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SİRKÜLER SAYI: 2022/097                                                   17.05.2022  

 

VERGİSİZ / SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME İLE VERGİLİ / TEK 
SEFERLİK YENİDEN DEĞERLEME DÜZENLEMELERİNE DAİR 
GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR  
 

14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de VUK mükerrer 298/Ç ve VUK geçici 

32. Maddeleri uyarınca yapılabilecek yeniden değerleme düzenlemelerine dair 

uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 537 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu düzenlemeler hakkında 26.10.2021 – 2021/246 ve 18.04.2022 – 2022/75 

sayılı sirkülerlerimizde bilgilendirmeler yapılmıştır.  

 

1. VUK MÜKERRER 298/Ç KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI 

(VERGİSİZ YENİDEN DEĞERLEME) (SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME)  

 

1.1. Uygulama Zorunlu Değildir 

 

Enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinde düzenlemede 

belirtilen şartlar dahilinde, amortismana tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye  

tabi tutulabilecektir. Yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp, ihtiyari bir 

uygulamadır.  

 

 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3200.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3352.pdf
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1.2. Amortismana Tabi Olmayan Sabit Kıymetler İçin Uygulanamaz 

 

Söz konusu düzenleme uyarınca kapsama giren mükellefler istemeleri halinde 

31.12.2021 tarihi itibarı ile aktife kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden 

değerlemeye tabi tutacak ve yeniden değerlenmiş değer üzerinden de amortisman 

ayırabileceklerdir. Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin, 

amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunduğundan, boş 

arazi ve arsalar gibi amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye 

tabi tutulamayacaktır. 

 

1.3. Yeniden Değerlemenin Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulaması 

 

İktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi geçici vergi dönemlerinde yapılabileceği gibi 

sadece yıl sonunda yapılması mümkün bulunmaktadır. Örneğin: 2022 yılında dileyen 

mükellefler 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde (I., II. ve III. geçici vergi 

dönemlerinde) geçici vergi dönemleri için ilan edilecek yeniden değerleme oranlarına 

göre hesaplama yapabilecekleri gibi geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme 

yapmayıp sadece 31.12.2022 tarihinde yeniden değerleme yapabilmeleri de mümkün 

bulunmaktadır. Söz konusu yeniden değerleme ile ilgili olarak herhangi bir beyanname 

verilmeyeceğini ayrıca belirtmek isteriz. 

 

1.4. Değerlemeye Konu İktisadi Kıymetin Dönem Sonu İtibariyle Bilançoda Yer 

Alması Gerekmektedir 

 

Yeniden değerlemenin yapılacağı dönem sonu1 itibarıyla aktife kayıtlı olan 

amortismana tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.  

 

1.5. Yeniden Değerleme Oranı  

 

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her üç ayda bir geçici vergi 

dönemleri itibariyle geçerli olacak yeniden değerleme oranı tespit edilmekte ve Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilmektedir. 2022/1. geçici vergi 

dönemi için yeniden değerleme oranı %33,63 olarak belirlenmiştir (07.04.2022 

tarih ve 2022/069 sayılı sirküler).  

 

1.6. Yıl İçinde İktisap Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yeniden 

Değerleme Yapılamaz 

 

Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde, 

yeniden değerleme yapılamamaktadır. Buna göre, 2022 yılı içinde iktisap edilen veya 

edilecek amortismana tabi iktisadi kıymetlere 2022 yılında yeniden değerleme 

yapılamayacaktır.  

 
1 Tebliğde “Dönem sonu” kavramı “213 sayılı Kanunun 174. maddesinde belirtilen hesap dönemleri sonu 
ile Gelir Vergisi Kanunu  mükerrer 120. maddesine göre belirlenen geçici vergi dönemleri sonu” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3346.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3346.pdf
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1.7. Maliyet Bedeline Eklenen Faiz ve Kur Farkları ile Bunlara İsabet Eden 

Birikmiş Amortismanlar 

 

Amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenmiş (iktisadi kıymetlerin 

aktifleştirildiği hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve kredi faizleri 

ile bunlara isabet eden amortismanlar yeniden değerleme kapsamına 

girmediğinden, bu kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi değerlerinden (maliyet 

bedelinden ve birikmiş amortismanından) söz konusu kur farkları ve kredi faizleri ile 

bunlara isabet eden amortismanlar tenzil edilmek suretiyle tespit edilecektir.  

