AMORTİSMAN İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI
Prof .Dr. Oktay GÜVEMLi (*)

Danıştay, Temyiz Komisyonu Genel Kurulu ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonunun amortisman yasal düzenlemelerinin uygulanmasında kendilerine yansıyan çeşitli konularla ilgili kararları bulunmaktadır.

Bu kararlar olanaklar ölçüsünde yinelenmeyecek biçimde derlenmeKarar konuları, duran varlık kapsamında yer alan unsurlar
itibariyle tasnif edilmiştir. Bu tasnif, arsa ve yapılar, makine ve demirbaş
lar, taşıt araçları, gemi, maden ve haklar biçiminde yapılmış olup, amortisman uygulamasına ilişkin genel konularla ilgili kararlar ise, genel kurallar

ğe Çalışılmıştır.

başlığı altında toplanmıştır.
üte yandan, duran varlıklar dışında

yasal düzenlemelerde alacaklarla
ilgili amortismana da yer verildiğinde, bu konudaki kararlar da ayrıca derlenmiştir.

Aynı

rar

türde kararlar dışarda bırakılarak, duran varlıklarla ilgili 142 kaBu kararlar konuları itibariyle aşağıda tasnif edilmişlerdir.

seçilmiştir.

- Arsa ve yapılarla ilgili kararlar
- Makine, donanım ve demirbaşlarla
ilgili kararlar
- Taşıt araçları ile ilgili kararlar
- Gemi, madencilik ve haklarla
ilgi kararlar
- Genel kurallarla ilgili kararlar
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Kararlar derlenirken sadece aynı tür sorunlarla ilgili olanlardan birer
adet alınmasına dikkat edildiğinden, yukardaki tasnif genel olarak kararların konularına göre dağılımını göstermektedir denilebilir. Buna göre, kararların yaklaşık üçte birinin arsa ve yapılarla, kurallarla, üçte birinin de öteki
konularla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Her karar kümesi ayrı ayrı ele alınarak, kararların yıllara dağılımı, kararların konuları ve her konunun ayrıntısı üzerinde aşağıda ayrı ayrı durulmuştur. Bu ayrıntılar üzerinde durulurken, kararların yıllar itibariyle ekonomik gelişmeler- karşısındaki durumu ve yasaların uygulanmasında daha çok
hangi konulard~ sorunlarla karşılaşıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

a. Arsa ve Yapılarla İlgili Kararlar
(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
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aa.

le

Kararların

Konulara Göre

Dağıhmı

Bu konudaki karar sayısı 41 'dir.
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Bu

kararların başlıca

konular itibariy-

Sayı

- Arsa ve yapl.nın bütününe yönelik olanlar
- Yapı ve tesisatına ait olanlar
- Yapı onarımına ait olanlar
- Yapı ve kiralanmasına ait olanlar
Toplam
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Her konu kümesinin ayrıntısı üzerinde de aşağıda kısaca durulmuştur.
Arsa ve yapının bütününe yönelik kararlar çoğunlukla aşağıdaki1 ko-

nulardadır.

-

Devam eden insaat,
Üzerindeki yapı' yıkılan arsanın durumu,
Arsa üzerindeki yollar, .
Ek yapılar,
Şantiye yapılar,

Lojmq.nlar
Amortismana konu yapı değeri.
Yapı ve tesisatına ilişkin konular ise, genellikle yapı ve tesisatın amortisman ayırımı için birbirlerinden ayrılıp ayrılamayacağı ile ilgili olup, daha
çok kalorifer tesisatı üzerinde durulduğu dikkati çekmektedir.
Yapı onarımına ilişkin konular ise :
- Onarım tutarları için ayrı amortisman uygulanması,
- Yangın gibi doğal olaylardan kaynaklanan sorunlar ile ilgilidir.
Yapı ve kiralanmasına ilişkin konuların çoğunluğu (dokuz karar) kiracı
tarafından yapılan yapının değerini artırıcı harcamaların (özel maloluş) çeşitli sorunları ile ilgili olup, kalan da kira geliri vb. sorunlara dönüktür.
bb.Kararların Yıllara Dağılımı

