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ÖZ 

 
Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde 

tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır. Bir maddi 

duran varlık kaleminin maliyeti sadece ve sadece aşağıdaki kriterlerin karşılandığı 

durumlarda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Söz konusu kriterler bu 

kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının olası olması 

ve İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesidir. Bir maddi duran 

varlık kalemi, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. Bir maddi duran 

varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri 

tutardır. Ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumunda maliyet, 

gelecekteki tüm ödemelerin bugünkü değeridir. Bir maddi duran varlık kaleminin 

günlük hizmetlerine ilişkin maliyetler, söz konusu maliyetlerin gerçekleştiği 

dönemin kâr veya zararında muhasebeleştirilir. Maddi duran varlık kaleminin önemli 

parçaları ekonomik faydaların tüketiminde önemli ölçüde farklı yapılara sahipse, 

varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi 

yararlı ömrü boyunca ayrı olarak amortismana tabi tutulur. Başlangıç 

değerlemesinden sonra bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modeli ya da 

yeniden değerleme modelinden birini seçer ve o gruba ait tüm maddi duran varlıkları 

için uygular. Maliyet modeline göre maddi duran varlık kaleminin maliyetinden 

birikmiş amortismanlar ve birikmiş değer düşüklüğü zararları tenzil edilecektir. 

Yeniden değerleme modeli seçilmişse maddi duran varlıkların değerleme gününde 

güvenilir bir şekilde  tespit edilen gerçeğe uygun değerlerinden birikmiş amortisman 

ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki tutarlar esas alınacaktır. 

Bu çalışmada maddi duran varlıkların değerlemesi TMS 16 ‘ya göre incelenmekte 

ve yeniden değerleme modeli uyarınca muhasebe kayıtları yapılmaktadır.  
 

Anahtar kelimeler: Değerleme, Maddi Duran Varlıklar, TMS/TFRS 

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49   
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THE ANALYSIS OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE SCOPE OF 

TURKISH ACCOUNTING STANDARDS REVALUATION MODEL AND 

ACCOUNTING RECORDS 
 

ABSTRACT 

 

Property, plant and equipment are tangible assets that are held for use 

in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for 

administrative purposes; and are expected to be used during more than one 

period. The entity shall recognise the cost of an item of property, plant and 

equipment as an asset if, and only if: it is probable that future economic 

benefits associated with the item will flow to the entity; and the cost of the 

item can be measured reliably. An entity shall measure an item of property, 

plant and equipment at initial recognition at its cost. The cost of an item of 

property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition 

date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the cost is the present 

value of all future payments. An entity shall recognise the costs of day-to-day 

servicing of an item of property, plant and equipment in profit or loss in the 

period in which the costs are incurred. If the major components of an item of 

property, plant and equipment have significantly different patterns of 

consumption of economic benefits, an entity shall allocate the initial cost of 

the asset to its major components and depreciate each such component 

separately over its useful life. After initial measurement, an entity shall 

choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy 

and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment. 

According to the cost model from the cost of tangible fixed assets, 

accumulated depreciations and accumulated impairment losses will be 

deducted. On the other hand, an entity shall measure an item of property, plant 

and equipment whose fair value can be measured reliably at a revalued 

amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent 

accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. In 

this study, tangible fixed assets measurement is analysed and accounting 

records are made in terms of TMS 16 with revaluation model.  

 
Key words: Valuation, Tangible Fixed Assets, TAS/TFRS 

Jel classification: M40, M41, M49 
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1. GİRİŞ 

Bir işletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanıma sahip varlıkların 

gruplandırılması bir maddi duran varlık sınıfını oluşturur. Maddi duran varlıklar arasında 

sayılabilecek olan varlıklar: 7 Araziler, binalar, makinalar, gemiler, uçaklar, motorlu taşıtlar, 

mobilya ve demirbaşlar, ofis gereçleri ve benzerleridir. Varlık olarak muhasebeleştirilme 

koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık kalemi, maliyet bedeli ile ölçülür.8 Maddi duran 

varlıkların 3 karakteristik özelliği; fiziki varlıklar olmaları, işletme faaliyetlerinde 

kullanılmaları ve işletmenin söz konusu varlıkları satış niyetinin bulunmamasıdır.9 Koşulların 

sağlanamaması halinde bu tür varlıkların maddi duran varlıklar grubundan durumlarına uygun 

olarak yatırım amaçlı gayrimenkuller veya satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar grubuna 

transfer edilmeleri gerekmektedir. 

Maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetler oluştuğu tarihteki değerleriyle 

muhasebeleştirilir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya inşa 

edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan  

maliyetleri içerir.10 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, TMS 23'te izin verilen alternatif yöntem 

çerçevesinde defter değerinde taşınmadığı sürece, kredi dönemi boyunca faiz olarak finansal 

tablolara yansıtılır.11 TMS 16’da olduğu gibi BOBİ FRS uyarınca maddi duran varlıkların ilk 

iktisap sonrasında değerlemesinde maliyet modeli ve yeniden değerleme modeli seçimlik hak 

olarak kullanılması mümkün olan değerleme modelleridir.12 Bu çalışmada maliyet bedelinin 

unsurları açıklandıktan sonra değerleme modelleri ele alınarak kullanılabilecek modellerden 

yeniden değerleme modeli bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır. 

                                                 
7 TMS 16, paragraf 37. 
8 TMS 16, paragraf 15. 
9  Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Accounting Principles, 12. Baskı, 2016, s. 356. 
10 TMS 16, paragraf 10. 
11 TMS 16, paragraf 23. 
12  BOBİ FRS Bölüm 12. 
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2. MALİYET BEDELİNİN UNSURLARI 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında maddi duran varlıklar kalemlerinin 

maliyetinin içereceği unsurlarının neler olduğu ve doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler 

ile maddi duran varlık kaleminin maliyetine girmeyen maliyet unsurları aşağıda yer verildiği 

şekilde düzenlenmiştir. 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir:13 

 İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış 

vergileri dahil, satın alma fiyatı. 

 Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet. 

 Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna 

ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok üretimi dışında bir 

amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük. 

Doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler aşağıda belirtilmiştir:14 

a. Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili 

çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler; 

b. Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler; 

c. İlk teslimata ilişkin maliyetler; 

d. Kurulum ve montaj maliyetleri; 

e. Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetlerinden, 

varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen net hasılat 

düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında üretilen örnekler gibi); ve 

f.  Mesleki ücretler. 

                                                 
13 TMS 16, paragraf 16. 
14 TMS 16, paragraf 17. 
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Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine girmeyen maliyet unsuru örneklerine 

aşağıda yer verilmiştir:15 

a. Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri; 

b. Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve tanıtım 

harcamaları dahil); 

c. Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan 

maliyetler (personel eğitim masrafları dahil); ve 

d. Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. 

Bir işletme maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetlerini aktifleştiremez. 

Aksine, bu maliyetleri oluştukları tarihte gelir tablosu ile ilişkilendirir. Günlük bakım 

maliyetleri esas olarak, işçilik, sarf malzemeleri ve küçük parça maliyetlerini içerir. Bu 

harcamaların amacı genel olarak maddi duran varlık kaleminin 'tamir ve bakım'ı olarak 

tanımlanır.16 

Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi 

gerekebilir. Örneğin, bir fırının belirli bir saat kullanım sonrasında yeniden astarlanması 

gerekebilir veya uçak iç döşemeleri ve mutfağının uçağın yararlı ömrü süresince birkaç defa 

değiştirilmesi söz konusu olabilir. Maddi duran varlık kalemleri aynı zamanda, bir binanın iç 

duvarlarının değiştirilmesi gibi daha az sıklıkta gerçekleşen yenilemeler veya bir defaya mahsus 

yenilemeler için elde edilebilir. Yenileme kapsamındaki bir parçanın maliyetini oluştuğu zaman 

ilgili maddi duran varlık kaleminin defter değerine dahil ederek muhasebeleştirir.17 

