.000 TL ve birikmiş amortismanı 24.000 TL olan bir daire ile bir arsa takas 

edilirse ve hem dairenin hem de arsanın gerçeğe uygun değeri tespit edilmezse; arsa 

kayıtlara 120.000 – 24.000 = 96.000 TL değerle alınır. Söz konusu daire normal satış fiyatı 

140.000 TL olan bir mağazayla takas edilirse; mağaza aktife 140.000 TL üzerinden alınır. 

Mağazanın gerçeğe uygun değeri ile dairenin defter değeri arasındaki fark olan 140.000 – 

(120.000 – 24.000) = 44.000 TL dairenin satış karı olur.  

KDV ihmal edilmiş muhasebe kaydı ise şöyle olur: 

252 BİNALAR   140.000  

257BİRİKMİŞ 
AMORTİSMANLAR  

 24.000  

 252 BİNALAR   120.000 

 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 

KARLAR  
 44.000 

 

 

İşletme 1.000.000 TL’ye Yurtdışından Bir Makine Siparişi Vermiştir. Devlet Makine Bedelinin 

%20’sini Teşvik Olarak İşletmeye Vermektedir. İşletme Makineyi 1.000.000 TL Bedelle 

Aktifine Almış Devletten Alacağı Olan 200.000 TL’yi De Gelir Olarak Muhasebeleştirmiştir. 

Söz Konusu İşlemi Yorumlayınız. 

İşletme tarafından yapılan muhasebeleştirme yanlıştır. TMS 20’ye göre devlet teşvikleri, 

teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca 

sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmalıdır. Dolayısıyla, işletme devletten almış olduğu 

teşviki doğrudan gelir olarak muhasebeleştirmek yerine TMS 20 uyarınca ya makinenin 

maliyetinden indirerek göstermeli ya da Devlet Teşvik ve Yardımları kaleminde yükümlülük 

olarak sunarak varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir  gelir olarak kaydetmelidir.   

4. MUHASEBELEŞTİRME SONRASI ÖLÇÜM 

Maddi Duran Varlıkların Sonraki Ölçümleri Nasıl Yapılmaktadır? 
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Maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirmeden sonra, maliyet yöntemi ya da yeniden 

değerleme yönteminden biri seçilerek ölçülür. Seçilen yöntem ilgili maddi duran varlık sınıfının 

tamamına uygular. Söz konusu tercih bir muhasebe politikası tercihidir.  

Maliyet Modeli Nedir? 

Bir maddi duran varlık kaleminin varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda 

maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten 

sonraki değeriyle gösterilmesidir. 

Yeniden Değerleme Modeli Nedir? 

Varlığın yeniden değerlenmiş tutarıyla gösterilmesidir. Yeniden değerlenmiş tutar, varlığın 

yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve 

müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değeri ifade eder. 

Yeniden değerleme yöntemi, gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi duran 

varlıklar için kullanılabilir.  

Gerçeğe Uygun Değer Nedir? 

Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde 

edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır. 

Bir Maddi Duran Varlık Kalemi Yeniden Değerlendiğinde Bu Varlığın Ait Olduğu Sınıfta Yer 

Alna Tüm Maddi Duran Varlıkların da Yeniden Değerlenmesi Zorunlu Mudur? 

Belirtildiği üzere, maddi duran varlıkların sonraki ölçümlerinde muhasebe politikası olarak 

seçilecek yöntem maddi duran varlık sınıfı bazında belirlenir.  

Yeniden değerleme yönteminin uygulandığı bir maddi duran varlık sınıfındaki bir maddi duran 

varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o sınıfta yer alan tüm varlıkların da yeniden 

değerlemesi yapılır.  

