
                                                                                                                                                               
 

 

 

 

SİRKÜLER 

CPATURK-2018/9 

 

KONU: Vergi usul Kanununun Geçici 30 ncu maddesi kapsamında alınan makine ve 

teçhizatlarda amortisman ayrılması 

 

7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 30 ncu madde uyarınca 

Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak, bu maddenin uygulama usul ve esasları 497 

Sıra sayılı Tebliğ ile belirlenmiş olup Tebliğde yer alan hususlar aşağıda açıklanmaktadır; 

 

1. Makina ve teçhizat 

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, 

iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi 

eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir. 

Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce iktisap edilen makina ve teçhizatlar 

bakımından uygulamadan yararlanılamz. 

Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale konu belgeye dayanılarak 

iktisap edilen makina ve teçhizat için bu uygulama kapsamında işlem tesis edilemez. 

 

2. Madde hapsamında olmayan makine ve teçhizat 

 

Aşağıda sayılan makina ve teçhizat geçici 30 ncu m adde kapsamında değildir. 

a) Sarf malzemeleri ve yedek parçalar, 

b) Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, 

dolap, mefruşat gibi demirbaşlar, 

c) Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici 

gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna 

çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli 

kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası,silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik 

kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları 

ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca 

havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve 

trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

3. Amortisman oran ve süresinin hesaplanması 

 

213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce 

maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak 

amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine 

göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanabilmesine olanak sağlanmış olup, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür 

süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle 

ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir,  

Belirlenmiş olan oran ve sürelerin izleyen yıllarda değiştirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır 

Uygulamadan, madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez amortisman 

ayrılacağı hesap döneminden itibaren yararlanılabilecektir. Mezkûr madde kapsamındaki bir 

makina– teçhizat için ilk kez ayrılan amortismanın genel esaslara göre olması, diğer bir ifade 

ile bu uygulamadan yararlanma tercihinde bulunulmaması halinde, izleyen dönemlerde 

mezkûr madde uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün değildir. 

İktisadi kıymetin faydalı ömrünün Maliye Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması 

durumunda mükelleflerce söz konusu iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak 

doğrudan gider yazılabilecektir. 

 

4.Amortisman usulünü seçme 

 

213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanacak 

makinave teçhizat için, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından normal veya 

azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden biri seçilerek,  

amortisman ayırma hakkına sahip diğer mükelleflerce de normal amortisman yöntemine göre 

amortisman ayrılabilecektir. 

 

 

5. Diğer hususlar 

 

Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanılması ihtiyaridir. Ancak, bu 

uygulamadan yararlanılmasına bağlı olarak belirlenen ve uygulanmasına başlanılan 

amortismanoran ve süreleri, izleyen dönemlerde değiştirilemez. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan yararlanmak 

isteyen mükellefler, bu yöntemi uyguladıklarını kanuni defter, amortisman listeleri ve 

beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar 

 

 

 

Saygılarımızla 

 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel 
bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz konusu 
sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence 
vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve cezai 
tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

 