 

1.8. Amortismanın Eksik Ayrılmış Olması Halinde Uygulama 

 

İktisadi kıymetlerin amortismanının herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç 

ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer, bu 

amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecektir.  

 

1.9. Yeniden Değerleme Uygulanan Kıymetin Elden Çıkarılması, Devri, 

Sermayeye İlave Edilmesi, Sermaye Azaltımı 

 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satış, devir (GVK 81. 

maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile KVK kapsamında yapılan devir 

ve bölünme halleri kapsamında yapılanlar hariç), işletmeden çekiş, tasfiye gibi 

nedenlerle elden çıkarılması halinde, bunlara isabet eden ve bilançonun pasifinde 

özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi işleme tabi 

tutulacaktır.  

 

1.10. Enflasyon Düzeltmesi Yapılması Gereken Dönemlerde ve Şartların 

Oluşmadığı Müteakip Dönemlerde Yeniden Değerleme 

 

VUK mükerrer 298/A kapsamında enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuş olsa da VUK 

geçici 33. Maddesi uyarınca 2022 ve 2023 yıllarında yeniden değerleme 

yapılabilecektir. 2023 yılı sonunda VUK mükerrer 298/A kapsamında yapılacak 

enflasyon düzeltmesi işlemlerinde ise bilançonun pasifinde oluşan değer artış fonu 

kapatılacaktır.  

 

2024 yılı için VUK mükerrer 298/A kapsamında enflasyon düzeltmesi şartlarının 

oluşması halinde VUK mükerrer 298/Ç kapsamında yeniden değerleme 

yapılmayacaktır. Enflasyon düzeltmesi şartlarının ortadan kalktığı dönemde ise 

yeniden VUK mükerrer 298/Ç kapsamında yeniden değerleme yapılabilmesi mümkün 

olacaktır. Bu durumda enflasyon düzeltmesi uygulanmış son değerleme yeniden 

değerlemede dikkate alınacaktır.  
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1.11. Yeniden Değerleme Yapmanın Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına Etkisi 

 

VUK mükerrer 298/Ç maddesinin 12. bendi aşağıdaki gibidir: 

 

“12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) 

fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu 

fıkra hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile 

bunlara ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulur.” 

 

Tebliğin 13. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibidir: 

 

“(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden 

değerleme yapılan dönem sonunu müteakip dönemde, enflasyon düzeltmesi 

yapılması durumunda, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin amortismanlar yeniden değerlenmiş son değerleri, 

diğer bir deyişle en son yapılan yeniden değerleme sonucu bulunan değerler 

dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur ve enflasyon 

düzeltmesinde, söz konusu amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin düzeltme 

işlemine esas tarih olarak, en son yeniden değerleme yapılan dönemin son günü 

dikkate alınır.” 

 

Bu düzenlemeye göre, bir amortismana tabi iktisadi kıymet hakkında 2022 ve 2023 

yıllarında yeniden değerleme yapılması halinde, 2023 yılı sonunda VUK mükerrer 

298/A kapsamında enflasyon düzeltmesi yapılırken bu amortismana tabi iktisadi 

kıymetin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak düzeltme katsayısı tespit edilirken 

söz konusu kıymetin iktisap edildiği tarihteki değil en son yeniden değerleme yapılan 

tarihteki Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınacaktır. 

 

2. VUK GEÇİCİ 32 KAPSAMINDA YENİDE DEĞERLEME UYGULAMASI (VERGİLİ 

YENİDEN DEĞERLEME) (TEK SEFERLİK YENİDEN DEĞERLEME) 

 

2.1. Genel Olarak  

 

VUK geçici 32. madde uyarınca, VUK mükerrer 298/Ç kapsamında ilk kez yeniden 

değerleme yapılacak hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla 

bilançoda kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler (bu 

niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası 

ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) için eğer istenirse geçici 32. 

maddede belirtilen şartlarla  %2 vergi ödenerek yeniden değerleme yapılabilecektir.  

 

Geçici 32. Madde uyarınca mükellefler en son yapmış oldukları yeniden değerleme 

tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden 

değerleyebileceklerdir. Ancak söz konusu değerleme neticesinde hesaplanan değer  

artış tutarı üzerinden %2 vergi ödeyeceklerdir. 
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Uygulama zorunlu olmayıp, ihtiyaridir.  

