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Sayı : 41931384-105[328-2014-3]-2 14/01/2015 

Konu : Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter 

tutan mükelleflerin, yenileme fonu uygulamasından yararlanmasının 

mümkün olmadığı hk.   

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden,  otobüs 

ile şehir içi taşımacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, işletme defterinize 

kayıtlı olan aracınızı ... 2013 tarihinde yenileme amaçlı  olarak sattığınız ve 

yerine ... 2013 tarihinde yenisini aldığınızdan bahisle  satıştan doğan karın 

sabit kıymet yenileme fonuna aktarılmasının mümkün olup olmadığı 

hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde, 

"Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile 

bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar 

hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle 

serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde 

hasılat veya gider kaydederler. 

            Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar 

düşüldükten sonra kalan meblağdır. 

            Devir ve trampa satış hükmündedir. 

            Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin 

mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce 

karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül 

eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta 

azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde 

kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan 

önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın 

matrahına eklenir. 



            Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan 

kar, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak 

amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa 

edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur." hükmü 

bulunmaktadır. 

            Yukarıda yer verilen Kanun hükmünün yenileme fonu 

uygulamasına ilişkin 4 ve 5 inci fıkraları 205 sayılı Kanunun 21 inci 

maddesi ile ihdas edilmiş olup söz konusu maddenin gerekçesinde 

"Maddeye eklenmek istenen fıkralar ile satılan iktisadi kıymetlerin 

yenilenmesi arzu edilir veya yenilenme esasen zaruret halinde bulunursa, 

bu takdirde satıştan tahassül eden kârın o yılın ticari kârına ilave 

edilmemesi ve pasifte geçici bir hesapta azami 3 yıl süre ile tutulması 

sağlanmak istenmiştir. Böylece bilanço usulüne göre defter tutmakta olan 

mükelleflerin, bu kârlardan istifade suretiyle elden çıkardıkları iktisadi 

kıymetleri yenileme imkânları artırılmaktadır." açıklamasına yer verilmiştir. 

            Bu itibarla, serbest meslek erbaplarının ve işletme hesabı esasına 

göre defter tutan mükelleflerin yenileme fonu uygulamasından 

yararlanması mümkün bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine 

dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin 

olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem 

yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, 

tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 

hesaplanmayacaktır. 


