
 ÖZET 

  Vergi, idare ile mükellef arasında hukuki bir iliĢkidir. Bu iliĢkinin temel esaslara 

bağlanması, onun objektif ve adil olmasını sağlar. ÇaliĢmalarımızda, sınırlı da olsa ele 

aldığımız ve sistemin temel öğelerinden biri olan “değerleme” konusu, sisteme iĢlerlik 

kazandırması açısından objektif kurallara göre belirlenmek zorundadır. Aksi takdirde çeĢitli 

karıĢıklıklara ve anlaĢmazlıklara yol açması kaçınılmazdır. Sözü edilen iliĢkilerin kiĢisel 

yorumlara yer vermeksizin düzenlenmesi, vergi matrahlarının açık bir biçimde tespit 

edilmesiyle yakından ilgilidir. Vergi sistemimiz içinde değerleme, vergi matrahlarının parasal 

olarak ifade edilmesi Ģeklinde tanımlanmıĢ ve bunun için çeĢitli ölçüler gösterilmiĢtir. Burada, 

konunun çok geniĢ kapsamlı olması nedeniyle, vergi usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında 

değerleme ölçüleri sadece ana hatlarıyla verilmiĢtir. Sorunun genellikle iĢletmelere dâhil olan 

varlıkların ve servet unsurlarının değerlemesinde toplandığı düĢüncesiyle çalıĢmamızı bu 

konular üzerinde yoğunlaĢtırdık. 
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  GĠRĠġ 

  ÇalıĢmanın birinci bölümünde çeĢitli değerleme ölçüleri, ikinci bölümde 

iĢletmelerde yapılan değerleme, üçüncü bölümde servet değerlemesi ve çeĢitli vergi 

kanunlarındaki değerleme türleri ile son bölümde yeniden değerleme ve enflasyon 

muhasebesi(düzeltmesi) hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 I. DEĞERLEME KAVRAMI VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERĠ 

  A. DEĞERLEME KAVRAMI 

 Değerleme kavramının kökeninde “değer” kelimesi yatmaktadır. Bu nedenle 

baĢlangıç olarak, elden geldiğince “değer”i açıklamaya çalıĢacağız. 

 l. Değer kavramı 

 Değer kavramını bazı iktisatçılar fayda ölçüsü ile açıklamakta, bir Ģeyin kiĢiye 

sağlayacağı faydaya göre belirleneceğini ileri sürmektedir. Böylece “değer “ kavramı 

kavramını subjektif bir esasa dayandırmaktadırlar. 

 Bazı iktisatçılarda değeri “emek”le açıklamakta, bir malın değiĢim(edinim) değeri ve 

kullanma değeri olmak üzere iki değerinin olduğunu ve kullanım değerinin kiĢiden kiĢiye 

değiĢebileceğini ileri sürmektedirler. DeğiĢim değeri içinse, objektif olduğunu ve bir malın 

değiĢim değerinin o malın üretiminde sarf edilen “ortalama emek” miktarı olduğu ve bununda 

piyasada para ölçüsü ile ifade edilebildiği belirtilmektedir. 



 

 a. DeğiĢim Değeri 

 Bu anlamda değer,”bir Ģeyle diğer bir Ģey, bir ürün miktarı ile diğer bir ürün miktarı  

arasındaki değiĢim oranından ibarettir”
1
. 

 b. Kullanım Değeri 

 “Bir Ģeyin yararlığı, onu kullanım değeri haline getirir. Kullanım değerleri, ancak 

kullanım ya da tüketim ile bir gerçek haline gelir. Ayrıca değiĢim değerinin maddi 

taĢıyıcılarıdır”
2
. Gerçekten insan doğumundan ölümüne kadar varlığını sürdürebilmek için 

uğraĢı vermekte ve bunu da elde etmiĢ olduğu Ģeyleri kullanarak sağlamaktadır..KiĢinin 

ihtiyaçlarını en iyi ve en yararlı biçimde karĢılaması maddeyi iyi tanıması,ona gerçek değerini 

vermesine bağlıdır...Ģu duruma göre,değer çoğunlukla maddenin yararlı olma derecesine 

dayanır
3
. Subjektif niteliğe sahip olması nedeniyle değer biçme iĢlemi de kiĢiden kiĢiye 

değiĢiklik göstermektedir. Zira aynı mala karĢı aynı beğeni, aynı ölçülerde yararlanmalarını 

beklemek olası görünmemektedir. Çünkü objektif bir değer biçme: onu yapan kiĢi ve 

grupların niteliğine, içinde bulundukları Ģartlara ve ölçüm için kullandıkları araç ve gereç 

durumuna bağlıdır. 

 2. DEĞERLEME KAVRAMI 

 ÇağdaĢ vergi sistemleri birkaç istisna dıĢında vergi matrahlarının belirlenmesinde 

değer esasını kabul etmiĢtir. Değer esasının kabul edilmesi, iktisadi kıymet değerlerinin kesin, 

objektif ve doğru biçimde belirlenmesini gerekli kılar. Bu değerler servet vergilerinde vergi 

matrahını oluĢturduğu gibi diğer vergilerde matrahı etkileyen unsurlar arasında yer alır. Bu 

açıdan iktisadi kıymetlerin değerlemesi vergi hukuku açısından büyük önem taĢır(KIZILOT, 

ġükrü; 2006, s.217). 

 Değerleme genel anlamda bir Ģeye değer biçmeyi ifade eder. Bir Ģeye verilecek değer 

ölçüsü para, mal olabileceği gibi sevgi vs. de olabilir. Para ve mal piyasadaki değeri 

oluĢturmakta, fakat paranın çeĢitli etkenlerden etkilenmesi nedeniyle sabit bir değer ölçüsü 

olma niteliği kaybolmaktadır. Değeri mal olarak ifade etmek ise günümüz ekonomisinin 

gerisinde kalmakta ve değer ölçüsü olarak kullanacağımız mala da değer biçmenin güç olduğu 

bir gerçektir. Fizik bir ölçü birimi sevgi vs. de objektif bir değer ölçüsü olamamaktadır. Bütün 

bunlara rağmen ekonomik iĢleyiĢin sağlanabilmesi açısından paranın değer ölçüsü olarak 

kullanılması zorunluluk arz etmektedir. 
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 Sayılan güçlükler nedeniyle değerleme kavramı çeĢitli bilim dallarında anlamları 

veremeye çalıĢalım. 

 a. ĠĢletme Ekonomisinde Değerleme 

 ĠĢletme Ekonomisinde değerleme ,”iĢletmenin sahibi bulunduğu miktarları rakamla 

belirtilen varlıklara değer biçme anlamına gelir
4
. ĠĢletmeyi bir üretim birimi olarak  

tanımlarsak, iĢletmenin sahip olduğu varlıkların,ürettiği malların değeri nasıl belirlenecektir.? 

AlıĢ fiyatını esas alırsak, bu fiyatlar artık artık çok gerilerde kalmıĢtır. Satıldığı zaman 

getireceği fiyatlar ancak farz edilir. Bu nedenle iĢletme varlıklarına değer biçme iĢlemi ,bir 

varsayım tahmin veya takdiri ifade eder.Tahmin veya takdirin ise subjektif olacağı açıktır. 

 ĠĢletme ekonomisinde değerleme için temel ölçek piyasa değeridir. 

 b. Ticaret Hukukunda Değerleme 

 “...bütün aktifler, en çok bilanço gününde iĢletme için haiz oldukları değer üzerinden 

kaydolunur”
5
. Burada ticari bilançodaki değerleme esas alınmaktadır. T.T.K.undaki hükme 

dayanarak değerleme için “bilançoda yer alan iktisadi kıymetlerin belli bir tarihteki değerini, 

paranın aynı tarihteki değeri ile tespit ve ifade etmektir diyebiliriz
6
.  Ticaret Kanunu üçüncü 

kiĢileri korumak amacıyla “asgari kıymet” prensibini kabul etmiĢtir. Ancak belirtilen kanun 

hükmü pek açık değildir. Maddenin yorumundan, iĢletmeye sahip olduğu varlıkların 

değerlenmesinde seçim hakkı tanıdığı, bunlarında edinme değeri ve piyasa değeri olduğu 

çıkmaktadır. 

 c. Muhasebe Açısından Değerleme 

 “Muhasebede para bir semböldür. Para, iĢlemlere konu olan çeĢitli Ģeylerin, ortak 

simgesinden baĢka bir Ģey değildir “
7
. 