 

2.2. VUK Mükerrer 298/Ç Uygulandıktan Sonra VUK Geçici 32 Uygulanamaz 

 

VUK mükerrer 298/Ç kapsamında ilk kez yeniden değerleme, en erken 2022 yılının 

birinci geçici vergi dönemi itibarıyla yapılabileceğinden, söz konusu dönemde mezkûr 

fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılmadan önce geçici 32. madde kapsamında 

yeniden değerleme yapılabilmesi mümkündür. Ancak VUK mükerrer 298/Ç 

kapsamında ilk kez yapılan yeniden değerleme sonrasında, VUK geçici 32. maddesi 

imkânından yararlanılamayacaktır. Söz konusu iki uygulama ile ilgili değerlendirmemiz  

2022/75 numaralı sirkülerimizde detaylı olarak yer almaktadır. 

 

2.3. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek İktisadi Kıymetler 

  

VUK geçici 32 kapsamında yeniden değerleme tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler; 

yeniden değerlemenin yapılacağı tarih itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile 

amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerdir. Kanunda taşınmazların kapsam 

dahilinde olduğu belirtilirken tebliğde alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak 

uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki taşınmazların 

hangi hesapta kayıtlı olduğu önemli olmaksızın, VUK geçici 32. maddesi kapsamında 

yeniden değerlemeye tabi tutulamayacağı belirtilmiştir.  

 

Kapsama giren mükelleflerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler, emtia 

niteliğinde olanlar hariç, yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda 

finansal kiralama kapsamında iktisap edilen ve kullanım hakları aktifleştirilen 

kıymetler VUK geçici 32 kapsamında görülecektir.  

 

VUK geçici 32. maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulacak 

taşınmazların, aynı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet 

mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, madde hükümlerinden 

faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye 

tabi tutulabilecektir.  

 

2.4. Yeniden Değerlemeye Esas Değer  

 

VUK geçici 32 kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme yapılacak tarihten 

önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri 

esas alınacaktır. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanının herhangi bir 

yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye 

esas alınacak değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak 

belirlenecektir. VUK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilen 

kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir. 

 

 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3352.pdf
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2.5. Değer Artışının Vergilendirilmesi 

 

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında 

gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden 

değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir 

veya kurumlar vergisi yönünden (kollektif, adi komandit ve adi şirketlerce katma değer 

vergisi yönünden) bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti 

beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini 

takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenecektir. Söz konusu ödenen 

vergi, gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar 

vergileri matrahlarının tespitinde gider olarak da dikkate alınamayacaktır.  

 

2.6. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılması 

 

Düzenleme kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satış, 

devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi nedenlerle elden çıkarılması halinde, bunlara 

isabet eden ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarları, kazancın 

tespitinde dikkate alınmayacak ve fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam 

edecektir.  

 

2.7. Yeniden Değerleme Oranı 

 

Yeniden değerleme oranı daha önce yeniden değerleme yapılan dönem veya 

enflasyon düzeltmesi yapılan dönem baz alınarak Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. 

 

3. VUK MÜKERRER 298/Ç VE VUK GEÇİCİ 32 KAPSAMINDA OLUŞAN VE ÖZEL 

FON HESABINDAKİ TUTARLARIN BAŞKA BİR HESABA NAKLEDİLMESİ VEYA 

İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ 

 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı, değer artış fonu hesabında 

tutulabileceği gibi mükellefler tarafından istenildiğinde kısmen veya tamamen 

sermayeye ilave edilebilecektir. Söz konusu fon hesabındaki tutarların sermayeye 

ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya 

işletmeden çekilmesi halinde, nakledilen ve işletmeden çekilen kısmı bu işlemin 

yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin gelir veya kurumlar vergisine tabi 

tutulacaktır. 

 

4- YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLMESİ 

 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer 

artışları ile bunların hesaplama şekillerinin, envanter defterinin ayrı bir sayfasında 

ayrıntılı olarak gösterilmesi gerekmektedir.  
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

537 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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14 Mayıs 2022 CUMARTESİ                  Resmî Gazete                                        Sayı : 31835




























