İşletme benzer özellik ve kullanıma sahip olan varlıkları gruplandırarak maddi duran varlık 

sınıflarını oluşturabilir. Örnek olarak aşağıdaki gibi sınıflandırma söz konusu olabilir; 

 Arazi, 

 Arazi ve binalar, 

 Makineler, 

 Gemiler, 

 Uçaklar, 

 Motorlu taşıtlar, 

 Mobilya ve demirbaşlar, 

 Ofis gereçleri, 

 Taşıyıcı bitkiler 

Yeniden Değerleme Yönteminde Yeniden Değerlemenin Sıklığıyla İlgili Bir Düzenleme Söz 

Konusu Mudur? 
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İlgili varlığın defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında önemli ölçüde farklılık oluşmasını 

önleyecek şekilde yeniden değerlemenin sıklığı belirlenmelidir. Yani, Standartta yeniden 

değerlemenin belirli zaman aralığında yapılmasını zorunlu kılan bir hüküm yoktur. Sadece, 

gerçeğe uygun değeri önemli ölçüde değişiklik göstermeyen varlıklarda, değerlemenin belki 3 

ila 5 yıl arasında yapılabileceğine dair bir belirleme vardır. Sonuçta, temel alınan ilke varlığın 

gerçeğe uygun değerinin defter değerinden önemli ölçüde farklılık göstermemesidir. Bu tür 

farklılık oluştuğunda yeniden değerlemenin yapılması zorunludur.  

Yeniden Değerleme Sonucunda Varlığında Değerinde Meydana Gelen Artış veya Azalış Nasıl 

Muhasebeleştirilir? 

Yeniden değerleme neticesinde meydana gelen artışlar kar veya zararla ilişkilendirilmeden 

diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilir ve özkaynaklarda biriktirilir. Takip eden 

dönemlerde varlığın değerinde azalışlar olması durumunda ise söz konusu azalış öncelikle o 

varlıkla ilgili özkaynaklarda yer alan birikimli tutardan indirilir. Fonu aşan tutarda bir değer 

azalışı söz konusuysa aşan kısım doğrudan kar veya zararla ilişkilendirilir. 

Değer artışlarıyla sonucu ortaya çıkan fonların KGK tarafından yayımlanan taslak hesap planına 

göre 551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabında izlenmesi uygun 

görülmüştür. 

Bir Maddi Duran Varlık Yeniden Değerlendiğinde Defter Değeri Yeniden Değerlemeye Göre 

Nasıl Düzeltilir? 

Yeniden değerlenen varlığın defter değerinin nasıl düzeltileceğiyle ilgili iki ayrı yöntem 

öngörülmektedir. Bunlar; 

 Brüt Yöntem: Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle 

tutarlı bir şekilde düzeltilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, brüt 

defter değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından 

sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir. 

 Net Yöntem: Birikmiş amortisman varlığın brüt defter değeriyle netleştirilir. 

ÖRNEK; 
1 Ocak 2005’te 10.000 TL’ye yeni bir makine alınmıştır. Makinenin faydalı ömrü 5 yıl olarak 

belirlenmiştir. İşletme normal amortisman yöntemini uygulamaktadır. 

Varlık 1 Ocak 2007’de yeniden değerlenmiş ve mevcut konumuyla (faydalı ömrünün iki yılını 

tüketmiş bir makine olarak) değeri 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.   

31 Aralık 2007 itibarıyla birikmiş amortismanı 4.000 TL, Net Defter Değeri; 6.000 TL’dir. 

Brüt Yönteme Göre; 
9.000 – 6.000 = 3.000 TL’lik bir değer artışı söz konusudur. Söz konusu artış varlığın net defter değeri 

ile kıyaslandığında (6.000 TL) %50’lik bir artışa denk gelmektedir. Yüzde artış oranı varlığın defter 

değeri ve kayıtlı amortismanına ayrı ayrı uygulandığında; 

10.000 x %50 = 5.000 TL tutarında defter değerinde artış. 

4.000 x %50 = 2.000 TL tutarında kayıtlı amortismanında bir artış muhasebeleştirilmelidir. 
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Aradaki fark olan 3.000 TL’lik tutar ise değerleme artışı olarak kaydedilmelidir. 