 Aktifler yeni ise, muhasebede maliyeti ile ifade edilir. Bunun değeri piyasa 

değerinin, maliyet değerine eĢ olması veya maliyet bedelinin piyasa değerini temsil 

etmesindendir. Böyle olunca muhasebede değer kavramı defterlerde ve mali tablolarda 

görülen miktar veya maliyet olarak ifade edilir. Muhasebenin yaptığı değerleme, envanter 

gününde iĢletmede yer alan her türlü varlık ve hakların değerinin tespit ve takdir iĢlemidir
8
. 

 d.Vergi Hukukunda Değerleme 

 V.U.K. madde 258 de değerleme “vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespitidir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 
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 Vergi Hukukunda değerleme yapılırken kesin ve objektif olmasına özen 

gösterilmiĢtir. Bu nedenle Vergi Hukukunda değerleme, varlıklara parasal değer biçme 

temeline oturur. “Vergicilikte, aynı Ģartlar altında bulunan mükelleflere aynı Ģekilde (yatay 

adalet) farklı Ģartların içindekilere farklı iĢlem (dikey adalet) yapmayı amaçlayan vergide 

adalet kuralı, değerleme iĢleminde kiĢisellikten uzaklaĢılmasını zorunlu kılmaktadır
9
. Ayrıca, 

değerlemenin belli bir an itibariyle yapılması gerektiğinden ve varlıkların değerlerinin de 

zaman içinde değiĢmesi doğal olduğundan, değerlemenin hangi tarih itibariyle yapıldığı da 

önem arz etmektedir
10

. 

 Değerlemede, değerleme günü vergi kanunlarında gösterilen gündür ve değerleme 

gününde sahip oldukları değerler üzerinden değerlenirler. Değerlemesi yapılacak iktisadi 

kıymet, kendisini tamamlayan veya tamamladığı parçalarla bir bütün halinde değil tek baĢına 

dikkate alınarak değer biçilir. 

 B. DEĞERLEME ÖLÇÜLERĠ 

 V.K.U.muz değerlemesi yapılacak iktisadi kıymetin çeĢit ve niteliğine göre saymıĢ 

olduğu yedi ölçüden birisi ile yapılacağını öngörmüĢtür. Bunlar: 

 1-Maliyet bedeli 

 2-Borsa rayici 

 3-Mukayyet değer 

 4-Tasarruf değeri 

 5-Ġtibari değer 

 6-Vergi değeri 

 7-Emsal bedeli ve ücretidir. 

Bunlar dıĢında rayiç bedel alıĢ bedeli ve diğer ölçüler sayılabilir. 

1. Maliyet Bedeli 

 “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması 

münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlar dolayısıyla yapılan bütün giderlerin toplamıdır”
11

. 

 a. Ġktisap Maliyeti 

  i)Satın Alma Maliyeti:”Belirli bir varlığı satın alma maliyeti, satın alma fiyatı ile 

yan giderleri toplamıdır”
12

. Uygulamada fatura bedeli de denmektedir. 
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  ii)Üretim Maliyeti: Bu maliyete ham maddeye eklenen iĢçilik ve imalat genel 

giderlerinden düĢen pay eklenerek ulaĢılır. Eğer hammadde yanında yardımcı madde de 

kullanılmıĢsa oda eklenir. 

 V.U.K.nun 275.maddeye göre imal giderleri Ģu kalemlerden oluĢmaktadır. 

 -Mamule isabet eden iĢçilik 

 -Genel imal giderlerinden mamule düĢen hisse, 

 -Genel idare giderlerinden mamule düĢen hisse, -Ambalajlı olarak piyasaya arz 

edilmesi zaruri mamullerde ambalaj malzemesi bedeli. 

 b. Ġkame Maliyeti 

  i)Satın alınan Mallarda İkame Maliyeti: Satın alınan varlığı karĢılayan baĢka bir 

varlığa(aktife) ödenecek fiyattır. Yani aynı malın benzerinin piyasadan alınması halinde 

ödenecek olan bedeldir. 

  ii)Yeniden Üretim Maliyeti: Aynı malı yeniden üretmek için(imal etmek için) 

katlanılacak giderler toplamıdır. 

 2. Borsa rayici 

 “Borsa rayici gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret 

borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin, değerlemeden önceki son muamele gününde 

borsadaki iĢlemlerin ortalama değerini ifade eder. 

 Normal temevvüçler dıĢında, fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son 

muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak 

aldırmaya Maliye Bakanlığı yetiklidir
13

. 

 Ülkemizde bu değerleme ölçeği genellikle iktisadi iĢletmelere dahil yabancı para ve 

yabancı para cinsinden alacaklar için, bir de veraset ve intikal vergisinde hisse senedi ve 

tahvillerin değerlemesinde kullanılmaktadır. Ancak Ülkemizde son yıllarda serbest döviz 

borsaları oluĢmuĢ olmakla beraber uygulama Maliye Bakanlığınca ilan olunan resmi kurlara 

göre yapılmıĢtır
14

. 

 Borsa rayici ölçüsünü salt yabancı paralar için görmek yanlıĢtır..”Zira her malın bir 

borsası olabilir
15

. 

 3. Tasarruf Değeri 
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 Bir varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği değerdir
16

.  Değerleme gününde 

varlığın gerçek değeri sahibinin subjektif anlayıĢına göre değil, objektif esaslara göre 

belirlenir. 

 Bu ölçekte esas itibariyle sadece senede bağlı alacak ve borçlar için kullanılmaktadır. 

Ancak sözü edilen senetlerinde kısa vadede değeri değiĢebilen senetler olması gerekiyor. 

 4. Mukayyet Değer 

 “Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir
17

. “Bu değer 

piyasa rayicinden farklı olabilir”
18

. Mukayyet değer genel olarak karĢılıklı denetimin iĢlediği 

varlıklarda kabul edilmektedir.Sözü edilen bu varlıklar Ģunlardır.: 

 - AktifleĢtirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri 

 - PeĢtamallıklar 

 - Pasif geçici hesap kıymetleri 

 - KarĢılıklar 

 - Senetsiz alacak ve borçlar 

 “Ayrıca bankalar, bankerler ve sigorta Ģirketleri haricinde, reeskont yoluna 

gidilmediğinde, senetli alacak ve borçlarında mukayyet değerle değerlenmesi gerekir
19

. 

 5. Ġtibari Değer 

 “Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerdir”
20

. Buna 

nominal değerde denir. 

 Ġtibari değerle genellikle: 

 -Kasa mevcudu 

     -Eshamlı Ģirketlerde ihraç edilen hisse senetleri  

 -Eshamlı Ģirketler ve iktisadi kamu müesseselerinde çıkarılan tahvillerin değerlemesi 

yapılır
21

.  

 6. Vergi Değeri 

 Bugünkü vergi sistemimiz içinde V.U.K.na göre vergi değeri, Emlak Vergisi 

Kanununa göre vergi değeri olmak üzere iki ayrı vergi değer  vardır. 

a. V.U.K.na göre Vergi Değeri: 

 “Arazide tahrir usulüyle tespit edilen kıymet binalarda Bina Vergisi Kanununa göre 

tespit edilen safi aradın on katıdır”
22

. 
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 Buna göre arazide vergi değeri, değerleri yerinde tahmin ederek yazma (tahrir) 

yoluyla saptanmıĢ kıymettir. Günümüzde tahrir komisyonları ile bina arazi vergileri ile ilgili 

hükümler kaldırılmıĢtır. Fakat tadilat komisyonları ile binalarda irat tespiti için koyulan 

hükümler halen yürürlüktedir. 

 V.U.K.na göre tespit edilen değerlerin kullanıldığı haller Ģunlardır. 

 -    Ġktisadi iĢletmelere dahil edilen ve maliyet bedeli bilinmeyen kıymetler vergi 

değeri ile değerlenir.  

   - Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin, maliyet bedeli bilinmeyen gayri 

menkullerinin normal değerleme ölçüsü vergi değeridir. 

 b. Emlak Vergisi Kanununa Göre Vergi Değeri: 

 Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde vergi değeri, bina ve arazinin rayiç 

değeridir. Rayiç değer, arazinin beyan tarihindeki normal alım ve satım bedelidir,Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

 7. Emsal Bedel ve Emsal Ücret 

 “Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit 

edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı 

değerdir
23

.  “Bu değerleme ölçüsü borsa değeri kadar kesin olmamakla birlikte değerleme 

günündeki satıĢ fiyatına, piyasa fiyatına dayanmaktadır”
24

. 

 V.U.K. na göre emsal bedeli sıra ile Ģu Ģekilde tespit edilmektedir. 

