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Kullanım Kılavuzu
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(YMM-SMMM Yazılım Çözümleri)

Yazan : Gürol DEMİR
Konu : Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31. Maddesine 7326 Sayılı Kanun’la eklenen fıkra
uyarınca yapılacak yeniden değerlemeyi yapma, liste ve e-beyanname üretme
işlemleri için geliştirilen bilgisayar programının kullanım kılavuzu

KULLANICI ÖZETİ
Bu kullanım kılavuzu; Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesine 7326 Sayılı
Kanun’la eklenen fıkra kapsamında yapılacak “Yeniden Değerleme” işlemlerinde kullanılması
için ürettiğimiz mini programın kullanımı için hazırlanmıştır.
Program ile değerlemeye tabi aktifler liste halinde dışarıdan kopyala-yapıştır
yöntemiyle alınmakta, yeniden değerleme yapıldıktan sonra sonuç listeleri ve yevmiye kayıtları
üretilmekte ve çalışmalar daha sonra tekrar kullanılmak üzere isteğe bağlı olarak
saklanabilmektedir.
Program, zamanda ayrılmamış amortismanların ayrılmış sayılması için gerekli bir araç
sağladığı gibi diğer işlemlerin de hızlı yapılması için toplu fonksiyonlar ve doğru yapılması için
kontrol mekanizması barındırmaktadır.
Program ayrıca vergi avantajlarının da gösterildiği mini bir hesap makinesi, yurt içi
üretici fiyatları endeksleri (Yİ-ÜFE), amortisman oranları gösterir dokuman ve kısa mevzuat
bilgileriyle donatılmıştır.
Yeniden değerleme sonucunda verilmesi gereken e-beyanname bilgileri listesini,
envanter defterine işlenmesi gereken listeyi, seçilen tek kıymet için amortisman ayırma
tablosunu üretilebilmektedir.
Bu programın detaylarına bu kullanım kılavuzunda yer verilmiştir.
GD SoftWare © 2021
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1. PROGRAMIN KURULUMU
Program ilk defa çalıştırıldığında otomatik olarak kendisini de kuracaktır. Programın
bilgisayarınızda kurulduğu yer; “Belgeler/GD SoftWare/Degerleme” klasörüdür.
Test Kullanımı
Test kullanımı için aşağıda bağlantıdan programı indirip çalıştırınız.
İndirme bağlantısı: https://www.guroldemir.net/Programlar/29/Indir/Degerleme
Programın ön kullanımı/test edilmesi için verilen 3 günlük süre bittiğinde lisans almanız
gerekecektir. Eğer programı bilgisayarınızdan kaldırmak isterseniz programın kurulduğu
“Belgeler/GD SoftWare/Degerleme” klasörünü siliniz.
Lisanslı Kullanım
Programı lisanslı kullanmak için aşağıda bağlantısı verilen dokumanı okuyunuz:
https://www.guroldemir.net/dosya/pdf/lisans_degerleme.pdf
Kiralama konusunda sık sorulan soruları okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
https://www.guroldemir.net/program/faq_prg.aspx
Program, muhasebe ana menüsü içinde bulunan kendi menüsüne tıklayarak çalıştırılır.
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2. GENEL GÖRÜNÜM
Programın genel görünümü aşağıdaki gibidir:

2.1. Dosyalarla Çalışma
Program girilen verileri yerel bilgisayara saklama ve hesaplama sonuçlarını tekrar
üretme yeteneğine sahiptir.
2.1.1. Yeni
Yeni bir yeniden değerleme projesi başlatılır.
2.1.2. Aç
Daha önce kaydedilmiş yeniden değerleme projesi tekrar yüklenir.
2.1.2.1. Çift tıklamayla açma
Kaydedilmiş proje dosyasını çift tıklamayla veya üzerinde sağ tıklayıp açılacak
menüden “Aç” komutu ile açmak mümkündür. Bunun için önce belge türünün bilgisayarınıza
kaydedilmesi gerekir.
2.1.2.1.1. Otomatik belge türü kaydetme