Buna göre varlığın;  

Yeni defter değeri:15.000TL 

Yeni birikmiş Amortismanı:6.000 TL  

Net Defter Değeri:9.000 TL’dir. 

Net Yönteme Göre; 
 
4.000 TL’lik birikmiş amortisman ters kayıtla iptal edilir. Varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş 

tutara çekilir. Aradaki fark ise yeniden değerleme kazancı olarak özkaynaklarla ilişkilendirilir.  

DURAN VARLIK  1.000 

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 4.000  

DEĞERLEME ARTIŞI  3.000 

 

İşletme vaarlığın defter değerini 9.000 TL’ye çekmiş birikmiş amortismanını tamamen iptal etmiş ve 

kalan faydalı ömrü boyunca varlığı tekrar amortismana tabi tutacaktır. 

 

Yeniden Değerleme Fonundaki Tutar Hangi Durumlarda Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) 

Aktarılabilir? 

Bir maddi duran varlık kullanımdan çekildiğinde veya satıldığında söz konusu maddi duran 

varlığa ilişkin yeniden değerleme fonunda izlenen tutarı artık geçmiş yıl karlarıyla/zararlarıyla 

ilişkilendirilebilir.  Ayrıca, değer artışının bir kısmı, varlık işletme tarafından kullanıldıkça da 

geçmiş yıl kârlarına / zararlarına aktarılabilir. Bu durumda, aktarılan değer artışı, varlığın 

yeniden değerlenmiş defter değeri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti 

üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki fark kadar olur. Yeniden değerleme değer 

artışından geçmiş yıl kârlarına aktarım kâr veya zarar üzerinden yapılamaz  

Yeniden Değerleme Modelini Uygulayan Bir İşletme İlgili Varlık Sınıfındaki Bazı Maddi Duran 

Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerini Güvenilir Bir Biçimde Ölçülememesi Halinde Ne 

Yapılmalıdır? 

TMS 16 bu kapsamda bir belirleme yapmamıştır. Ancak böyle bir durumda bize TMS 40 

kılavuzluk etmektedir.  

Buna göre; işletme varlık sınıfını yeniden değerlenmiş tutarıyla gösterirken gerçeğe uygun 

değerini güvenilir bir biçimde ölçemediği maddi duran varlığı maliyetinden birikmiş 

amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarını düşerek izlemeye devam edecektir. 

İşletme sadece duruma ilişkin dipnotlarında bir açıklama sunacak ve söz konusu maddi duran 

varlığın tanımına yer vererek, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde ölçülemediğine 

işaret edecektir.  

Bir İşletme Maliyet Yöntemini Kullanmasına Rağmen Maddi Duran Varlıklarının Gerçeğe 

Uygun Değerini Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklayabilir Mi? 
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TMS 16’nın açıklama hükümleri uyarınca bir işletme maddi duran varlıkları için Maliyet 

Yönetimini seçmiş olsa dahi varlıkların gerçeğe uygun değerini dipnotlarda açıklayabilir. Ancak 

bunun için tek şart maliyet bedeli ve gerçeğe uygun değeri arasında önemli farklılıklar 

olmamasıdır. Maliyet değeri ve gerçeğe uygun değeri arasında önemli farklılıklar olması 

durumunda finansal tablo kullanıcılarının yanılabileceği ihtimaline karşı farkın mümkün olduğu 

kadar az olması durumunda açıklamaya izin verilmiştir.  

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Yeniden Değerleme Yapıldığında Ertelenmiş Vergi Etkisi Söz 

Konusu Olmakta Mıdır? 

Ertelenmiş vergiyle ilgili olarak TMS 12 kısmında daha detaylı bilgi verilecektir. Değerleme 

artışları özelinde konuya değinilirse yeniden değerleme yapıldığında ilgili varlığın vergiye esas 

değeri ile muhasebe değeri farklılık göstereceğinden değerleme artışından (azalışından) dolayı 

ertelenmiş vergi yükümlülüğü (varlığı) ortaya çıkacaktır.  