 Birinci sıra, ortalama fiyat esası: Aynı cins ve türden bir baĢka değerlemenin 

yapılacağı ayda satılmıĢsa, bu satıĢların miktar ve tutarlarına göre mükellef tarafından bir 

ortalama satıĢ fiyatı hesaplanır. Değerlemenin yapıldığı ayda satıĢ yapılmamıĢsa bir önceki 

ayda yapılan satıĢlara göre,bir önceki ayda da satıĢ yoksa daha önceki aylara bakılır. Aylık 

satıĢ miktarı emsal bedeli bulunacak olan her bir malın miktarına kıyasla %25 ten az 

olmamalıdır. 

 İkinci sıra, maliyet bedeli esası: Emsal bedeli bulunacak malın, maliyet bedeli bilinir 

ya da çıkarılabilecek durumda olursa bu takdirde mükellef toptan satıĢlar için %5 perakende 

satıĢlar için %10 ilave etmek suretiyle bizzat kendisi emsal bedelini tespit eder. 

 Üçüncü sıra, takdir esası: ilk iki esasa göre tespit edilemeyen emsal bedelleri 

ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yoluyla belli edilir. Takdirler maliyet 

bedeli ve piyasa kıymetleri araĢtırılmak suretiyle ve kullanılmıĢ eĢya için ayrıca yıpranma 
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dereceleri nazara alınarak yapılır. Takdir edilen bedellere itiraz hakkı saklıdır. Ancak bu itiraz 

verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

 Emsal bedelinin mükellef tarafından hesap edilmesi durumunda, bu hesaplara ait 

kayıt ve belgeler ispat edici kâğıtlar olarak saklanmak mecburiyetindedir. 

 Bunlardan ayrı olarak kaza mercilerinin yukarıdaki esaslara bağlı kalmaksızın tespit 

edecekleri değerler emsal bedeli yerine geçer. Keza zirai kazanç ölçülerini tespit eden 

kararnamelerde emsal bedeli yerine geçer. 

 Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak 

tahmin edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücretle aynı esaslara göre tayin olunur
25

. 

 8. Rayiç Bedel 

 “Değerlenecek gayrimenkulün değer)eme günündeki alım- satım değeridir”
26

. 

Genellikle veraset ve intikal vergisi tatbikatında önem kazanmıĢtır. 

 GeniĢ olarak kullanıldığı alanlar. 

 -Emlak alım vergisi 

 -Gayrimenkul Kıymet ArtıĢı Vergisi 

 -Veraset ve Ġntikal Vergisi 

 9. AlıĢ Bedeli 

 Bir malın satın alınması için ödenen veya borçlanılan bedeldir. Bu bedel maliyet 

bedeli gibi görünse de aralarında fark vardır. AlıĢ bedeline satın alma giderleri eklenmez. AlıĢ 

bedeli: Ġktisadi iĢletmelere dahil diğer Ģirket ve müesseselere ait hisse senedi ve tahvilatın 

değerlemesi için kullanılır”
27

. 

10. Verim Değeri 

Verim değeri, iktisadi kıymetin verimi veya gelirinin kapitalize edilmesiyle 

bulunan değeridir. Kapitalizasyon Değeri olarak da tanımlanan verim değeri 

değerlemeye konu iktisadi kıymetin veriminin veya yıllık gelirinin bir kapitalizasyon 

oranı ile kapitalize edilmesi Ģeklinde hesaplanır. 

  Verim Değeri =
 Elde edilen veya Beklenen Yıllık Gelir 

                                  Kapitalizasyon Oranı 

Görüldüğü gibi bu değer, verim veya gelirlerin bazı durumlarda tahminine ve 

kapitalizasyon oranının tesbitine bağlıdır. Verimin, gelirinin ve kapitalizasyon 

oranının çok çeĢitli faktörlere dayanması verim değerini bir tahminden öteye 

götürmemektedir. 

Verim değeri daha çok bir yatırımın, bir iĢtirakin değerlenmesinde kullanılır. 

11. ġimdiki Değer 
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ġimdiki değer, bir iktisadi kıymetin faydalı ömrü boyunca yıllar itibariyle 

sağlayacağı nakit giriĢlerinin iskontolu değerleri toplamıdır. PeĢin değer olarak da 

bilinen Ģimdiki değer iĢletme kıymetlerini gerçeğe yakın olarak ifade eder. 

TTK hükümlerine göre, iktisadi kıymetlerin iĢletme için haiz oldukları 

değerlerini hesaplarken Ģimdiki değer ölçüsünden faydalanılır. Verim değerinde 

olduğu gibi bu değerin bulunmasında da nakit giriĢlerinin, iskonto oranının veya 

faydalı ömrün tesbiti veya tahmini gerekmektedir. Bulunan Ģimdiki değer bir tahmini 

değer olmaktadır. 

Vergi kanunlarımız açısından Ģimdiki değerin uygulanma imkânı yoktur. 

TTK hükümlerine göre, bu kanunun belirttiği tavan sınırlarını aĢmamak üzere 

yukarıda belirttiğimiz değerleme ölçülerinin hepsinin kullanılması mümkündür. VUK 

ise değerlemenin ölçü ve Ģartlarını belirttiğinden Mali bilanço açısından değerleme 

yapılırken sadece VUK'nun belirttiği ölçüler kullanılır. VUK'nun kabul ettiği 

değerleme ölçüleri yukarıda sayılan değerleme ölçülerinin ilk sekizidir. 

 12. Diğer Ölçüler 

 Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlarımızda yukarıda sayılanlar dıĢında baĢka 

değerleme ölçülerinden de yararlanılmaktadır. Bunları kısaca sayacak olursak: 

     - Bir yıllık kira bedeli(Harçlar Kanunu md.17-18 )  

  - Fiili satış fiyatı (DıĢ seyahat harcamaları kanunu md.4/3) 

     - Emsal değeri, emsal satış bedeli(K.V.K.md.33/3 Gid. V.K.Md.4/3) 

     - İktisap maliyeti(G.M.K.A.V.,Fin.K. Md.36,43/2)  

  - Mahallindeki Kıymet (6.6.1317 sayılı taĢocakları nizamnamesi Md. 18  ) 

     - Muamele değeri (Veraset ve Ġntikal Vergisi Md.10/d  

  - Mübaya bedeli(G.V.K. md. 48/1-6) 

     - Normal fiyat(1615 sayılı gümrük kanunu Md.65)  

  - Satın alma bedeli (G.V.K. Md.116/11) 

     - Satış değeri,satış bedeli (Em.Al.Ver.Kan.Md.4/a-d, Gid.Ver.Kan. Md.14/f-g) 

 - Servet değeri (K.V.Kan. Md.32,33,37/3 

 - Takdir olunacak kıymet (Harçlar Kan. Md.18 ) 

     - Tapu siciline kayıtlı değer (Ver.ve Ġnt.Vergisi Kan.Md.10) 

      - Ticaret mahkemesince tayin olunan değer  (Em.Al.Ver. Kan. Md. 4/6 ) 

     - Gerçek Bedel, tahmini değer(Gel.Ver.Kan. Md.116/2)  

   - Kayıtlı değer (Harçlar Kan. Md.63 ) 

   -Yazılı bedel (Harçlar Kan.7 sayılı tarife ) 

 II. ĠKTĠSADĠ ĠġLETMELERDE DEĞERLEME 

  A. SABĠT VARLIKLARIN DEĞERLEMESĠ 

     1. Maddi Sabit Varlıkların Değerlemesi  



 Maddi Sabit varlıklar deyimi ile gayrimenkullerin ve dayanıklı sermaye mallarını 

kastediyoruz. ĠĢletmeye dahil gayrimenkuller, bunların tamamlayıcı parçaları, tesisat ve 

makinalar, gemiler ve diğer taĢıtlar maliyet bedelleri ile değerlenir. Sabit varlık satın alma 

yoluyla değilde imal veya inĢa edilmiĢse, imal veya inĢa giderleri satın alma bedeli yerine 

geçer
28

. 

  Maliyet bedeline, gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, alınan arsa 

üzerinden bina varsa, bunun yıkılmasında ve tesviyesinden ileri gelen giderler ile noter tapu, 

mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye harçlarının maliyeti dahil edilmesi veya genel 

giderler arasında gösterilmesi serbesttir
29

.Gayrimenkul kredi ile alınmıĢ ise, gayrimenkulün 

aktifleĢtirildiği hesap dönemi sonuna kadar, ödenmek veya tahakkuk etmek suretiyle 

kesinleĢmiĢ olan faizlerin, gayrimenkul maliyetine dahil edilmesi zorunludur
30

. Eğer 

gayrimenkulün aktifleĢtirilmesinden sonraki dönemlerde gayrimenkulle ilgili olarak tahakkuk 

eden faizler varsa mükellef bunları isterse maliyete, isterse genel giderlere dahil edebilir. 