Amortisman kararlarınd. a genel olarak, 213 sayılı yasanın yürürlüğe girizleyen beş yıl içinde önemli bir yoğunluk gözlenmektedir. Bu konuda, 213 sayılı Vergi Usul Yasası'nın kabul tarihi olan 4.1.961 'den 1966
yılına kadar, beş yıl içindeki karar sayısı 12'dir. Yasanın ilk uygulama yılla
rında doğal olarak, yasa hükümlerinin, yasa uygulayıcıları ve kuruluşlarca
anlaşılması ve uygulamada yerleşminin sağlanması karar sayısının artmasına yol açmıştır. 213 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önceki döneme ait eski yasanın uygulanması zamanındaki karar sayısı ise ikidir.
1960-70 ve 1970-80 arası olarak onar yıllık dönemler gözönünde tutulursa, aşağıdaki dağılım ortaya çıkmaktadır.
diği yılı
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1960 öncesi karar sayısı
1960-70 arası karar sayısı
1970-80 arası karar sayısı
1980 sonrası karar sayısı
Toplam
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Bu tablodan görüleceği üzere, kararları gerektiren konularda 1960-80
bir yığilma söz konusudur. Yukarda dört ana bölüme ayrılan konuların 1960-70 ve 1970-80 arasına dağılımının hemen hemen aynı olduğunun
da bu arada belirtmek uygun olacaktır.

arası

b. Makine, Donamm ve Demirbaşlarla İlgili Kararlar
aa.

Kararların

Konulara Göre

Dağılımı

Bu konudaki yirmi kararın yedisi makine ve donanım ile üçü de demirilgilidir.
Makine ve donanım ile ilgili yedi kararın yedek parça ve makine onarımlarının çeşitli sorunları ile ötekiler de amortisman yöntem seçimi gibi konularla ilgilidir.
Demirbaşlarla ilgili onüç kararın yedisi , özel okul , otel. büro, hastahane gibi yerlerde kullanılan ve tek tek değerleri amortisman dışı kalacak seviyede düşük olup, birlikte kullanıldıkları ve birbirini tamamladıkları için
amortisman konusu olması gerekebilecek çeşitli demirbaşlarla ilgili sorunlara dönük kararlardır . Bunlara küçük demirbaş da denilebilir. Bu açakla~
ma da gözönünde tutularak, demirbaşlarla ilgili konular. aşağıdaki gibi sı·
ralanabilir.
başlarla

Sayısı

7

- Küçük demirbaşlara ait olanlar
- Ambalaj kapları ile ilgili olanlar
- Pişırme kazanları ile ilgili olanlar

5
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bb.

13

Kararların Yıllara Dağıhmı

Makine,

ve demirbaşlarla ilgili
gibidir . .

donanım

dağılımı aşağıdaki

kararların

dönemler itibaryile

Adet

1960 Öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
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3
3

1970-80 Arası karar sayısı
1980 Sonra karar sayısı

10
4

20

Toplam

Bu konudaki kararların yoğunluğunun da arsa ve yapı konularında olgibi 1970-80 arasında olduğu görülmektedir.

duğu

c. Taşıt Araçları ile İlgili Kararlar
bb.

Kararların Konularına

Göre

Dağılımı

Taşıt araçlarıyla ilgili kararlar daha çok özei oto ve kamyon ile ilgili olup.
bu kararların konularına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. ·

Sayı

- Taşıt onarımıyla ilgili oianiar
· - Özel oto kullanımıyia ilgili olari!ar
- Amortismana konu değerin saptanmasiyla
ilgili olanlar
- Satış bedeli belirlenmesiyle
ilgili olanlar

12

7
2

22

Toplam
Kararların yarısında fazlasını oluşturuna onarım konularına

üzerinde

ait

ayrıntı

aşağıda durulmuştur.