Bir maddi duran varlık kaleminin kullanımının devamı için (örnek olarak bir uçak), 

parçaların yenilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, düzenli arıza kontrolleri yapılması 

gerekebilir. Yapılan her büyük çaplı kontrolün maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık 

kalemlerinin defter değerine dahil edilerek muhasebeleştirilir.18 Yenilenen bölümün bilanço 

dışı kalması, maddi duran varlığın bilanço dışı kalması hükümlerine tabidir.19 

                                                 
15 TMS 16, paragraf 19. 
16 TMS 16, paragraf 12. 
17 TMS 16, paragraf 13. 
18 TMS 16, paragraf 14.  
19  Aydın Karapınar, Ali Osman Eflatun (2018), BOBİ FRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, S.208. 
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3  İLK İKTİSAPTAN SONRAKİ DEĞERLEMELER 

Maddi duran varlıklar başlangıçta maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. İktisadi varlığa 

sonradan ekleme, kısmi yenileme ve önemli bakımlarda yapılan harcamalar maliyetlere ilave 

edilir. İlk iktisaptan sonraki değerleme günlerinde bir işletme muhasebe politikası olarak 

maliyet modelini ya da yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran 

varlık sınıfının tamamına uygular. 

3.1. Maliyet Modeli 

Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal 

tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları 

indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. 

Maliyet modelinde bilançoda sabit varlık ilk kayda alındığı değerden (maliyet 

bedelinden) sonraki dönemlerde ayrılan amortismanların ve varsa değer azalışlarının 

çıkarılmasıyla hesaplanmış olan değerle (net defter değeri) ile bilançoda yer alır.20  

3.2. Yeniden Değerleme Modeli 

Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık 

olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden 

değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş 

amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan 

değerdir. Yeniden değerlemeler, raporlama dönemi sonu (bilanço) tarihi itibariyle gerçeğe 

uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına 

neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.21 

Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden 

değerleme değer artışı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artışı, aynı 

varlığın daha önce kar ya da zarar ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme değer 

azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir.22 

                                                 
20  Sadi Işıklılar, Bülent  Buz, Veysel Bağıran (2018),  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, 

Hilal Yayıncılık ve Seminer A.Ş., S. 295. 
21 TMS 16, paragraf. 31. 
22 TMS 16, paragraf 39. 
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Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu azalma gider 

olarak muhasebeleştirilir. Ancak, bu azalış diğer kapsamlı gelirde bu varlıkla ilgili olarak 

yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin kapsamı ölçüsünde 

muhasebeleştirilmelidir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen söz konusu azalış, yeniden 

değerleme fazlası başlığı altında özkaynaklarda birikmiş olan tutarı azaltır.23 

Bir maddi duran varlık kalemine ilişkin özkaynak hesap grubundaki yeniden değerleme 

değer artışı, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakıldığında doğrudan geçmiş 

yıl kârlarına aktarılabilir. Aynı husus varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması 

durumunda da geçerli olabilir. Öte yandan, değer artışının bir kısmı, varlık işletme tarafından 

kullanıldıkça da 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.24 Maddi duran varlıkların 

yeniden değerlemesinden kaynaklanan gelir etkilerinin TMS 12 Gelir Vergileri Standardına 

uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve açıklanması gerekir. 

TMS 16 ve BOBİ FRS Maddi Duran Varlıklar 12. Bölüm kapsamından anlaşılacağı üzere 

yeniden değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde iki uygulama arasında önemli bir fark 

bulunmamaktadır.25 

  

                                                 
23 TMS 16, paragraf 40. 
24 TMS 16, paragraf 41. 
25  Nuran Cömert, İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, 
İSMMMO, İstanbul 2018, s. 125. 
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4 . YENİDEN DEĞERLEME MODELİ UYGULAMASI26 

Örnek : (Yeniden Değerleme Modeli) 01.01.2019 tarihinde 500.000 TL bedelle %18 

KDV ile birlikte toplam 590.000 TL peşin ödeme banka aracılığıyla yapılarak bir makine satın 

alınmıştır. Söz konusu makinenin faydalı ömür süresi 5 yıldır. Amortisman uygulamasında 

doğrusal amortisman yöntemi seçilmiştir. Kalıntı değer sıfırdır. Hesaplama ve kayıtlarda vergi 

istisnası koşulları sağlanmadığından ertelenen vergi hesaplanmamıştır. Kayıtlarda KGK Uygun 

Hesap Taslak Planında yer verilen yer verilen hesap kod ve adları kullanılmıştır. 