Gayrimenkullerin normal bakım, tamir, temizleme giderleri dıĢında, gayrimenkulü 

geniĢletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler 

gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir. Bu takdirde mükellef maliyet bedeline eklenecek 

kısmı ayrı göstermek durumundadır
31

. 

 ĠĢletmelerdeki demirbaĢ eĢyalarında değerlemesi gayrimenkullerde olduğu gibi 

maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeline ilave olarak komisyon ve nakliye giderleri 

dahil edilir. ĠĢletme içinde imal edilen demirbaĢ eĢyanın imal giderleri satın alma bedeli 

yerine geçer. 

 2.Maddi Olmayan Sabit Varlıkların Değerlemesi: 

 Maddi olmayan sabit varlıklar denildiğinde, ilk kuruluĢ giderleri, peĢtamallıklar, 

imtiyazlar, ticaret unvanı, markalar, patentler ve diğer edebi ve sınaî mülkiyet haklarını 

anlıyoruz. 

 Bunlardan en önemli olan iki tanesi (ilk kuruluĢ giderleri, peĢtamallıklar) 

V.U.Kanunumuzda Ģöyle açıklanmaktadır. 

 İlk Kuruluş giderleri: Bir kurumun kurulması veya yeni bir Ģubenin açılması veya 

iĢlerin devamlı surette geniĢletilmesi için yapılan ve karĢılığında maddi bir kıymet 

edinilmeyen giderlerdir. Ġlk kuruluĢ giderlerinin aktifleĢtirilmeleri gerçek veya tüzel kiĢilerde 
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ihtiyarı olup mukayyet değeri ile değerlenir. Eğer aktifleĢtirilmiĢse tamamı eĢit taksitlerle beĢ 

yılda yok etmek üzere amortismana tabi tutulur. 

 Peştamallık: Ticari ĠĢletmelerin devrinde, iĢletmeye dahil maddi varlıklara, nakitlere 

ve maddi olmayan varlıklara ödenen bedeller dıĢında ödenen ek bedeldir. Bu ek ödeme 

iĢletmenin Ģöhreti, manevi değeri ve bulunduğu yerin Ģeref ve önemine ödenen bedeldir
32

. 

PeĢtamallıklarda mukayyet değeri ile değerlenir. Eğer iĢletme devralınırken tek bir bedel 

ödenmiĢse her kalemin değerlemesi takdir komisyonuna ayrı ayrı yaptırılır ve kalan değer 

peĢtamallık sayılır. 

 B.STOKLARIN DEĞERLEMESĠ 

 Stok: iĢletmedeki mamul, yarı mamul ve hammadde mevcududur ĠĢletme içindeki bu 

varlıklar devamlı akım halindedir. Yani hammaddeler kullanılarak yarı mamul, mamul mal 

imalı devam etmektedir. Fakat belirli bir zaman kesiti alındığında bu varlıklar çeĢitli 

miktarlarda birikmiĢ olarak görünürler. Envanter iĢlemleri çıkarılırken stoklardaki varlıklar 

fiziki birimler Ģeklinde değil, parasal olarak ifade edilirler. Bu varlıkların parasal olarak ifade 

edilebilmesi içinde belli bir kıstasa göre değerlenmesi gerekir. Bu kıstaslar.: 

 1.FĠFO VE LĠFO YÖNTEMLERĠ: 

 FĠFO (Last-in, First-Out) Ġlk giren-ilk çıkar yönteminin dayandığı temel varsayım 

malların alınıĢ sırasına göre satıldığıdır. Bu nedenle eski alımlar maliyet hesaplamalarında 

ağırlığını daima önce koyacaktır. 

 LĠFO(Last-in,Fırst-Out) son giren-ilk çıkar yönteminde ise: satıĢların en son yapılan 

alımlardan yapıldığı varsayımına dayanır. Böylece FĠFO' nun aksine maliyet 

hesaplamalarında yeni alınmıĢ olan malların maliyeti ağırlığını hissettirecektir. 

 Farklı zamanlardaki alımların bu iki yöntemde farklı olarak dikkate alınması karın 

belirlenmesinde, fiyatların istikrarlı olduğu dönemlerde önemli sonuçlar doğurmayabilir. 

“Fiyatlarda bir yükselmenin görülmediği zamanlarda bu iki yöntem arasında gelirin 

belirlenmesi bakımından hiç fark yoktur”
33

. 

 Fiyatların yükseldiği dönemlerde FĠFO metodunda karlar yüksek görünecektir. 

Çünkü satıĢlar eski alımlardan yapılmakta maliyetler düĢük görünmektedir. Oysa LĠFFO 

metodunda satıĢlar en son alıĢlara dayandığından maliyetler yüksek, karlar ise düĢük 

görünecektir. 

 2.Ortalama Maliyet Yöntemi 

                                                
32

 BULUTOĞLU, Kenan: 1978, s.362 
33 BULUTOĞLU, Kenan;1978, s.365 



 Bu yöntemde, dönem baĢı stok değeri ile yıl içindeki alımlar toplanır ve toplam mal 

miktarına bölünerek ortalama maliyet bedeli bulunur. 

 3.Vergi Bakımından Stok Değerlemesi 

 “ĠĢletmeye dahil emtia stoku satın alınmıĢsa maliyet bedeli ile değerlenir”
34

. Eğer 

emtianın değerleme günündeki satıĢ bedelleri %10 ve daha fazla düĢüklük gösterirse 

mükellefin maliyet bedeli yerine emsal bedelini uygulayabileceği öngörülmüĢtür. Emsal 

bedelini uygularken V.U.K Md.267/2 deki sıraya uymak durumundadır. Emtia satın 

alınmayıp imal edilmiĢse maliyet bedeli, imalat için yapılan giderlerden oluĢacaktır. 

 Mükellefler, mamul maliyetini hesaplamak için, maliyet bedeli unsurlarını kapsamak 

kaydıyla istedikleri usulü seçebileler. Ayrıca yeni kurulan ve itibarı sermayesi 200.000 

TL'den noksan bulunan sınaî müesseseler mamullerinin maliyetini, normal satıĢ fiyatlarıyla, 

kar hadlerini göz önünde tutmak Ģartıyla daha basit usullerle tespit edebilirler”
35

. 

 Tarım ĠĢletmelerinde mahsuller ve hayvanlar genel olarak maliyet bedeli ile 

değerlenirler. Maliyet bedeli V.U.K. Md.275'e benzer Ģekilde Maliye Bakanlığınca tespit 

edilecek esaslar çerçevesinde hesaplanır. Maliyet bedelinin tespiti mümkün değilse emsal 

bedeli esas alınır. Emsal bedeli iĢletmenin bulunduğu mahal içinde zirai kazanç 

komisyonlarınca tespit edilmiĢ olan ortalama maliyet bedelidir
36

. 

 “ĠĢletmenin aktifinde yer alan malların değerinde çeĢitli nedenlerle düĢme olmuĢsa 

bu mallar emsal bedelleri ile değerlenir. 

 C.KASANIN DEĞERLEMESĠ 

 ĠĢletmenin kasasına giren paraların kıymetinde paralar kasadan çıkıncaya kadar bir 

değiĢiklik olmaz. Yani itibari anlamda artıĢ veya azalıĢ meydana gelmez. Kasada açık veya 

fazlalık varsa bunlara, kasa açığı veya fazlası denilir, geçici bir zaman için kasa farkları denen 

bir hesaba iĢlenir. Nedeni araĢtırılır, sonuca göre Ģüpheli veya değersiz alacaklarla ilgili 

hükümler uygulanır.”ĠĢletmenin hesabında bulunan paralar ise itibari kıymetleri ile 

değerlenir
37

. 

 ĠĢletmenin kasasında bulunan yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa 

rayicinin dengelenmesinde muvazaa olduğu anlaĢılırsa alıĢ bedeli esas alınır. 

 Yabancı paraların borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye 

Bakanlığınca tespit olunur
38

. 
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 D.HĠSSE SENETLERĠ VE TAHVĠLLERĠNĠN DEĞERLEMESĠ 

 Hisse senetleri, sermaye Ģirketlerindeki mülkiyet haklarını temsil eden belgelerdir. 

Bu nedenle, menkul kıymetin gelirinden yararlanma bu belgenin sahibi olmaya bağlanmıĢtır. 

Tahviller ise anonim Ģirketlerin çıkarmıĢ olduğu bir borç senedidir ve alacak hakkını temsil 

eder 
39

. 