Onarım

ile ilgili konular :

- Yedek parça değişimiyle ilgili
çeşitli konuiar
- Döşeme ve karasör değişimi ile
ilgili çeşitli konular
- Büyük onarım konuları

6

3
3
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Özel oto kullanımıyla ilgili konuların tümünün ise. şahsi ve ticari işte
birlikte kullanılan özel otoların çeşitli konularıyla ilgili olduğunu belirtmek
gerekmektedir.

bb;

Konuların Yıllara Dağılımı

Taşıt araçlarıyla ilgili kararların dönemler itibariyle dağılımı aşağıda gös-
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. terildiği biçimdedir.
Sayı

1960 Öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
1970-80 Arası karar sayısı ·
1980 sonrası karar sayısı

6
10

5
1

Toplam
Taşıt araçlarıyla

ilgili

kararların,

yapı

22

olduğu gibi
görülmektedir. Bu durum, taşıt ar"açları ile i.lgili uygulama güçlüklerinin daha çok 1970
öncesinde· çözümlendiğini göstermektedir.

1970-80

arasında değil,

1970 öncesinde

ve makinelerde

yoğunluk gösterdiği

d. · Gemi, Madencilik ve Haklarla İlgili Kararlar
aa.

Kararların

Konulara Göre

Dağıtımı

Bu bölümde söz konusu olan 16 kararın
konuların ayrıntısı aşağıda gösterilmeştir.

üç ana konuya

dağılımı

ve

Sayı

- Gemi ve

onarım

ile ilgili kararlar
Gemi
onarımı
Amort .
oranı
Amortismana konu değeri

Madencilik ile ilgili kararlar
- Amortisman konusu olması
tartışılan
konular
Amort.
süresi
Haklar
- Sinema filmleriyle ilgili konular
Amort.
süresi
Arnort.
konusu
olması
çeşitli
konular

4 ·

2
1

1

5
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1
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4
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bb.

Kararların Yıllara Dağılımı

Burada söz konusu olan
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16

kararların

dönemler itibariyle

dağılımı

da

aşa-

ğıda gösterilmiştir.
Sayı

1960 öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
1970-80 Arası_karar sayısı
1980 sonrası karar sayısı

4
12

Toplam
Bu

kararların

da büyük ölçüde 1970-80

arasında alındığı

16
görülmektedir.

b . . Genel Kurallarla İlgili Kararlar
aa. Kararlarm Konularma Göre

Dağılımı

Derlenen kararlar arasında en fazla yeni genel kurallarla ilgili kararlar
Bu kararlar konular itibariyle aşağıdaki biçimde ayırmak ola-

almaktadır.

nağı vardır.
Sayı

-

Amortismanın yıllık ayrılması

ikmali

ile ilgili konular ·
- Amortismana konu
ilgili konular

12:
değerin

belirlenmesiyle

7

- Ayrılan amortismanın kayıt edilmesi
kuralı ile ilgili konular

4

- İşletme . defteri tutulmasında amortisman
ayırımının yapılması ile ilgili konular

4

ayırımı için duran varlığın
aktifleştirilme·sinin gerektiği ile

- Amortisman

ilgili konular
-

Çeşitli

3

konular

11
Toplam
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Amortisman ayırımında çözümlenmesine çalışılan genel kurallarla ilgili sorunların yarıya yakın bölümünün amortismanın yıllık ayırım ve amortismana konu değerin belirlenmesiyle ilgili olduğu görülmektedir. Aşağıda
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alınan kararların dönemler itibariyle dağılımında görüleceği üzere, amortismana konu değer i n belirlenmesiyle ilgili kararlar, çoğunlukla 213 sayılı
Vergi Usul Yasasi'nın yürürlüğe girdiği yılı izleyen beş yıl içinde alınmıştır .
Amortismanın yıllık ayrılması kuralı ile ilgiii kararlar ise genellikle 1970-80
arasında al ı nmıştır.

bb.

Kararların Yıllara

Genel kurailarla ilgili

Göre

Dağılım ı

kararların

dönemler itibariyle

dağılımı aşağıda

gös-

terilmiştir.