Merhaba programın masaüstünde bulunan kısa yolunu sağ tıklayıp “Yönetici Olarak
Çalıştır” seçeneği ile çalıştırırsanız bu işlem otomatik olarak yapılır.
2.1.2.1.2. Manuel olarak belge türü kaydetme

Bilgisayarınızda daha önce kaydettiğiniz “.Ydg” uzantılı dosya üzerine geliniz ve sağ
tıklayınız.
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Açılan menüden “Birlikte aç…” seçeneği ile açılan ekrandan “Diğer uygulamalar” ve
sonra açılan ekranın en altında bulunan “Bu kişisel bilgisayarda başka uygulama arayın”
seçeneğine tıkladıktan sonra “Belgeler/GD SoftWare/Merhaba4” klasörü içinde bulunan
“Merhaba” isimli uygulamaya tıklayınız.
Artık kaydedilmiş projelerinizi çift tıklamayla açabilirsiniz.
2.1.2.2. Merhaba üzerinden açma
Merhaba programı içinden “Aç” menüsü ile
proje dosyası bulunarak seçilir:

2.1.3. Kaydet
Proje dosyasını sizin vereceğiniz isimle “.Ydg” uzantılı olarak kaydeder.
2.2. Genel Görünüm Bilgileri
2.2.1. Firma Bilgileri

Firma unvanı (veya isim, soy isim) ve vergi kimlik numarası sizin daha sonra
hatırlamanız için kullanılmaktadır. Uygulama için önemi yoktur.
2.2.2. Değerleme Tarihi

Değerleme işlemi 10/6/2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılabilir. Bu araç
değerleme yapılan tarihi belirlemenizi sağlar.
2.2.3. Beyanname Özeti
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Verilecek yeniden değerleme beyannamesi için ön bilgileri gösterir.
Bu kutu içerisinde bulunan “Envanter Listesi Üret” düğmesiyle envanter defterine
yapılacak kayıtlar için Excel listesi üretilir. Yine bu liste içerisinde bulunan “e-Beyan Liste
Üret” düğmesiyle e-beyanname programına “Excel’den Veri Al” düğmesiyle uyumlu liste
üretilir. Böylece çalışmanızı kolayca e-beyanname programına transfer edebilirsiniz.
Hesaplama sonuçları “Tüm Listeler” ve “Bu Liste” olarak iki farklı şekilde sunulur.

Asgari yıllık vergi avantajı ise mükellefiyet türü (gelir veya kurumlar) seçiminize bağlı
olarak size sağlanan minimum avantajı hesaplar.
2.2.4. Taksit Tablosu

Hesaplanan vergi üç taksitte ödenecek olup bu tablo taksit miktar ve tarihlerini gösterir.
2.2.5. İktisadi Kıymet Listeleri

İktisadi kıymet liste türleri “Nitelik” adıyla gösterilen bu düşey menü vasıtasıyla seçilir.
2.2.6. Kullanım Kılavuzu
Bu düğme vasıtasıyla bu kullanım kılavuzunu “.pdf” formatında okuyabilirsiniz.
2.2.7. Lisanslama Kılavuzu
Bu düğme vasıtasıyla bu programa ilişkin lisanslama işlemlerini yapabilirsiniz.
2.2.8. Geri Bildirim
Bu düğme vasıtasıyla e-posta yoluyla geri bildirim gönderebilirsiniz.
2.2.9. Kullanım Filmi
Bu düğme vasıtasıyla programın örnek ve kısa bir kullanım videosunu izleyebilirsiniz.
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2.2.10. Kısa Bilgiler

Bu düğmeyle açılacak iç pencere yoluyla kısa bir mevzuat hatırlatması yapılmaktadır.
İç pencerenin üst kısmında bulunan ve yeşil işaretçi ile vurgulanan menülerinden konu seçimi
yapılabilir.
Bu iç pencere, (programda bulunan diğer iç pencereler gibi) sağ alt köşede bulunan
boyutlandırma düğmesiyle boyutlandırılabilir, başlığından tutularak sürüklenebilir ve kapatma
düğmesiyle gizlenebilir.
2.2.11. Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi

Bu düğmeyle açılacak iç pencere yoluyla yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE)
listelenmektedir. Liste içeriğini Excel’e ihraç etmek mümkündür.
2.2.12. Amortisman Oranları
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan amortisman faydalı ömür
listelerini tetkik etmek mümkündür.
2.2.13. Mini Hesap Makinesi
Bu düğmeyle açılacak iç pencere yoluyla mini bir
hesaplama makinesine ulaşmak mümkündür.
Asgari yıllık vergi avantajı, ana ekranda
mükellefiyet türü (gelir veya kurumlar)
seçiminize bağlı olarak gelecekte sağlanacak
minimum avantajı hesaplar.
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3. İKTİSADİ KIYMET LİSTELERİ
3.1. İktisadi Kıymetlerin Niteliği

İktisadi kıymet liste türleri “Nitelik” adıyla gösterilen bu düşey menü vasıtasıyla seçilir.
Seçilen niteliğe göre bu türün tekdüzen hesap planında hangi hesap numarasına denk geldiği
altta bulunan “Hesap” kutusunda otomatik gösterilir.
Diğer yandan seçilen türle bağlantılı olarak bilgi giriş ızgarası ve toplu işlemler
seçenekleri otomatik değişir.
Bakanlıkça yapılan düzenlemede yer alan tüm nitelikler bu düşey menüde yer
almaktadır.
Diğer yandan yeniden değerleme yapan mükellef için özel 5 adet liste için de yer
ayrılmıştır.

Bu özel listelerden biri seçildiğinde; ilk olarak “İktisadi Kıymetin Niteliği” Bakanlıkça
belirlenen listeye uygun olarak kullanıcı tarafından belirlenmekte, bu niteliğin hangi tekdüzen
hesap planına uygun olduğu “Tekdüzen Hesap Kodu” ile yine kullanıcı tarafından
belirlenmektedir. Bundan sonra bu özel liste kaydedilen dosya ile birlikte saklanabilmekte ve
geri kullanımı yapılabilmektedir.
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3.2. İktisadi Kıymetlerin Girilmesi
Veri giriş ızgarası, seçilen iktisadi kıymet niteliğine bağlı olarak otomatik
değişmektedir.
Bunlar;
a) Amortismana tabi olmayan ancak geçmişte 7144 uygulaması mümkün olan boş arsa
ve araziler için,
b) Amortismana tabi olan ve geçmişte 7144 uygulaması da mümkün olan diğer
taşınmazlar için,
c) Amortismana tabi olan ve geçmişte 7144 uygulaması yapılması mümkün olmayan
diğer iktisadi kıymetler için,
d) Amortismana tabi olan ve geçmişte 7144 uygulaması yapılması mümkün olmayan
aynı zamanda binek oto da olabilen taşıtlar için,
Olmak üzere 4 farklı tipte olabilmektedir.
Aşağıda ikinci tip bir veri giriş ızgarası gösterilmektedir:

3.2.1. Manuel Giriş
Veri giriş ızgarasına hem manuel ve hem de kopyala-yapıştır yöntemiyle veri girişi
mümkündür. İktisap tarihi sütununda geçerli tarih yoksa iktisadi kıymet dikkate alınmayacaktır.
Herhangi bir veri girişi veya değişimi yapıldığında en altta bulunan “Değişimi Onayla,
Hesaplamayı Güncelle” düğmesi aktif hale gelir ve aynı anda nitelik seçimi düşey menüsü pasif
hale düşer. Yapılan değişim onaylanmadıkça başka nitelikte kıymet listesine geçilemez.
3.2.1.1. İktisadi Kıymet
İktisadi kıymet için yasal defter kayıtlarında yazılı alt hesap veya amortisman
tablolarında verilen tanım ve açıklama bilgisidir. Bu bilgi önerilen yevmiye kayıtlarında alt
hesap olarak kullanılacak, envanter defteri listesi üretiminde de yer alacaktır.
3.2.1.2. İktisap Tarihi
Veri girişi için hangi yöntem seçilirse seçilsin öncelikli veri giriş bölümü iktisap tarihi
sütunudur. Bu sütunda geçerli bir tarih varsa diğer bilgiler buna göre kontrol edilecek, geçerli
tarih yoksa iktisadi kıymet dikkate alınmayacaktır.
Bu sütunun otomatik tamamlama özelliği bulunmaktadır. Bir başka iade ile bu sütuna
girilen 07.03.2004, 07.3.2004, 7.03.2004, 7.3.2004 ve 7.3.4 bilgilerinin hepsi birbirinin aynıdır.
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Yasal düzenleme uyarınca, 9/6/2021 tarihinden daha sonraki bir tarih burada yer
almamalıdır. Zaten enflasyon düzeltmesi yapılmış olduğundan 31.12.2004 tarihinden daha
önceki bir tarihin de yazılmaması gerekir.
3.2.1.3. Faydalı Ömür (Yıl)
Seçilen iktisadi kıymet niteliğine göre varsayılan faydalı ömürler seçili olarak
gelmektedir. Bununla birlikte özel bir durum olabilir düşüncesiyle tüm olası faydalı ömürler de
bu sütunda gösterilen düşey menüye eklenmiştir.
3.2.1.4. Aktife Kayıtlı Değer
Aktifin 9/6/2021 tarihi itibarıyla maliyet değeri buraya girilecektir. Eğer 7144 sayılı
Kanun uyarınca yeniden değerleme yapıldıysa yeniden değerleme yapılan değer buraya
girilecektir. Kredi faizleri ve kur farkları gibi maliyete farklı dönemlerde giren değerler varsa
her bir farklı dönem için ayrı bir kalem açılmalı ve onlara ilişkin bilgiler o satıra yazılarak
yeniden değerleme yapılmalıdır.
3.2.1.5. Birikmiş Amortisman
Aktifin 9/6/2021 tarihi itibarıyla birikmiş amortismanları bu sütuna yazılacaktır.
Zamanında ayrılmamış amortisman varsa ayrılmış gibi hesaplanarak bu rakama dahil
edilmelidir.
Mevcut amortisman bilgilerinin kontrolü için sağ tarafta bulunan “Yazılı Bilgileri
Kontrol Et” düğmesi kullanılabilir. Amortisman bilgilerinin kontrolü ve ayrılmamış
amortismanların ayrılmış sayılması için sağ tarafta bulunan “Birikmiş Amortisman Hesapla”
düğmesi ideal bir seçimdir.
3.2.1.6. Net Bilanço Değeri
Girilen maliyet bedeli ve birikmiş amortismanlara göre program tarafından otomatik
hesaplanmaktadır.
3.2.1.7. Amortisman Yöntemi

Bu sütun ile açılacak düşey menü vasıtasıyla amortismana tabi iktisadi kıymetin
amortisman hesaplama yöntemi belirlenir.
3.2.1.8. 7144 S.K. Uygulandı

Bu sütun ile açılacak düşey menü vasıtasıyla bu kıymetin daha önce 2018 yılında 7144
sayılı Kanun uyarınca yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmadığı belirlenir.
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3.2.2. Kopyala-Yapıştırma
Veri ızgarasına Excel’den veya başka bir platformdan kopyalanan verilerin
yapıştırılması mümkündür. Satırlar ve sütunlar tek tek kopyalanıp yapıştırılabildiği gibi alt alta
satırlar ve bitişik sütunlar topluca kopyalanıp yapıştırılabilir.

Sadece, iktisadi kıymetin tanımı, iktisap tarihi, faydalı ömrü ve aktife kayıtlı değeri
sütunların kopyalanıp yapıştırılması yeterlidir.

Diğer sütunlar sağ tarafta bulunan toplu işlem düğmeleriyle topluca girilebilir.