 Kanunda eskiden hisse senetleri ve tahvillerin değerlemesi için borsa rayici ilkesi 

vardı. Borsada böyle bir rayiç yoksa alıĢ bedeli ilkesi uygulanırdı. ”Fakat Türkiye'de iĢlek bir 

sermaye piyasası kurulmamıĢ olduğu için, borsa rayici tespit etmek çoğu kere güçlükler 

doğuruyordu ve zamanla meydana gelen değerlemelerin vergi matrahına girmemesi için, 

bazen borsa rayici olmadığı gerekçesiyle çoğu hallerde alıĢ bedeli esasına göre değerleme 

yapılıyordu
40

. 1964 yılında yapılan değiĢikliklerle tek bir ilke, alıĢ bedeli ilkesi getirilmiĢtir. 

”Türk ve yabancı esham ve tahvilatı alıĢ bedeli ile değerlenir
41

. 

 E.ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ 

 ĠĢletmenin alacaklı olduğu kiĢi veya kuruluĢlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: Hissedarlar, 

bankalar, senetli alacak borçluları, müĢteriler ve çeĢitli borçlular. 

 V.U.K. iĢletmenin alacaklarını değerleme bakımından üç guruba ayırmıĢtır. Bunlar: 

 1. Normal tahsil edilebilir alacaklar. 

 2. ġüpheli alacaklar 

 3. Değersiz alacaklar 

 1.Normal Tahsil Edilebilir Alacaklar: 

 Bu tür alacakları senetli ve senetsiz olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

 a.Senetsiz alacaklar: Vergi Usul Kanunumuzda ikiye ayrılmıĢtır. 

 1) İşletmelerin senetsiz alacakları:”Bütün senetsiz alacaklar için değerleme ölçeği 

mukayyet değerdir... Alacakların mukayyet değeri, brüt tutarının ıskonto ve indirimlerden 

sonra kalan gerçek miktarıdır”
42

. 

 Senetsiz alacaklar için bir değerleme söz konusu değildir. Bunlar envantere alınırken 

üzerlerinde yazılı olan tutarlar esas alınır. 

  2) Banka ve Bankerlerle sigorta şirketlerinin senetsiz alacakları: Bankalar ve 

Bankerler ile sigorta Ģirketleri alacaklarını Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto 

haddi veya iĢlemlerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine icra ederler
43

. 
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 b.Senetli alacaklar: Senetli alacaklarda mukayyet değerle değerlenir. Ancak 

V.U.K.md. 281/2 de vadesi gelmemiĢ senede bağlı alacakların, değerleme günündeki 

kıymetlerine getirilebileceği, senette faiz oranı açıklanmıĢ ise bu oran, açıklanmamıĢ ise T.C. 

Merkez Bankasının resmi indirim oranının uygulanarak bulunacağı belirtilmiĢtir. Bu değer 

aynı zamanda tasarruf değeridir. 

  2.ġüpheli alacaklar: 

 ĠĢletmenin bazı alacakları tehlikeye düĢebilir. Bu tür alacaklar önce pasifte, geçici bir 

hesapta gösterilirler ve tahsil edildikçe bu hesaptan düĢülüp öz sermayeye dahil edilirler. Yani 

kar olarak gösterilir. 

 AĢağıda sayılan alacaklar Ģüpheli alacak haline gelmiĢ sayılır
44

. 

     - Dava veya icra safhasında bulunan ihtilaflı alacaklar.  

        - Vadesi üç defa uzatıldığı halde tahsil edilememiĢ 

olan senede bağlı alacaklar, 

 - Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu 

tarafından ödenmeyen senetsiz alacaklar, 

 - Veresiye üzerine geniĢ müĢteri kitlesiyle muamelede bulunan tüccarların Ģüpheli 

alacak ortalamasını, son hesap döneminde aynı mahiyetteki alacaklara uygulamak suretiyle 

bulacakları miktarlar. 

 ġüpheli alacaklar için, değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karĢılık 

ayrılabilir. Bu karĢılığın hangi yıla ve alacağa ait olduğu ilgili hesapta belirtilir. Teminatlı 

alacaklarda teminatın kapsamadığı kısım Ģüpheli alacak sayılır. 

 3.Değersiz Alacaklar: 

 Ödenmesi olanaksız hale gelmiĢ olan alacaklardır. Ancak ödenmesi olanaksız hale 

gelmiĢ sayılabilmesi için kanıtlayıcı bir belgeye veya kesinleĢmiĢ yargı kararına dayanması 

gerekir 
45

. 

 Alacak, değersiz alacak niteliğini kazandıkları takdirde tasarruf değerini kaybeder ve 

mukayyet değerleriyle zarara iĢlenerek yok edilirler. Eğer mükellef iĢletme hesabına göre 

defter tutuyorsa değersiz hale gelen alacağı gider yazmak suretiyle yok eder. 

     F.AKTĠF VE PASĠF GEÇĠCĠ HESAPLARIN DEĞERLEMESĠ  

 ĠĢletmenin hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden veya giderlerden bir kısmı 

gelecek dönemlere ait olabilir, bunlar geçici hesaplarda izlenir.”Bütün bu hallerde... envanteri 
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yapılan dönem, gelecek dönemlerden alacaklı ise, hesaba aktif geçici hesap, borçlu ise pasif 

geçici hesap denir
46

. 

 Aktif ve pasif geçici hesapların değerlemesinde mukayyet değer esas alınır ve bu 

ölçüye göre değerleme yapılır
47

. 

 G.BORÇLARIN DEĞERLEMESĠ 

 V.U.K. muzda borçların değerlemesi, alacakların değerlemesinde de kullanılan ölçek 

ve usullere yapılmaktadır. Böyle olması da gerekir. Çünkü “Bir ĠĢletmenin alacağı diğer bir 

iĢletmenin borcunu teĢkil eder
48

. Alacak ve borçların farklı farklı ölçeklerle değerlemesinin 

yapılması, hem karıĢıklık yaratacaktır, hem de iktisadi denklik prensibini zedeleyecektir 

V.U.K.nda borçların değerlemesi için tasarruf değeri ve itibarı değerin kullanılabileceği 

belirtilmiĢtir. 

 Vadesi gelmemiĢ olan senede bağlı borçlar, değerleme günündeki değerine 

indirgenebilir. Bunun için, senette faiz oranı açıklanmıĢsa bu oran, açıklanmamıĢ ise T.C. 

Merkez Bankasının faiz haddi uygulanarak değerleme günündeki değeri bulunur. Bu ise 

iĢletmenin borcu için o günkü tasarruf değeridir
49

. 

 Banka ve bankerler ile sigorta Ģirketlerinin borçları içinde tasarruf değeri kabul 

edilmiĢtir. Anılan kiĢi ve kuruluĢlar borçlarının değerlemesini yaparken iĢlemlerinde 

kullandıkları faiz haddi veya T.C. Merkez Bankasının ıskonto haddiyle borçlarını değerleme 

günündeki değerine indirmek zorundadırlar. 

 Kanunun borçların değerlemesinde kabul etmiĢ olduğu itibari değer ölçüsü, 

tahvillerin değerlemesinde görülmektedir. Bilindiği gibi tahvil, iĢletmenin çıkarmıĢ olduğu 

borç senedinden baĢka bir Ģey değildir. Tahvillerin değerlemesi için V.U.K. md.286 da açık 

hüküm vardır. Bu hükme göre ”Eshamlı Ģirketlerle Kamu Ġktisadi müesseselerinin çıkarmıĢ 

oldukları tahvilleri itibari değeriyle değerlemek zorunludur.” 

 H.KARġILIKLAR 

  “Hâsıl olan veya husule gelmesi beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen ve 

teĢebbüs için bir borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları karĢılamak maksadıyla ayrılan 

meblağlara karĢılık denir”
50

. Bu nedenle V.U.K.unda iĢletmelerin faaliyetlerinde meydana 

gelebilecek, gider olarak kabul edilecek zarar niteliğinde olan hesaplara karĢılık olmak üzere 

gelirlerinden pay ayırmalarına izin verilmiĢtir. Her ne kadar görünüĢü itibarıyla karĢılıklar, 
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amortisman ve yedek akçeler gibi görünse de, mahiyeti ve iĢlevi bakımından farklıdır. 

ġöyleki: yedek akçeler iĢletmeyi mali bakımından güçlendirmeyi, amortismanlar ise dayanıklı 

varlıkların hesap döneminde ticari faaliyetlerde kullanımları nedeniyle meydana gelen değer 

kaybını maliyetlere koymak, gider yazmak amacı güder. 

  KarĢılıklarda mukayyet değerle pasifleĢtirilerek değerlenir
51

. 