Sayı

1960 Öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
1970-80 Arası karar sayısı
1980 Sonrası karar say ı sı

2
18
19
4
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1960-65 arasına . yani 213 sayılı Vergi
b8Ş yıi içinde alınmıştır. Bu oniki
izleyen
girmesini
Usul Yasasının yürürlüğe
kararın dördü amortismana konu değer i n bei irlenmesi ile ilgili üçü de amortismanın kayıt edilmesi kuralı ile iigilidir . Bu temel kurallarla ilgili konuların. yasanın ilk yıllarında gündeme geimiş olması doğaldır .
Amortismanın yıllık ayrılması kuralı iie ilg ili 12 kararın tümü 1965-80
1960-70

Arası

18

kararın 12 ' sı.

yılları arasında alınmıştır.

1980 yılı sonrasına sarkan dört karar ise . ceşitii konularla ilgili oiup,
amortisman uygulamaları ile ilgili öteki konuiarda olduğu gibi, genei kurallarla ilgili soruniarın da büyük ölçüde 1980 öncesi çözümlendiği gözlenmektedir. Bunun bir b?şka nedeni, 1980 sonrası _amortismanla ilgili yapı
lan yeni düzenlemelerin . kuruluşlarda çok fazla soruna yoi açmayacak bir
ortam bulmuş olması. yeni düzenleme lerin kısa ve aç ı k hükümler biçiminde ve kuruluşların daha fa.zla lehine bir düzenleme olarak ortaya ç:kması
olsa gerektir. Ayrıca , bu yasal düzenlemeler esasiarı değiştırmemis. mevcut esaslara uygulama kolaylığı sağlamıştır. Ancak , ortaya çıkan bir sorunun, danıştayda karar aşamasına gelmesinin oidukça uzun zaman aidığı
gözönünde tutulursa, 1980 sonrası yasal düzeniemeleri iie ilgili sorunların
çözümüne yönelik kararların 1980'1i yılların sonlarına kayabileceğini de unutmamak gerekir.
f . Duran Varlık Amortismanı ile İlgili Kararların
Dönemler İtibariyle Dağılımı

Yukarda inceleme konusu yapılan 142 kararın dönemler itibariyle daüzerinde toplu bir biçim_c;le aşağıda durulmuştur.

ğılımı
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Sayı

1960 Öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
1970-80 Arası karar sayısı
1980 sonrası

13
53

66
10
Toplam

142

Bu tablodan, kararların % 1O' undan azının 1960 öncesi, % ?'si nin
1980 sonrası alındığı, yoğunluğu 1960-80 arasında olduğu ve 1970-80 arasında kararların olduğu ve 1970-80 arasında kararların yarısına yakın kıs
mının (% 47) alındığı görülmektedir. Bu ağırlık, taşıt araçları dışında hemen hemen tüm konularda kenqini göstermektedir.

g. Alacaklarla İlgili Amortisman Uygulamalarma
Ait Kararlar
·
Bilindiği üzere yasal düzenlemelerde alacaklarda amortisman ayırımı
yer almaktadır. Dolayısıyla Danıştay vb. kurumlarda da alacaklarda amortisman ayırımı ile ilgili kararların alınmak zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Oysa,
alacaklarda amortisman değil, karşılık ayırımı söz konusudur. Bununla beraber, Danıştay vb. kurumların amortismanla ilgili kararlarının büyük bölümününün alacaklarla ilgili olduğu gözönünde tutularak, bu kararlara bütünlük sağlamak açısından, alacaklarla amortisman konusu ile ilgili kararlara kısaca değinilmesi uygun olacaktır.
Bu kararların dönemler itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Sayı

1960 Öncesi karar sayısı
1960-70 Arası karar sayısı
1970-80 Arası karar sayısı
1980 sonrası

10
37

5
Toplam
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kararların hemen tamamı tahsil edilemeyen alacaklarla ilgilidir. Kaçok büyük bölümünün iktisadi bunalımın dalgalanmalar halinde devam edeqeldiği 1970 sonrasında alınmış olması, kuruluşların iktisadi bunalımdan en faz lası etkilenen varlıkları arasında alacakların bulunması ile
yal<ından ilgili o!sa gerektir.

Bu

rarların
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