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Konu: 08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 Sıra No’lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine 
istinaden Bakanlığımızca amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ilişkin faydalı ömür sürelerinin 
tespit ve ilan edildiği 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar 
ve vergi dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi 
kararları aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalara yer 
verilmiştir.    
 
 Özet: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca 
amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ilişkin faydalı ömür sürelerinin tespit ve ilan edildiği 
3331, 3392, 3653 ve 3894 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin 
uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar ve vergi 
dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları 
aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalar bu Tebliğin 
konusunu oluşturmaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla5 yapılan değişiklikle, 
amortisman oranlarının iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle 
Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.  

Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadî kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333, 
339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde 
gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir. 

 1. Listeye Yeni Eklenen İktisadî Kıymetlere İlişkin Uygulama Esasları 

 Mükelleflerce 1/1/2004 tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tâbi iktisadî kıymetler 
339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra 
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listede (bundan böyle 
"Amortisman Listesi" olarak anılacaktır) belirtilen faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle 
amortismana tâbi tutulmaktadır. Listedeki herhangi bir sınıflandırmada yer almayan 
amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları, 
mükelleflerce yapılan başvurular üzerine, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 
315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 
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belirlenen süre ve oranlar dikkate alınarak amortisman ayırabilecekleri, başvuruda bulunan 
mükelleflere yazı ile duyurulmaktadır.  

Yukarıda açıklanan şekilde Maliye Bakanlığınca bu Tebliğ ile belirlenen süre ve oranlar, 
Amortisman Listesi'nin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere bu Tebliğ ekinde liste olarak 
yayımlanmaktadır.  

Ayrıca, bu Tebliğ ekindeki liste ile Amortisman Listesi'nde yer alan bazı sınıfların isimleri 
değiştirilmiştir. Ancak bu sınıflara dâhil iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinde bir değişiklik 
yapılmamıştır.  

Buna göre, söz konusu listenin, 

 Buzdolaplarına ilişkin "3.10.4.1." numaralı "Teşhir amacıyla kullanılanlar" sınıfının 
ismi, "Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar", 

 "10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim 
binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında 
kullanılan iktisadî kıymetler (İş makineleri ve benzerleri)" başlıklı sınıfının parantez içi 
"İş makineleri ve benzerleri" ibaresi "(aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)",  

 "61.3." numaralı "Salma ağları" sınıfı "Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı 
kullanılanlar)", 

olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, mezkur "10. İnşaat İşleri" başlıklı sınıftan çıkarılan parantez içi "İş makineleri ve 
benzerleri" kapsamındaki kıymetler için "10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve 
benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)" sınıfı ihdas 
edilmiş ve bu kıymetlerin de faydalı ömür süresi 6 yıl olarak muhafaza edilmiştir. 

Öte yandan konu ile ilgili olarak yayımlanmış geçmiş tebliğlerde, amortismana tâbi iktisadî 
kıymetlere ait faydalı ömür süresi ile amortisman oranlarının geçerlilik tarihi ve uygulamaya 
ilişkin esaslar hakkında yapılan açıklamalar, bu Tebliğ ekinde yer alan iktisadî kıymetler 
hakkında da geçerli bulunmaktadır.  

 2. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar 

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadî 
kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin 
yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları 
gerekmektedir. Sözü edilen iktisadî kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde 
bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan 
amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tâbi tutulmayacaktır.  

 B- Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gidilmesi 

Vergi Usul Kanununun "Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar" başlıklı 377 nci 
maddesinde, vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairelerinin, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri 
ile belediyeler, valilerin) muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz 
yoluna gidemeyecekleri, Gelir İdaresi Başkanlığının, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak 



şartıyla, muvafakat verme yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için 
vergi dairesi başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebileceği hükme bağlanmıştır. 

Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidebilmesine ilişkin olarak en son 371 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen limitler, bu Tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

  

   Davaya konu edilen 
meblağ (TL) 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 100.000.000 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2.000.000 
Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları 1.750.000 
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi 
Başkanlıkları 

1.500.000 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, 
Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları 

1.250.000 

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, 
Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları 

1.000.000 

Defterdarlıklar 800.000 
İstanbul, Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesindeki 
vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil) 

100.000 

Diğer vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil) 75.000 

 Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmesi için muvafakat istenilmesinde, 371 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan limitler dışındaki diğer açıklamalar esas alınmak 
suretiyle uygulamaya devam edilmektedir. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Yeminli Mali Müşavirlik  

& Denetim & Danışmanlık 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.  

 