  Ġ.ĠġE BAġLAMADA ĠġLETME VARLIKLARININ DEĞERLEMESĠ 

  Ġlk defa gelir ve kurumlar vergisine girip, bilanço esasına göre defter tutacak 

mükelleflerin, açılıĢ bilançosunu düzenlerken iĢletmeye dahil edilen iktisadi varlıkların 

değerlemesinde yukarıda saymıĢ olduğumuz, V.U.K.undaki değerleme ölçüleri esas alınır. 

Genel esas maliyet bedeli ile değerlemedir. Ancak maliyet bedeli bilinemiyorsa, mükellefin 

bizzat kendisinin tespit edeceği alıĢ emsal bedeli değerlemeye esas alınır
52

. AlıĢ emsal bedeli 

ile ne kastedildiği açık değildir. Eğer maliyet bedeli bilinmeyen varlıklar emsal bedelle 

değerlenir denmek istenmiĢse,böyle bir hükme gerek yoktur.Çünkü, V.U.K. Md.267 de 

gerçek bedeli bilinmeyen varlığın emsal bedelle değerleneceği öngörülmüĢtür. 

  Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla yeniden gelir vergisine tabi olacak 

veya götürü usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri 

maliyet bedeli ile, maliyet bedeli bilinmiyorsa mükellef tarafından tespit edilecek alıĢ 

tarihindeki rayiç bedelle değerlenerek amortismana tabi tutulur. Ancak amortismana tabi 

tutulacak değerin tespiti Ģöyle olmaktadır. AlıĢ tarihi ile mükellefiyete giriĢ veya gerçek usule 

geçiĢ tarihi arasındaki yıllara ait amortismanlar,alıĢ tarihindeki rayiç değerden düĢülür ve 

kalan tutarın amortismanına devam edilir
53

. 

  J.ĠġLETMEDEN ÇEKĠLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESĠ 

  Bilanço esasına göre defter tutan iĢletmeler yılsonunda kazançların belirlemek için 

dönem sonu özsermayeden dönem baĢı özsermayesini düĢerek bulunan farka iĢletmeden 

çekilen değerleri ekler ilave edilen değerleri ise çıkarırlar. Sorun çekilen ve ilave edilen 

değerlerin hangi ölçüye göre değerlemesinin yapılacağıdır. Bunun için G.V.K. Md.41/1  de 

iĢletmeden çekilen değerlerin V.U.K.da belirtilen değerleme ölçülerinden emsal bedelle 

değerleneceği hükme bağlanmıĢtır.  
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      TABLO 1. ĠġLETMEYE DÂHĠL VARLIKLARIN DEĞERLEMESĠ
54

  

  1. Maddi Sabit Varlıklar 

     -Arazi                           Maliyet Bedeli               

     -Bina                            Maliyet Bedeli               

     -Makina,araç,gereç               Maliyet Bedeli               

  2.Maddi olmayan Sabit Varlıklar                              

     -Sınai Haklar(Ġhtira beratı patent,lisans vb)        Maliyet Bedeli   

  

  

     -Edebi haklar(telif hakkı)      Maliyet Bedeli               

     -Ticari haklar(Ünvan,iĢletme                                 

       hakkı,ruhsat,imtyaz,lisans)      Maliyet Bedeli            

     -PeĢtemallıklar                  Mukayyet değer               

    -Ġlk kuruluĢ giderleri           Mukayyet değer     

   3.Stokların Değerlemesi                                    

 

  

    -Emtia(Stoklar)                  Maliyet bedeli(FĠFO,LĠFO   

  veya ortalama usulden birı 

  seçilebilir) 

     -Tarımsal Ürünler                Maliyet Bedeli:(o mümkün   

  değilse emsal bedeli)    

  4.Kıymeti DüĢen Mallar            Emsal Bedeli                 

  5.Mali Varlıklar                                            

 

  

    -Alacaklar                       Mukayyet değer               

         a.Senetli alacaklar             Tasarruf değeri            

          b.Banka ve sigortaların                                     

            senetsiz alacakları             Tasarruf değeri   

          c.ġüpheli alacaklar             Tasarruf değeri   

          d.Değersiz alacaklar            Zarar yazılır              

    -Para                            Ġtibari değer                

   -Yabancı para                    Borsa rayici(yoksa Mly.Bk 

  verdiği değer.)                                    

    -Hisse senetleri, tahviller       AlıĢ bedeli                  

   -Kendi tahvilleri                Ġtibari değer                

   -Borçlar                         Mukayyet değer               
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   -Senetli borçlar                 Tasarruf değeri              

   -KarĢılıklar                     Mukayyet değer               

   -Aktif ve pasif geçici hesap      Mukayyet değer.   

 

  III. SERVETLERĠ DEĞERLEME 

  A.VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSNDE DEĞERLEME 

  Veraset ve intikal vergisinde değerleme, verginin matrahını bulmak bakımından 

önem arz etmektedir. Veraset yolu ile veya diğer Ģekillerde ivazsız olarak intikal eden servet 

unsurlarının değerlemesi, öncelikle V.Ġ.V.K.md 10 da belirtilen esaslara göre mükellef 

tarafından bizzat yapılır. V.Ġ.V.K.nda belirtilmeyen hallerde mükellef değerlemeyi V.U.K.nda 

servetleri değerleme ile ilgili hükümler çerçevesinde yapar. Kanun, bulunan değerlerden 

intikal eden varlıklara ilgili bazı borç ve masrafların düĢülmesine izin vermiĢtir
55

. Bulunan 

değerler beyanname ile vergi dairesine bildirilir. Vergi dairesi beyan üzerine ilk tarhiyatını 

yapar. Ġdare daha sonra aynı esaslara göre değerlemeyi yapıp arada fark var ise kusur cezalı 

olarak tarh eder. Ancak gayrimenkuller ve gemilere, menkul mallara iliĢkin değerlemelerde, 

idarece bulunan fark %50 den düĢük ise ceza uygulanmamaktadır. 

  1.Ticari Sermayenin Değerlemesi 

  Bilanço esasına göre defter tutanlarda özsermaye, iĢletme esasına göre defter 

tutanlarla götürü usule tabi mükelleflerde ticari varlık, ticari sermayeyi ifade eder. 

Özsermayenin tespiti için, mükellef dilerse, mürisin öldüğü takvim yılından önce gelen yılın 

yılsonu bilançosundan, dilerse murisin öldüğü tarih itibariyle çıkarılacak bilançonun tespit 

ettiği değeri beyanname ile vergi dairesine bildirir. ”Kesin tarhiyatta ise vergi dairesi ölüm 

tarihindeki bilançoyu esas alacak ve bilançonun aktifinde yer alan kıymetleri ayrıca 

değerleyecektir
56

. 

  ĠĢletme esasına göre defter tutanlarla götürü usule tabi olanlarda ticari 

sermeyenin tespiti ise, murisin ölüm tarihindeki ticari varlığıdır. 

  Özsermaye ve ticari varlığın değerlemesi V.Ġ.V.K. md.10’a göre hüküm 

bulunmayan hallerde ise V.U.K. nun iĢletmelere dâhil kıymetlerin değerlemesine ait 

hükümleri uygulanır. 
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 TABLO 2. V.Ġ.V.K.NDAKĠ DEĞERLEME ESASLARI   

VARLIKLAR DEĞERLEME ÖLÇEĞĠ 

1.Gayrimenkuller             Rayiç bedel              

2.Menkul mallar ve gemiler        Rayiç bedel                

3.Esham                                                     

-Borsaya kayıtlı                 Ölüm tarihinden önceki 3yıl 

içindeki en son iĢlem değeri 

-Borsaya kayıtsız veya 3yıl  

içinde iĢlem görmemiĢ ise                                         

Ġtibari değer              

4.Tahvilat                   Ġtibari değer.             

5.Haklar(tescile tabi bütün haklar) Tapu siciline kayıtlı değer 

         

  2.Servet Değerlemesinde Emsal Bedeli Tayini     

         Servet değerlemesinde emsal bedelle değerleme takdir komisyonlarınca belli 

edilir. Buradaki emsal bedel V.U.K Md. 267 deki takdir esasına göre yapılan tespittir. Veraset 

yoluyla veya sair surette ivazsız veya bedelsiz olarak intikal eden ticari sermaye dıĢındaki 

hakların değerlemesine iliĢkin V.U.K.ndaki esaslar Ģöyledir. 