Durum 1: Değerleme şirketine yaptırılan değerlemelerde söz konusu makinenin 

01.01.2021 tarihinde geri kazanılabilir tutarı (gerçeğe uygun değeri) 360.000 TL, 01.01.2022 

tarihinde gerçeğe uygun değer 200.000 TL olduğu tespit edilmiştir.  

  01.01.2019    

 

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

500.000 

90.000  

  

102 BANKALAR 

Makine satın alınması 

 590.000 

  /    

      

  31.12.2019    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

Makinenin yıllık amortismanı 

(500.000/5) 

 100.000 

  /    

                                                 
26   Şeref DEMİR, TMS/TFRS, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2015, s. 118-127.  
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  31.12.2020    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

Makinenin yıllık amortismanı 

(500.000/5) 

 100.000 

  /    

  01.01.2021    

 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000  

  

551 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI 

Makinenin değer artışının öz 

kaynaklarda raporlanması 

 60.000 

  /    

      

  31.12.2021    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

120.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (360.000/3) 

 120.000 

  /    

  01.01.2022    

 

551 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

YENİDEN DEĞERLEME  

ARTIŞLARI  

40.000 

 

  

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

Makinenin değer düşüklüğü zararının 

yeniden değerleme artışlarından mahsubu 

 40.000 

  /    
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  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (200.000/2)  

 100.000 

  /    

      

  31.12.2023    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (200.000/2) 

 100.000 

  /    

      

253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) 

 500.000   40.000    100.000     

 60.000       100.000     

 520.000       120.000     

        100.000     

        100.000     

        520.000     
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 258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

 551 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR YENİDEN 

DEĞERLEME ARTIŞLARI 

    100.000    40.000   60.000  

    100.000       20.000*  

    120.000         

    100.000         

    100.000         

    520.000         

 

*”Kar veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu’nda “55 Kâr veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak özkaynaklarda kaydedilen birikmiş gelirler (giderler)” 

kategorisinde 551 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER 

ARTIŞLAR hesabında bulunan 20.000 TL tutarındaki bakiye tutar maddi duran varlığın 

bilançodan çıkarılması anında geçmiş yıl karlarına aktarılır. 

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve 

Cihaz 

520.000 

Birikmiş 

Amortismanlar 

(520.000) 

Defter Değeri 0 
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Durum 2: Değerleme şirketine yaptırılan değerlemede söz konusu makinenin gerçeğe 

uygun değerinin 01.0.2021 tarihinde durum 1'deki gibi 360.000 TL olduğu, ancak 01.01.2022 

tarihinde 160.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer tüm veriler durum 1 ile aynıdır. Buna göre 

01.01.2022 tarihine kadar kayıtlar durum 1 ile aynı olmaktadır. 

  01.01.2022    

 

551 MDV YENİDEN DEĞERLEME 

DEĞER ARTIŞLARI 

659 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

(MDV GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

AZALIŞ ZARARLARI) 

60.000 

 

20.000 

 

  

253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

257 MDV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI (-) 

Maddi duran varlıkların gerçeğe uygun 

değer üzerinden değerlemesi 

 60.000 

 

20.000 

  /    

      

  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (160.000/2) 

 80.000 

  /    

      

  31.12.2023    

 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (160.000/2) 

 80.000 

  /    
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253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) 

 500.000   60.000    100.000     

 60.000       100.000     

 500.000       120.000     

         80.000     

         80.000     

        480.000     

 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

396 

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

 551 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR  

YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI 

    100.000    60.000   60.000  

    100.000         

    120.000         

     80.000         

     80.000         

    480.000         

 

659 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE 

ZARARLAR ( - ) MDV 

GERÇEĞE UYGUN 

DEĞER AZALIŞ 

ZARARLARI 

 267 MDV DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ  

KARŞILIKLARI (-) 

 20.000          20.000  

             

             

 

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve Cihaz 500.000 

M.D.V. Değer Düşüklüğü (20.000) 

Birikmiş Amortismanlar (480.000) 

Defter Değeri 0 

 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

397 

Durum 3: 01.01.2021 tarihinde gerçeğe uygun değer (yeniden değerlenmiş bedel) 

240.000 TL'dir. 01.01.2022 tarihinde gerçeğe uygun değerin 200.000 TL olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer veriler 3 durum 1 ile aynıdır.  