Özellikle, ayrılmamış amortismanları ayrılmış varsaymak veya hatalı hesaplanmış
amortisman hesapları için “Birikmiş Amortisman Hesapla” düğmesi tavsiye edilmektedir.
3.3. Liste Üzerinde İşlemler
Listenin en altında temizle ve ihraç düğmeleri bulunur.
3.3.1. Temizle

Listede yazılı kıymetlerin hepsinin silinmesi için bu düğme kullanılır.
3.3.2. Excel’e İhraç
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Listede yazılı kıymetlerin hepsinin Excel’e gönderilmesi için bu düğme kullanılır.
3.3.3. Listenin Tümü Üzerinde Toplu İşlemler

Veri ızgarasının sağ tarafında bulunan düğmeler vasıtasıyla liste üzerinde topluca
işlemler yapılabilir.
Örneğin listede yazılı kıymetlerin tamamının amortisman ayırma yöntemi
değiştirilebilir. Tamamı 7144 sayılı Kanun uygulamasından yararlandı veya yaralanmadı olarak
belirlenebilir.
3.3.3.1. Ömür Yılını Değiştirme

Faydalı ömür düşey menüsünde herhangi bir yıl seçildiğinde soldaki listedeki tüm
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri buna göre değiştirilir.
3.3.3.2. Binek Oto Düğmeleri

Soldaki listedeki taşıtların nitelikleri bu düğmelere göre değiştirilir. Bu düğmeler
sırasıyla şu anlamları ifade ederler:
Evet Taşıt binek oto olup (fiyatı düşük veya iktisabı 2020 yılından eski olması
nedeniyle) amortisman kısıtlamasına tabi değildir.
Evet-1 Taşıt binek oto olup amortisman kısıtlamasına tabidir, ÖTV ve KDV İlk
iktisabında gider yazılmıştır.
Evet-2  Taşıt binek oto olup amortisman kısıtlamasına tabidir, ÖTV ve KDV İlk
iktisabında maliyete atılmıştır veya ikinci el binek oto olarak satın alınmıştır.
Hayır Taşıt kamyon, otobüs, minibüs vb. nitelikte olup binek oto vasfında değildir.
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Bu seçeneklerden hangisi seçilirse seçilsin yeniden değerleme işlemine etki
etmemektedir.
İlk seçenekte iktisap tarihine göre kıst amortisman hesaplanmakta, alındığı yıl gider
yazılamayan amortisman kısmı tekdüzen hesap planına göre “280” hesaba atılarak, son yıl
“180” hesaba alınıp oradan da gider yazılabilmektedir.
İkinci ve üçüncü seçeneklerde ilk seçeneğe ek olarak (1/1/2020 tarihinde yapılan
değişiklikle belli bir limiti aşanlarda) ayrıca amortisman kısıtlaması devreye girmektedir. Bu
nedenle gider yazılamayan amortisman kısmı, seçilen muhasebe yöntemine bağlı olarak
“Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” şeklinde “740-760-770”, “659-689” hesaplarında alt hesap
olarak ve istenirse “950”, “951” nazım hesaplarda izlenmektedir. Her koşulda “257-268” hesap
numaralı “Birikmiş Amortismanlar (-)” hesaplarına olması gereken amortisman tutarı
(kısıtlamasız, eksiksiz) tam olarak aktarılmaktadır. Çünkü bu hesap, amortismana tabi iktisadi
kıymetin faydalı ömrü dolduğunda, orada yazılı aktif değeri ile birebir eşitlenecektir.
Son seçenek, zaten taşıtın binek oto ile ilgisi olmadığını ifade etmektedir.
3.3.3.3. Amortisman Yöntemi

Soldaki listede bulunan, tüm amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, amortisman
hesaplama yöntemleri bu düğmelere göre değiştirilir.
3.3.3.4. 7144 S.K. Değerlemesi

Soldaki listede bulunan, tüm taşınmazların 2018 yılında 7144 sayılı Kanunla V.U.K.’na
eklenen Geçici 31. Madde kapsamında yeniden değerlemeden yararlanıp yararlanmadıkları
topluca bu düğmelere göre değiştirilir.
3.3.4. Kontrol Etme

Soldaki listede bulunan verilerin doğruluğu bu düğmeyle kontrol edilebilir.
3.3.5. Amortisman Hesaplama