 

 TABLO 3   

HAKLAR DEĞERLEME ÖLÇEĞĠ 

1.Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen 

haklarla tapu siciline  tabi olmayan haklar 

(sınai,edebi mülkiyet hakları ve imtiyazlar) 

Emsal bedel             

2.Ġntifa/Mülkiyet  hakkı  

elde eden kiĢinin yaĢı                    

Gayrimenkul Değerinin 

      Ġntifa  payı         Kuru mül. payı                                                                     

20 yaĢından küçükse                 7/10 3/10 

20-29 yaĢ arası                     6/10 4/10 

30-39 yaĢ arası                     5/10 5/10 

40-49 yaĢ arası                     4/10 6/10 

70 ve daha yukarısı                 1/10 9/10 

  

 

 



 B.EMLAK VERGĠSĠNDE DEĞERLEME  

 

 Emlak vergisi kapsamına giren bina, arazi ve arsalar rayiç bedelle değerlenir.”Rayiç 

bedel beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir
57

. Rayiç bedelin tespit edilememesi 

halinde emsalinin alım satım değerine göre, bununda tespit edilemediği hallerde, ortalama 

gelir bedeli, emsal arsa üzerinde inĢa edilen binanın vergi değeri, yıllık istihsal değeri gibi 

ölçüler kullanılır. Değerleme mükellef tarafından yapılır ve beyan edilir. Beyan edilen 

değerler vergi dairesi tarafından incelenir ve gerekli görüldüğü takdirde yeniden takdir edilir.   

Takdir yetkisi vergi dairesine aittir. 

 

 C.EMLAK ALIM VERGĠSĠNDE DEĞERLEME 

 

 Emlak alım vergisi kanununda, verginin matrahını bulabilmek için gayrimenkulün 

durumuna göre çeĢitli değerleme ölçüleri belirtilmiĢtir
58

. 

  -Gayrimenkul mülkiyetinin satıĢ yolu ile devredildiği hallerde iktisap için ödenmiĢ 

olan değerlerin toplamı(satıĢ bedeli), 

 -Ġrtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devrinde, tesis ve devir için 

ödenen bedel, 

 -Gayrimenkuller ve hakların sermaye Ģirketlerine sermaye olarak konulmasında 

ticaret mahkemesince tayin olunan değer, 

  -Ölünceye kadar bakma akdi ile temliklerde, trampa ve bedel bilinmeyen hallerde 

rayiç bedel, verginin matrahını oluĢturur. 

 Emlak Alım Vergisinde değerleme genel olarak maliyet bedeli ile olmaktadır. 

Maliyet bedelinin rayiç değerden düĢük olmaması gerekir. Aksi halde değerleme takdir 

komisyonunca belirlenecek rayiç bedelle yapılır. 

 Rayiç bedelin uygulanacağı haller: 

 Cebri icra, istimlâk yolu ve Ģüyuun izalesi suretiyle yapılan satıĢlarda, 

gayrimenkullerin sermaye Ģirketlerine sermaye olarak konulmasında, kamu idareleri ve 

müesseselerin sermayesinin yarısından fazlası Devlete at olan müesseselerin ve kamu 

menfaatlerine yararlı derneklerin satıĢlarında rayiç bedel uygulanmaz
59

. 
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     D.GAYRĠMENKUL KIYMET ARTIġI VERGĠSĠNDE DEĞERLEME        

 

 G.M.K.A.Vergisinin matrahını bina arazi,arsa ve bunlar üzerindeki binaların devir ve 

temliki karĢılığında elde edilen değerler ile bunların maliyet bedelleri arasındaki fark 

oluĢturmaktadır. Ġvazsız temliklerde matrah, anılan varlıkların devir ve temlik tarihindeki 

rayiç bedelleri ile maliyet bedelleri arasındaki farktır. Bu değerler mükellef tarafından tespit 

edilerek beyannamede gösterilir. Beyan edilen değer, rayiç bedelden düĢük olamaz
60

. 

 Maliyet bedelinin tespiti kanunda bazı esaslara bağlanmıĢtır. Bu esaslar: 

 a.Vergiye doğrudan olayın meydana geldiği tarihte bina ve arazi vergilerinin tarhına 

esas olan vergi değeri, 

 b.Bina ve arazi vergileri tarhına esas olan değerden daha büyük bir elde etme değeri 

varsa bu değer esas alınır. Kanun, Gayrimenkulün alınması için ödenmiĢ her türlü resim, harç, 

faiz, komisyon ve benzeri masraflar ile iktisap tarihinden itibaren her yıl için maliyet 

bedelinin %5 i oranında götürü giderle gayrimenkulle ilgili olarak ödenmiĢ bina ve arazi 

vergilerinin düĢülebileceğini hükme bağlamıĢtır. 

 

 E.GAYRĠMENKUL SERMAYE ĠRADI SAĞLAYAN VARLIKLARDA 

DEĞERLEME 

 Ticari ĠĢletme dıĢında taĢınmaz malların kiralanması ile elde edilen gelir G.V. K. nda 

gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmıĢtır. G.M.S. iradı sahiplerinden götürü gider 

usulünü seçenler gayri safi hasılatın %25 i  ile birlikte gayrimenkulün maliyet bedeli 

üzerinden ayıracakları amortisman miktarını gider olarak düĢebilirler. Amortisman 

ayırabilmek için gayrimenkulün maliyet bedelinin bilinmesi gerekmektedir. Maliyet bedeli 

bilinmeyen gayrimenkullerin değerlemesi aĢağıdaki Ģekilde yapılmaktadır. 

  Bina ve araziler genellikle V.U.K. ndaki esaslar çerçevesinde vergi değeri ile 

değerlenir.  Vergi değeri takdir edilmemiĢ binalarda, Emlak Vergisine matrah olan değer 

vergi değeri olarak ele alınabilecektir
61

. 

  Bina ve arazi dıĢında kalan gayrimenkullerin maliyet bedeli belli olmayanlar takdir 

komisyonu tarafından takdir edilecek emsal bedelle değerlenir. Sözü edilen emsal bedel 

V.U.K. Md 267 deki esaslara göre belirlenen bedeldir
62

. 
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  IV. YENĠDEN DEĞERLEME 

  A.KAVRAM 

 Genel fiyat seviyesinde meydana gelen önemli değiĢmeler, hem muhasebe 

kayıtlarındaki verilerin hem de bu verilerek yapılan vergi tarhiyatlarının geniĢ ölçüde önemini 

yitirmesine neden olmaktadır. Geleneksel muhasebe uygulamalarında bazen açık bazen de 

zımni olarak yapılan bir varsayım, genel fiyat düzeyinde değiĢme olmayacağı, olsa bile bu 

değiĢme uzun döneme yayılarak gerçekleĢeceğinden kısa dönemli kayıtlar üzerindeki 

etkilerinin ihmal edilebileceğidir. Bu varsayımın geçerliliğini ortadan kaldıran hızlı fiyat 

yükselmeleri, geleneksel muhasebe ve vergi uygulamalarında bulunmayan bazı yöntemlerin 

geliĢtirilmesini zorunlu kılmıĢtır. Yeniden Değerle bu konuda önerilmiĢ köklü çözümlerden 

biridir. Yeniden değerleme sayesinde firmaların karar alma ve denetlemede kullandıkları 

verilerle daha fazla gerçeklik sağlayabileceklerdir. Bunun doğal sonucu olarak firma 

sermayesinin zaman içinde yok olması önlenebilecek; kar dağıtımı, yatırım gibi konularda 

daha gerçekçi kararlar alınabilecek ve yanlıĢ muhasebe verilerinin yol açacağı fazla vergi 

ödeme gibi önemli bir sakınca, hiç değilse kısmen giderilmiĢ olacaktır
63

. 

   Yeniden değerlemenin ortaya atılıĢı ve uygulanmak istenmesinin nedeni, enflasyonist 

bir ortamın varlığı, fiyatların devamlı yükselmesi gibi önemli etkenlerin varlığıdır. Bu farkları 

kapatma eğiliminde olduğundan yeniden değerleme için: “ĠĢletme varlıklarının iktisap 

maliyetini, ikame maliyetine dönüĢtürme iĢlemidir”
64

. Ġkame maliyetine dönüĢtürme iĢlemi, 

varlıkların iktisap maliyetini, günün normal piyasa değerine yaklaĢtırmaktır. 

 1970 yılından itibaren ülke ekonomisinde hızlı geliĢme ve kurumlaĢmanın yanıda, 

fiyatlar genel seviyesinin de hızla yükselmeye baĢlaması, iĢletmelere dahil iktisadi 

kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bu zorunluluğun 

doğal sonucu olarak Vergi Usul Kanunu Hükümleri değiĢtirilmiĢ ve Yeniden Değerlemeye 

olanak tanınmıĢtır
65

. 

 

  B.UYGULAMA   

  Yeniden değerlemenin uygulanacağı varlıklar, bilançoya dahil amortismana tabi 

ekonomik varlıklarla, bu kıymet üzerinden ayrılmıĢ olup bilançonun pasifinde gösterilen 

amortismanlardır. 
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  V.U.K. na göre yeniden değerlemeyi, bilanço, esasına göre defter tutan gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri uygulayacaktır. 