Vergi otoritesi varlıkta meydana gelen değer artışını varlığın yeniden değerlemeye tabi 

tutulduğu anda göz önünde bulundurmayacak olsa da söz konusu varlık satıldığında yeniden 

değerlemede ortaya çıkan kazanç satış kazancı olarak ortaya çıkacağından ya da varlık 

kullanılmaya devam edildikçe vergi kanunlarına göre daha az amortisman gideri 

kaydedileceğinden vergiye tabi kar muhasebe karına göre daha yüksek olacaktır. Bu durumda 

bir vergilendirilebilir geçici fark oluşacaktır. Söz konusu geçici fark ise bugünden 

muhasebeleştirilmesi gereken bir ertelenmiş vergi yükümlülüğünü işaret edecektir.  

Varlıkta meydana gelen değer azalışı için ise tam tersi durum söz konusu olacaktır. Vergi 

otoritesi varlık elden çıkarıldığında değer azalışı satış zararı olarak vergiden indirim konusu 

yapılacaktır. Diğer taraftan varlık kullanılmaya devam edildikçe vergi kanunlarına göre 

amortisman gideri daha yüksek oluşacaktır. Bu durumda ise indirilebilir bir geçici fark söz 

konusu olacaktır. Söz konusu geçici fark ise bugünden muhasebeleştirilmesi gereken bir 

ertelenmiş vergi varlığına işaret edecektir.   

Bu noktada gayrimenkullerle ilgili olarak ayrıca istisna oranları, vergi indirimleri gibi 

hususlarında göz önünde bulundurulması gerekecektir. Çünkü söz konusu oranlar vergi 

varlığını ve yükümlülüğünü etkileyecek oranlardır.  

5. AMORTİSMAN 

Amortisman Nedir? 

Bir varlığın amortismana tabi tutarının, faydalı ömür süresince sistematik olarak dağıtılmasını 

ifade eder. 

Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılması Zorunlu Mudur? 

Faydalı ömrü sınırlı olan her maddi duran varlık için amortisman ayrılması zorunludur. Örneğin 

genelde arsaların faydalı ömürleri sınırsızdır ve sınırsız faydalı ömre sahip olan bu arsalar için 

amortisman ayrılması söz konusu değildir. 

Ayrıca, kalıntı değerleri defter değerinden yüksek olan maddi duran varlıklar için de 

amortisman ayrılmaz.  
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Bir Bina ve Arsa Birlikte Edinildiğinde Ayrı Ayrı Olarak Muhasebeleştirilmesi Zorunlu Mudur? 

Arsa ve bina birlikte de elde edilse ayrıştırılabilir varlıklardır. Söz konusu varlıklar ayrıştırılır ve 

ayrı ayrı olarak muhasebeleştirilir. Nitekim arsaların istisnalar dışında faydalı ömürleri 

sınırsızdır. Ayrıştırmanın yapılmadığı bir durumda İşletmeler sınırsız faydalı ömre sahip olan 

arsa için de amortisman ayırmış olacak dolayısıyla amortisman gideri olması gerekenden daha 

yüksek olarak raporlanacaktır.   

Bir Maddi Duran Varlığın Önemli Her Parçasının Ayrı Ayrı Amortismana Tabi Tutulması 

Zorunlu Mudur? 

Evet. İşletme maddi duran varlık kaleminin başlangıçta finansal tablolara alınan tutarını, 

önemli parçalara ayırır ve her bir parçayı ayrı ayrı amortismana tabi tutar.  

Örneğin, bir uçağın gövde ve motor kısımlarına ayrı ayrı amortisman ayırmak uygun olabilir.  