Soldaki listede bulunan, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin biri veya hepsinin,
birikmiş amortismanları bu düğme ile yeniden hesaplanabilir.
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4. YENİDEN DEĞERLEME SONUÇLARI
4.1. Genel Görünüm

“Nitelik” düşey menüsünden seçilen iktisadi kıymetlerin, yeniden değerleme
sonuçlarına “#2 Yeniden Değerleme Sonuçları” düğmesine basarak erişebilirsiniz.
Bu ekranda yeniden değerleme öncesi ve yeniden değerleme sonrası hesaplama
sonuçları gösterilmektedir. Listenin son sütunu üzerine gelindiğinde her bir kıymet nedeniyle
ödenmesi gereken vergi anlık olarak gösterilmektedir.
Listenin altında sol tarafta, seçilen kıymet için uygulanan endeksler ve katsayı
hesaplaması gösterilmektedir.
4.2. Çıktı Seçenekleri
Listenin altında sağ tarafta çıktı seçenekleri gösterilmektedir. Buna göre ekran görülen
listeyi veya bu mükellefe ait tüm listeleri Excel’e verme, yazdırma ve “.pdf” dosya olarak
kaydetmek mümkündür.
Envanter defteri listesi için ise yukarıda beyanname bilgileri penceresi içinde bulunan
“Envanter Listesi Üret” düğmesine basılması yeterli olacaktır.
Bu listeyi, e-beyanname programına aktarmak için ise “e-Beyan Liste Üret” düğmesini
kullanınız.
4.3. Yapılması Gerekli Yevmiye Maddeleri
Yapılması gerekli yevmiye maddeleri iç penceresine “#3 Yevmiye Maddeleri”
düğmesine basarak erişebilirsiniz. Bu iç pencere başlığından sürüklenerek taşınabilir, boyutları
değiştirilebilir veya kapatılabilir.
“Muhasebe seçenekleri” ile tercih edilen muhasebe yöntemlerine göre yevmiye
maddeleri üretilecektir. Bu çentik kaldırıldığında bu seçenekler gizlenecektir. Bu çalışma
kaydedildiğinde mükellefe özel bu seçenekler de kaydedilecektir.
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“Açıklama metnini göster” ile yevmiye kayıtlarına ilişkin olayın metni gösterilecek
veya gizlenecektir.

Üretilen yevmiye maddeleri Word’e ihraç (uzun sürebilir) edilebilir veya yazdırılabilir.
“2021 Birikmiş Amortisman” seçeneği ile 9/6/2021 sonrasında 2021 yılına ait birikmiş
amortismana dair yevmiye maddeleri gösterilecektir.
Yevmiye maddeleri mükellefe ait tüm listeler, sadece ekranda görülen liste veya sadece
seçilen tek bir kıymet için göstermek mümkündür.
Tek kıymet seçeneğinde;
İç pencerede sağ alt köşede
ek komutlar belirecektir.
Bu komutlardan “Birikmiş Amortismanlar” seçeneğinde bu iktisadi kıymetin faydalı
ömrünün sonuna kadar yapılması gereken amortisman kayıtları gösterilecektir.
“Amortisman Tablosu” seçeneğinde açılacak daha iç ekran bir ekran ile amortisman
tablosu üretilecektir.
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Bu iktisadi kıymetin faydalı ömrünün sonuna kadar yapılması gereken amortisman
miktarları ile kalan net değeri tablo halinde gösterilecektir. En son net değerin 0 (sıfır) olması
gerekir. Aksi halde amortisman bilgilerinizi programa kontrol ettiriniz veya yeniden
hesaplattırınız.
“Satış Tarihi” seçeneğinde;

Bu kez; satış tarihi, satış fiyatı ile KDV oranı ve katma değer vergisinin fiyata dahil mi
yoksa haricen mi hesaplanacağı hususlarının girilmesi mümkün hale gelecektir. Bu bilgilere
göre yapılması gerekli yevmiye maddeleri interaktif değişecektir.

5. SON SÖZ
Bu kılavuzda görülen bazı seçenekler kısmen farklı veya yapım aşamasında olabilir.
Programı sağlıklı günlerde kullanınız.
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