  01.01.2021    

 

659 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR 

(MADDİ DURAN VARLIKLAR 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER AZALIŞ 

ZARARLARI ) ( - ) 

60.000 

 

  

257 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI (-) 

Makinenin yeniden değerlenmesi 

sonucu oluşan değer düşüklüğü  

 60.000 

  /    

      

  31.12.2021    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (240.000/3) 

 80.000 

  /    
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  01.01.2022    

 

257 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  

KARŞILIKLARI (-) 

40.000 

 

  

649 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GELİR VE KAZANÇLAR 

Yeniden değerleme sonucunda 

gerçeğe uygun değer olumlu farkının 

karşılıkların azaltılması yoluyla kar 

yazılması 

 40.000 

  /    

      

  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (200.000/2) 

 100.000 

  /    

  31.12.2023    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.

000  

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Makine amortismanı (200.000/2) 

 100.

000 

  /    
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253 TESİS, MAKİNE 

VE CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) ( - ) 

 500.000       100.000     

        100.000     

         

80.000 

    

        100.000     

        100.000     

        480.000     
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258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

 659 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE 

ZARARLAR (MADDİ 

DURAN VARLIKLAR 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

AZALIŞ ZARARLARI) ( - ) 

    100.000    60.000     

    100.000         

     80.000         

    100.000         

    100.000         

    480.000         

 

257 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR DEĞER  

DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI(-) 

 649 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GELİR VE 

KAZANÇLAR 

 40.000   60.000       40.000  

    20.000         

             

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve Cihaz 500.000 

M.D.V. Değer Düş. Karşılığı (20.000) 

Birikmiş Amortismanlar (480.000) 

Defter Değeri 0 
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SONUÇ 

Maddi duran varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları yeniden değerleme modeli 

kapsamında incelenmesinde maliyet modelinden farklı olarak maliyet bedeli yerine gerçeğe 

uygun değerin esas alınmakta olduğu, buna göre yeniden değerleme modeli uygulamasında 

birinci durumda oluşan 20.000 TL maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu, varlığın 

elden çıkarılması sırasında geçmiş yıl karlarına aktarılırken, ikinci durumda oluşan 20.000 TL 

değer düşüklüğü karşılığı oluştuğu hesap dönemi itibariyle kar-zarara yansıtılmaktadır. Bu 

uygulama Türkiye Muhasebe Standartlarının ihtiyatlılık ilkesinin bir gereğidir. Üçüncü 

durumda oluşan 60.000 TL değer düşüklüğü izleyen hesap döneminde oluşan 40.000 TL değer 

artışının kar zarara yansıtılmasını gerektirmektedir. Zira yeniden değerleme modeline göre aynı 

varlığın daha önce kar zararla ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme azalışını tersine 

çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilecektir.   

KAYNAKÇA 

BOBİ FRS (2018), KGK. 

DEMİR, S., (2015), TMS/TFRS, Seçkin Yayıncılık, 2015, 3. Baskı. 

IŞIKLILART, S., BUZ, B., BAĞIRAN, V. (2018),  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin 

Finansal Raporlama Standartları, Hilal Yayıncılık ve Seminer A.Ş. 

KARAPINAR, A., EFLATUN, A.O., (2018), BOBİ FRS Uygulama ve Yorumları, Gazi 

Kitabevi. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, KGK. 

WEYGANDT, Jerry J., KIMMEL, Paul D., KIESO, Donald E. (2016), Accounting 

Principles, 12. Baskı. 

ÇÖMERT, N. (2018), İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 

Raporlama Standardı, İSMMMO. 

  