Önemli Parçaların Amortismanı İle İlgili Bir Örnek; 
İşletme, 1 Ocak 20X1 tarihinde bir adet ağır iş makinesini 600.000 TL’ye edinmiştir. Makine eşit 

değerde üç parçadan oluşmaktadır:  

(i) Sabit parçalar – yönetim sabit parçaların kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü 25 yıl 
olarak tahmin etmektedir;  

(ii) Hareketli parçalar – yönetim hareketli parçaların kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü 
beş yıl olarak tahmin etmektedir ve 

(iii) Temel iskeleti – yönetim temel iskeletinin kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü 25 yıl 
olarak tahmin etmektedir.  

Yönetim ayrıca doğrusal amortisman yönteminin, makinenin tüm parçalarının gelecekteki ekonomik 
yararlarının işletme tarafından beklenen tüketim modelini yansıtacak bir amortisman yöntemi 
olduğunu düşünmektedir. 
 
İşletmenin, ilk muhasebeleştirdiği 600.000 TL’yi makinenin üç parçasına dağıtması gerekmektedir. 
Ancak sabit parçalar ve temel iskelet aynı faydalı ömre sahip olduğu için amortisman giderinin 
belirlenmesinde birlikte gruplandırılabilmektedir. Bu durumda, maliyetin üçte biri (yani 200.000TL) 
hareketli parçalara dağıtılacaktır ve maliyetin üçte ikisi (yani 400.000TL) temel iskelet ve sabit 
parçalara birlikte dağıtılacaktır. 

 
 

Bir işletme 20 Milyon TL Bedelle Bir Yat Satın Almıştır. Söz Konusu Yatın Satın Alma Tarihinde 

Yatla İlgili 5 Yılda Bir Önemli Bakım Yapılacağı Bilinmektedir. Satın Alma Tarihinde Bu 

Bakımın Maliyeti 2 Milyon TL Olarak Tahmin Edilmektedir. İşletme Ayrıca Söz Konusu Yatın 

Faydalı Ömrünü 40 Yıl Olarak Belirlemiş ve Kalıntı Değerinin İse Önemsiz Olacağına Kanaat 

Getirmiştir. İşletme Yatı Nasıl Muhasebeleştirmelidir? 

İşletme satın alma tarihinde önemli bakım için katlanması gereken tutarı güvenilir bir biçimde 

tahmin edebilmektedir. Böyle bir durumda işletme ilgili varlığı muhasebeleştirirken önemli 

bakım giderini ayrı bir varlıkmış gibi izlemelidir.  

İşletme yatı 18 milyon TL olarak finansal tablolarına alıp; 40 yıl boyunca amortismana tabi 

tutarken, söz konusu bakım giderini ise ayrıştırarak 2 Milyon TL olarak finansal tablolara taşır 

ve 5 yıllık faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutar.  
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Amortismana Tabi Tutar Nedir? 

Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin 

düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. 

Kalıntı Değer Nedir? 

Bir varlık halihazırda, beklenilen faydalı ömrünün sonundaki durumuna ve yaşına gelmiş 

olsaydı  bu varlığın elden çıkarılması sonucu elde edilecek olan tahmini tutardan, elden 

çıkarmanın tahmini maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutardır.  

Faydalı Ömürle İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

Vergi kanunlarının aksine TMS’lerde faydalı ömürle ilgili bir süre belirlemesi yapılmamıştır. 

TMS 16 açısından faydalı ömür; bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresini ya 

da işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya kullanım miktarını 

ifade eder. 

Varlığın Faydalı Ömrü Belirlenirken İşletmeler Tarafından Hangi Hususlar Göz Önünde 

Bulundurulmalıdır? 

Varlığın faydalı ömrünün belirlenmesinde İşletmeler aşağıdaki tüm faktörleri dikkate alır: 

 Varlığın beklenen kullanımı. Kullanım, varlığın beklenen kapasitesine ya da fiziksel 

üretimine bağlı olarak değerlendirilir. 

 Varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve varlığın atıl kaldığı 

zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere dayanan beklenen fiziksel 

aşınma ve yıpranma. 

 Üretimdeki değişiklikler veya gelişmeler veya varlığın ürettiği ürün veya hizmetin pazar 

talebindeki değişiklikler nedeniyle teknik ya da ticari değer yitirme. 

 İlgili kiralama işlemlerinin geçerliliğinin sona ereceği tarihler gibi, varlığın 

kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar. 

Bir İşletme Her Üst Düzey Yöneticiye Mali Haklarının Bir Parçası Olarak Şahsi Kullanımları 

İçin Lüks Tasıtlar Tahsis Etmiştir. Yönetim Taşıtları Kullanımlarına Bakılmaksızın Her İki Yılda 

Bir Yenilemekte ve Eskilerini Satmaktadır. Söz Konusu Taşıtların Ekonomik Ömrü 20 Yıl 

Olarak Belirlenmektedir. İşletme İçin Bu Taşıtların Faydalı Ömrü Kaç Yıldır?  

Araçların faydalı ömrü iki yıldır. Araçların 20 yıl kullanılabilir olması faydalı ömürlerinin 

belirlenmesinde etkili değildir. Faydalı ömür işletmenin araçları kullanmayı beklediği süredir.  

Bir İşletme Bir Kiralama Sözleşmesinin Hükümlerine Göre Bir Cihazın Kullanım Hakkına 

Sahiptir. Cihaz 15 Yıl Çalıştırılabilmektedir. Fakat Kiralama Süresi 13 Yıldır ve İşletmenin Bu 

Kiralama Süresi Sonunda Kiralayana Cihazı Teslim Etmesi Gerekmektedir. 

Cihazın faydalı ömrü 13 yıldır – kiralama sözleşmesince getirilen sınırlamalar dikkate 

alındığında cihazı işletmenin kullanımının mümkün olduğu süre (yani 13 yıllık kiralama süresi). 

İşletmenin ilave iki yılda cihazı kullanması mümkün olamayacağında, cihazın amaca uygun 

olarak ilave iki yıl daha kullanılabileceği gerçeği faydalı ömrün belirlenmesinde etkili değildir. 
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Kalıntı Değer ve Faydalı Ömür Tahminleri Sürekli Olarak Gözden Geçirilmek Zorunda Mıdır? 

Evet. TMS 16 uyarınca işletme yönetimi tarafından yapılan bu tahminler en azından her 

raporlama dönemi sonunda gözden geçirilmeli varsa bir tahmin değişikliği TMS 8 uyarınca 

muhasebe tahmininde değişiklik olarak ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmelidir.  

Faydalı Ömrü Tamamen Sona Ermiş Bir Varlık Nasıl Sınıflandırılmalıdır? 

İşletme tarafından faydalı ömre ilişkin gerçekçi bir tahminde bulunuldu ise işletme açısından 

faydalı ömrü tamamen sona ermiş ancak ekonomik olarak hala kullanım imkanı bulunan bir 

varlığın TFRS 5 kapsamında satış amaçlı olarak sınıflandırılması ya da finansal tablo dışı 

bırakılması gerekmektedir.  

 

İşletmeler Ne Zaman Amortisman Ayırmaya Başlar? 

Amortisman yönetim tarafından amaçlanan durum ve koşula getirildiği anda yani varlık 

kullanılabilir olduğu durumda başlar. Varlık tamamen itfa olana veya finansal tablo dışı kalana 

kadar devam der.  

6. AMORTİSMAN YÖNTEMİ 

Amortisman Yöntemi Nasıl Seçilir?  

Amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik faydasının işletme tarafından öngörülen 

tüketim şeklini yansıtacak şekilde belirlenir. Buna göre, bir varlığın faydasının işletme 

tarafından tüketimini en iyi yansıtan yöntemin amortisman yöntemi olarak seçilmesi esastır. 