  Yeniden değerleme genellikle Ģu iki usule göre yapılmaktadır
66

. 

  a. Varlıkların değerleme günündeki ikame maliyetleri tespit edilir ve değerler bu 

miktarlara yükseltilir. 

  b. Ġktisap maliyetine belirli emsaller uygulanarak, ikame maliyetine ulaĢılmaya 

çalıĢılır. 

  V.U.K.geçici madde 11 de de iktisap maliyetlerine belirli emsaller uygulanarak ikame 

maliyetlerinin tespit edileceği öngörülmüĢtür. Söz konusu maddeye göre, yeniden değerleme 

sonucu ortaya çıkan değer artıĢı bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Eğer 

özel fona aktarılan değer sermayeye ilave edilir, teĢebbüs sahibi veya ortaklar tarafından 

çekilir veya herhangi bir suretle baĢka bir hesaba nakledilirse, sayılan iĢlemlerin yapıldığı 

yılın kazancı olarak vergiye tabi tutulur. 

  Yeniden değerleme sonucu iĢletmelerin vergi yükü azalacaktır. Zaten vergi adaletinin 

gerçekleĢtirilebilmesi için de yeniden değerlemenin gereklilik halini almaktadır. Yukarıda 

sıralanan nedenlerden dolayı eskiden alınan varlıkların fiyatları düĢük, yeni alınanların 

fiyatları yüksek olduğundan, söz konusu varlıklar üzerinden ayrılacak olan amortisman 

miktarı da birbirinden farklı olacaktır. Söz konusu varlıkları enflasyonist dönemden önce satın 

alanlar düĢük amortisman nedeniyle daha fazla vergi ödeyecekler; öte yandan bu varlıkları 

sattıkları takdirde aradaki değer farkı yüzünden de daha fazla vergi ödemek zorunda 

kalacaklardır. Oysa, enflasyonist dönemde veya daha sonra satın alanlar, kazancın azlığı 

nedeniyle diğerlerine oranla az vergi ödemektedirler. Bu ise, onlara vergi yönünden bir 

üstünlük sağlamaktadır. 

 

 V. ENFLASYON DÜZELTMESĠ 

Fiyatlar genel seviyesinin sürekli artması, iĢletmeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu 

etkiler, faaliyet sonuçlarının doğru olarak gösterilememesi, sermayelerinin korunmasına 

olanak vermemesi, dönemler ve benzer iĢletmeler arsında karĢılaĢtırma yapılmasına izin 

vermemesi olarak sayılabilir. Bu etkiler nedeniyle mali tablolar enflasyon dönemlerinde bilgi 

verme amacını gerçekleĢtirememekte ve sadece rakamlar yığını haline gelmektedir. Mali 

tablolara göre karar veren ilgilileri yanlıĢ yönlendirebilmektedirler. Enflasyonu etkisi mali 

tablolar üzerinden arındırılmadığında iĢletmeler olduğundan kazançlı görünebilmekte, bu 
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durum da iĢletmelerin olduğundan fazla vergi ödemesine sebebiyet vermektedir. Fazladan 

ödenen vergi iĢletmeleri öz sermayesinden karĢılandığı için sermayelerinin erimesine neden 

olmaktadır. Sermayesi eriyen iĢletmeler bir süre sonra faaliyetlerini sürdüremez hale 

gelmektedirler.   

Enflasyon düzeltmesi, enflasyon nedeniyle gerçek durumu yansıtmakan uzaklaĢan 

mali tabloların, düzenlendiği tarihte gerçek durumu yansıtacak hale getirilmesi iĢlemidir. Bu 

sistem parasal olmayan kıymetlerde oluĢan enflasyonist yıpranmaların telafi edilmesi üzerine 

kurulmuĢtur(KIZILOT, ġükrü; 2006,s.227). 

Enflasyonun neden olduğu çarpıklıkları kısmen gidermek veya doğurduğu sorunları 

hafifletmek üzere Türk vergi sisteminde bir dizi endeksleme ve vergi erteleme müesseseleri 

ihdas edilmiĢtir. Bu amaçla vergi sistemimizde uygulanmasına izin verilen önlemler arasında 

en önemlileri Ģöyle sıralanabilir
67

:  

- Yeniden değerleme,  

- Son giren ilk çıkar stok değerleme metodu, 

- Azalan bakiyeler usulü ile amortisman,  

- Sabit kıymetleri yenileme fonu,  

- Maliyet bedeli artırımı,  

- Yatırım indirimde endeksleme,  

- Menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulanması,  

- Diğer kazanç ve iratlarda indirim oranının uygulanması,  

- Zirai kazancın tespitinde maliyet bedeli artırımı,   

- Finansman giderleri kısıtlaması,  

- AraĢtırma ve geliĢtirme harcamalarında vergi ertelemesi.  

 Mali tabloların enflasyonun etkisinden arındırılması suretiyle vergileme üzerindeki 

enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacını güden ve 30.12.2003 tarih ve 

25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5024 sayılı Kanun ile; VUK. 

GVK ve KVK'da bazı değiĢiklikler yapılmıĢ ve yeni uygulamalar getirilmiĢtir. 5024 sayılı 

Kanun ile. VUK'un mükerrer 298'inci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan yeniden değerleme 

müessesesi tamamıyla uygulamadan kaldırılmıĢ olup maddenin  değiĢen Ģeklinde yalnızca 

yeniden değerleme oranının nasıl hesaplanacağına iliĢkin hüküm bulunmaktadır. Bunun 
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sebebi ise birçok vergi, resim ve harcın yeniden değerleme oranına göre artırılıyor 

olmasıdır
68

. 

 

  SONUÇ  

  Vergi Hukukunda izlenen temel amaç devletin vergi alacağını yasal güvence altına 

almaktadır. ĠĢte bu amaçla, vergi kanunlarında iktisadi kıymetlerin değerleri kesin ve objektif 

esaslara bağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġktisadi kıymetlerin, vergi kaçırmak amacıyla düĢük 

değerlenmesini önleyici kurallar koyulmuĢtur. 

  ÇalıĢmada elden geldiğince kısa ve öz olarak ele alınan değerleme ölçüleri, 

baĢlangıçta, Türk Vergisi Sistemi içinde düzenli ve bir bütün olarak kodifiye edilmiĢ idi. 

Fakat sonraları, özellikle 1965 sonrası getirilen yeni değerleme ölçüleri ile sistemin bütünlüğü 

bozulmuĢ, sistem dağınık bir hal almıĢtır. Hâlbuki getirilen bu ölçüler yerine: günün 

koĢullarına göre, mevcut ölçülerinde kiĢisellikten uzaklaĢtırılması, vergi adaletini 

gerçekleĢtirecek Ģekilde ıslah edilmesi ve eski bütünlüğünün korunması sistemi daha tutarlı 

hale getirirdi. 

  Kamu maliyesinin amacı yatay ve dikey vergi adaletini gerçekleĢtirmek olduğuna 

göre, bu amacı değerleme ile ilgili hükümlerde yapılacak değiĢikliklerle büyük ölçüde 

gerçekleĢtirmek mümkündür. 

  Bilançoların gerçek durumu ve faaliyet sonuçlarını gösterir bir duruma getirebilmesi 

için, T.T.K. ve V.U.K nun iĢletmelerin iktisadi kıymetlerini piyasa değerine göre 

değerlemelerini zorunlu kılması gerekmektedir. Bu duruma göre iĢletme karları içinde 

yeniden değerlemeden doğan farklarda yer alacaktır. Bu fark da vergiye tabi tutulacaktır. Bu 

suretle hem spekülasyona olanak tanınmamıĢ olacak, hem de vergi kanunlarının tarafsızlığı 

sağlanmıĢ olacaktır. Ücretlilerin gelirleri üzerinden alınan vergiler, devletin topladığı vergi 

gelirleri içinde, en yüksek orana sahiptir. Hâlbuki ücretlerin gerçek değerinin enflasyonist bir 

ortamda düĢtüğü ve bunun için ücretliler lehine anında tedbir alınmadığı bir gerçektir. Bu 

nedenle iĢletmeler ile ücretlilerin kanun önünde eĢit muameleye tabi tutulmaları zorunludur. 

Aynı Ģekilde vergi kanunlarında iĢletmeler lehine olan hükümlerin yer alması ve enflasyonun 

avantajlarından fazlasıyla yararlanma olanaklarının olması nedeniyle, farkın 

vergilendirilmesini haklı kılmaktadır. 
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