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Sirküler Numarası : 2018 / 26 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 500 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

Konusu : 

7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter 

tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 

aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ- ÜFE 

değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden 

hesaplanması uygulamasına ilişkin 

  

 

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 500 Sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 

Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya 

kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlemesine 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

500 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan düzenlemeler 

aşağıdaki gibidir. 

 

1. Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler  

 

➢ Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve 

adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri  

➢ Kurumlar Vergisi mükellefleri 

 

2. Yeniden Değerleme Hükümlerinden Faydalanamayacak Mükellefler 

 

➢ Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, 

➢ İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler, 

➢ Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler, 

➢ Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 

➢ Sigorta ve reasürans şirketleri, 

➢ Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, 

➢ Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden 

mükellefler, 

➢ 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para 

birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler. 

 

3. Yeniden Değerlemeye Tabi İktisadi Kıymetler 

 

➢ 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (25/5/2018) 
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itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar (tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen 

bağımsız ve sürekli hak niteliğindeki üst hakları dâhil) bakımından söz konusu madde 

uygulamasından yararlanılabilir. 

 

➢ Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ile 

taşınmazların alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla 

aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda yeniden 

değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri 

taşınmazlar emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi 

tutulabilir. 

 

➢ Boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. 

 

4. Yeniden Değerlemeye Esas Değer 

 

➢ Yeniden değerleme, taşınmazların ve varsa bu taşınmazlara ait amortismanların, 213 

sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih (25/5/2018) itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan 

değerleri üzerinden yapılır. 

 

➢ Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması 

veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer bu 

amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir. 

 

➢ Maliyet bedeline intikal ettirilen giderler ile maliyet bedeline dâhil edilen kredi 

faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir. 

 

5. Yeniden Değerleme Hükümlerinde İhtiyarilik 

 

➢ Yeniden Değerleme hükümlerinden isteyen mükellefler faydalanabilecektir. Ayrıca 

taşınmazların tamamı veya bir kısmı için bu hükümlerden yararlanılabilir. 

 

6. Yeniden Değerleme Yapılabilecek Süre 

 

➢ Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 25/5/2018 

tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait 

amortismanlar esas alınmak suretiyle 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilecektir. 

 

7. Yeniden Değerleme Oranı 

 

➢ 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan 

mükellefler için son olarak 2004 takvim yılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi 

yapılmıştır. 

 

 - Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31/12/2004 tarihli 

bilançolarında yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate 

alınacak yeniden değerleme oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay olan 

2018 yılı Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88), 31/12/2004 tarihli bilançoyu takip 
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eden ay olan 2005 yılı Ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi ile bulunan 

katsayı olacaktır (341,88/114,83=2,97727) 

 

 

 

 - Enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen 

taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden 

değerleme oranı ise, geçici 31 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25/5/2018) bir önceki 

ay olan Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88), taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen 

aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır. 

 

                          - Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait birikmiş amortismanlar 

da taşınmaza uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. 

 

                           - Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve mülkiyeti devredilmiş olan 

taşınmazlara ait yeniden değerleme oranının belirlenmesinde iktisap tarihi olarak, kiracının 

kullanma hakkını aktifleştirdiği tarih esas alınır.  

 

8. Değer Artışının Vergilendirilmesi 

 

➢ Yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı 

tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı 

tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden 

bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. 

 

9. Değer Artış Tutarının Özel Bir Fon Hesabında Tutulması 

 

➢ Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler tarafından 

istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak söz konusu 

fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen 

veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur. 

 

10. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan Taşınmazların Elden Çıkarılması 

 

➢ Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların satılması veya herhangi bir şekilde 

elden çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı tutarları, 

satış kazancına dâhil edilmez. Bu durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder. 

 

              İlgili Tebliğ İçin Tıklayınız 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

 

http://www.gib.gov.tr/node/131084
http://www.gib.gov.tr/node/131084
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 
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