Bu kapsamda çok çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, 

kullanılabilecek amortisman yöntemleri açısından Standartta bir sınırlama getirilmemektedir. 

Standartta kullanımı en yaygın olan amortisman yöntemlerinden doğrusal amortisman 

yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı yöntemi kullanılabilecek amortisman 

yöntemlerine örnek olarak gösterilmiştir. 

Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, amortisman 

gideri faydalı ömrü boyunca sabittir.  

Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman gideri faydalı ömür boyunca azalır.  

Üretim miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman 

ayrılır. 

Seçilen Amortisman Yöntemi TMS 8 Uyarınca Muhasebe Tahmini Mi, Muhasebe Politikası 

Mıdır? 

İşletmelerin seçmiş oldukları amortisman yöntemi değişen şartlar gereği beklenen tüketim 

modelini yansıtmamaya başlayabilir. Böyle durumlarda değişen tahminlerine göre işletmelerin 

amortisman yönteminde değişikliğe gitmeleri gerekir. Yani amortisman yöntemlerinin doğru 

bir şekilde belirlendiği durumlarda, yöntem değişikliği bir tahmin değişikliğidir. Tahminde 

gerçekleşen bir değişiklik ileri doğru uygulanacak geçmişe yönelik bir düzeltme yapılmasına 

gerek kalmayacaktır. 
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Seçilen Amortisman Yönteminin Her Yıl Gözden Geçirilmesi Zorunlu Mudur? 

Evet. İşletmelerce seçilen amortisman yöntemi en azından her hesap dönemi sonu itibarıyla 

gözden geçirilmelidir. 

İşletme Faaliyetlerinde Kullandığı Bir Binaya İlişkin Kullandığı Amortisman Yöntemini 

Hasılatla İlişkilendirmiştir. Buna Göre Hasılata Göre Değişen Oranlarda Amortisman 

Ayırmaktadır. İşletmenin Yapmış Olduğu Muhasebe Tahmini Doğru Bir Tahmin Midir? 

Hayır. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan bir amortisman 

yöntemi uygun değildir.  

Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle varlığın ekonomik 

faydasının tüketimi dışındaki etkenleri yansıtır. Örneğin hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, 

satış faaliyetlerinden ve satış hacim ve fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. 

7. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

Maddi Duran Varlığın Değer Düşüklüğüne Uğrayıp Uğramadığı Nasıl Belirlenir? 

Maddi duran varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının belirlenmesinde ve varsa 

değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesinde TMS 36 uygulanır. Özetle, bir maddi 

duran varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarından büyükse varlık bu durumda değer 

düşüklüğüne uğramıştır.  

Geri Kazanılabilir Tutar Nedir? 

Maddi duran varlığın gerçeğe uygun değerinden satış giderleri çıkarılarak bulunan değer ile 

maddi duran varlığın kullanım değerinden büyük olanıdır. 

Değer Düşüklüğünün Tespit Edilmesi Sıklığına İlişkin Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

TMS 36 uyarınca, her bir raporlama dönemi sonunda bir varlığın değer düşüklüğüne uğramış 

olabileceğine işaret eden bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Bu tür bir göstergenin 

bulunması durumunda, ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarının tahmin edilmesi gerekir. 

Değer Düşüklüğüne İlişkin Göstergeler Nelerdir? 

Bir maddi duran varlığın değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine işaret eden herhangi bir 

göstergenin olup olmadığı değerlendirilirken, en azından aşağıdaki göstergelerin dikkate 

alınması gerekir:  

İşletme dışı bilgi kaynakları; 

 Dönem içinde varlığın gerçeğe uygun değerinin, zamanla veya normal kullanım 

sonucunda olması beklenenden çok daha fazla azalmış olduğuna dair gözlemlenebilir 

göstergeler vardır. 

 Dönem içerisinde işletmenin faaliyette bulunduğu teknolojik, ekonomik veya hukuki 

çevrede veya pazarda ya da varlığın tahsis edildiği piyasada işletme üzerinde olumsuz 

etkisi olan önemli değişiklikler gerçekleşmiştir ya da bu değişikliklerin yakın gelecekte 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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 Dönem içerisinde, piyasa faiz oranları veya yatırım kârlılığıyla ilgili diğer piyasa oranları 

artmıştır vesöz konusu artışların, varlığın kullanım değerinin hesaplanmasında dikkate 

alınan ıskonto oranını etkilemesi ve varlığın geri kazanılabilir tutarını önemli ölçüde 

azaltması muhtemeldir. 

 İşletmenin net varlıklarının defter değeri piyasa değerlerinden daha yüksektir. 

İşletme içi bilgi kaynakları; 

 Varlığın fiziksel hasara uğradığı veya demode olduğuna ilişkin kanıt bulunmaktadır. 

 Dönem içerisinde, varlığın mevcut veya gelecekteki öngörülen kullanım şeklinde ve 

kapsamında işletme üzerinde olumsuz etkisi olan önemli değişiklikler gerçekleşmiştir 

ya da bu değişikliklerin yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 

değişikliklere örnek olarak; varlığın atıl hale gelmesi, varlığın da dâhil olduğu faaliyete 

yönelik durdurma veya yeniden yapılandırma planlarının bulunması, varlığın öngörülen 

tarihten önce elden çıkarılmasının planlanması, yeniden değerlendirme sonucu varlığın 

faydalı ömrünün sınırsız değil sınırlı olduğu sonucuna varılması gösterilebilir. 

 İşletme içi raporlamada, varlığın ekonomik performansının beklenenden daha kötü 

olduğu veya olacağına ilişkin kanıt mevcuttur. 

9.AÇIKLAMALAR 

Finansal tablo dipnotlarında her bir  maddi duran varlık sınıfıyla ilgili aşağıdaki açıklamalar 

yapılır: 

 Brüt defter değerinin belirlenmesine ilişkin ölçüm esasları, 

 Kullanılan amortisman yöntemleri, 

 Faydalı ömürler veya kullanılan amortisman oranları, 

 Dönem başı ve sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları (birikmiş 

değer düşüklüğü zararlarıyla birlikte), 

 Dönem başı ve dönem sonu defter değerinin mutabakatı. Bu mutabakatın 

gösteriminde asgari olarak hangi değişimlerin verileceği TMS 16’nın 73(e) paragrafında 

tek tek sayılmaktadır. 

Maddi duran varlık sınıflarıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen açıklamaların yanı sıra maddi 

duran varlıklara ilişkin dipnotlarda verilmesi gereken bazı açıklamalar aşağıda verilmektedir: 

 Borçlar için teminat olarak gösterilen maddi duran varlıklar ile maddi duran varlıklar 

üzerindeki rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı varsa tutarları, 

 Yapılmakta olan maddi duran varlık yatırımlarında muhasebeleştirilen harcama tutarı, 

 Maddi duran varlık edinimi için yapılan taahhütler, 

 Değeri düşen, kaybolan veya elden çıkarılan maddi duran varlık kalemleri için üçüncü 

şahıslardan tazmin edilen ve gelir olarak muhasebeleştirilmiş olan tutarlar. 

Maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması durumunda TFRS 13 

uyarınca yapılması zorunlu açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar açıklanır: 

 Yeniden değerlemenin yapıldığı tarih;  

 Yeniden değerlemenin bağımsız bir bilirkişi tarafından yapılıp yapılmadığı;  
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 Her bir yeniden değerlenmiş maddi duran varlık grubu için, maliyet modeli kullanılmış 

olsaydı bu çerçevede muhasebeleştirilecek defter değeri ve  

 Yeniden değerleme değer artışının dönem içindeki değişimi ve varsa özkaynaklarda 

izlenen bu fonun ortaklara dağıtılmasına ilişkin kısıtlamalar. 
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