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Vergi Sirküleri 

 

No: 2022/52  Tarih: 20/05/2022 

Konu: Yeniden Değerlemeye İlişkin 537 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’nin Resmi Gazete’de Yayımlanması Hk. 

  

 

 

14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 537) ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 

a) 31 inci maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, 

kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 

tutabilmelerine, 

b) 52 nci maddesiyle 213 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddeyle de, 7338 sayılı Kanunla 

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme 

öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana 

tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden değerlemeye tabi 

tutabilmelerine 

imkân tanınmıştır. 

Mezkur Genel Tebliğde öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır. 

 

I. 213 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 298 İNCİ MADDESİNİN (Ç) FIKRASI 

KAPSAMINDA SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI 

1. Sürekli yeniden değerleme uygulaması  

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi şartlarının 

gerçekleşmediği hesap dönemlerinde, fıkrada öngörülen kapsam ve şartlar dahilinde amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine 

imkân sağlanmıştır. 

 

2. Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler 
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 Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan; kollektif, adi komandit ve adi 

şirketler de dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 

mükellefleri bilançolarına kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini, 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında ve Tebliğde belirtilen istisnalar dışında, yeniden 

değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) 

fıkrası hükümlerinden yararlanamaz:  

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler,  

b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dahil) esasına göre defter tutan mükellefler,  

c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler,  

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

mükellefler,  

d) Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen 

mükellefler. 

 

3. Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler  

1/1/2022 tarihinden itibaren, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönem 

sonları itibarıyla aktife kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler bakımından, 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında yazılı istisnalar hariç, söz konusu fıkra 

uygulamasından yararlanılabilir.  

193 sayılı Kanunun mükerrer 120 nci ve 5520 sayılı Kanunun 25 inci maddeleri uyarınca gelir 

ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ödemeleri gereken geçici vergiye esas kazancın tespitine ilişkin 

açıklamalara 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.  

Ayrıca, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasının (3) numaralı bendinde, 

geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının, 

bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda, bir önceki 3, 6 ve 9 aylık 

dönemlere göre Yİ-ÜFE değerinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle 

belirleneceği hükme bağlanmıştır.  

213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesi uyarınca şartların gerçekleşmemiş sayıldığı 

2022 ve 2023 hesap dönemleri geçici vergi dönemleri sonları itibarıyla da bu kapsamda yeniden 
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değerleme yapılabilir. Yeniden değerleme, bu hakka sahip mükelleflerin, 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında yazılı istisnalar dışında, enflasyon düzeltmesi yapılması 

gerekmeyen dönem sonları itibarıyla bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile bu 

kıymetlere ilişkin olarak bilançonun pasifinde gösterilen amortismanlar hakkında uygulanır. 

Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas 

alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.  

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

ihracına konu edilen iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile 

devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki 

kıymetler, hangi hesapta izlendiği/kayıtlı olduğu önemli olmaksızın, 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. 

Kapsama giren mükelleflerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler, emtia niteliğinde olanlar 

hariç, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. 

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında 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 tutulamaz.  

Yeniden değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibarıyla aktife kayıtlı olmayan amortismana 

tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulamaz.  

Yeniden değerlemenin yapılacağı hesap döneminde aktife dahil edilen amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılamaz. Diğer bir ifade ile amortismana tabi iktisadi 

kıymetler için aktife dahil edildikleri hesap döneminde yeniden değerleme yapılamaz.  

Bu kapsamda, yapılmakta olan yatırımlar veya iktisadi kıymetlerin yatırım harcamaları 

yeniden değerlemeye tabi tutulamayacağı gibi, yatırımın tamamlanmasını müteakiben ilgili 

hesaba aktarılan amortismana tabi iktisadi kıymetin de aktifleştirildiği hesap döneminde 

yeniden değerlemeye tabi tutulması imkânı bulunmamaktadır. Örneğin, inşa edilerek 

aktifleştirilen binaların, aktifleştirildikleri hesap döneminde yeniden değerlemeye tabi tutulması 

mümkün bulunmamakta olup, bu kapsamdaki binalar ancak aktifleştirildikleri hesap döneminden 

sonraki hesap dönemlerinde yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. 
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4. Yeniden değerlemeye esas değer  

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasına göre yapılacak yeniden 

değerlemede, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, mezkûr Kanunda 

yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibarıyla 

yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. 

213 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 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, söz konusu kur farkları ve kredi faizleri ile bunlara isabet eden amortismanlar tenzil 

edilmek suretiyle tespit edilir. Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan bir mükellef tarafından yabancı 

para cinsinden kullanılan kredi ile finanse edilerek 2021 yılında iktisap edilen makinenin maliyetine 

eklenen 2021 yılı sonuna kadar oluşan kredi faizleri ve kur farkları ile bunlara tekabül eden 

amortisman tutarları yeniden değerleme kapsamına girmekte, ancak 2022 ve sonraki yıllara ilişkin 

olarak anılan makinenin maliyetine dahil edilen kredi faizleri ve kur farkları ile bunlara tekabül eden 

amortisman tutarları, yeniden değerleme kapsamına girmemektedir.  

Amortismanların yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, esas itibarıyla, kapsam dahilindeki 

iktisadi kıymetlere ilişkin olarak ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen amortismanlar yeniden 

değerlemede dikkate alınır. Ancak, iktisadi kıymetlerin amortismanının herhangi bir yılda eksik 

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

amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.  

Enflasyon düzeltmesi yapılması şartlarının oluştuğu dönemlerde (213 sayılı Kanunun geçici 33 

üncü maddesi uyarınca şartların gerçekleşmemiş sayıldığı dönemler hariç), aynı maddenin (Ç) fıkrası 

uyarınca yeniden değerleme yapılamaz. Enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların gerçekleşmediği 

müteakip ilk hesap döneminden itibaren, mezkûr maddenin (Ç) fıkrası hükümleri uyarınca yeniden 

değerleme uygulamasına devam olunabilir. Bu durumda amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

yeniden değerlemesine esas değerler olarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer 

alan değerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir 

yılda ayrılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır. 
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5. Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik  

Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci 

maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar 

mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Bu kapsamda, dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı 

iktisadi kıymetlerini ilgili dönemde yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını 

muhafaza edebilir.  

 

6. Yeniden değerleme yapılabilme zamanı  

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 1/1/2022 tarihinden 

itibaren, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönemlerde, değerlemenin 

yapılacağı dönem sonu itibarıyla, yasal defter kayıtlarında yer alan amortismana tabi iktisadi 

kıymetler ve bunlara ait amortismanların yeniden değerlemeye esas değerleri üzerinden yapılır.  

Yeniden değerlemenin herhangi bir hesap döneminde yapılmaması veya değerleme oranının 

düşük uygulanmasından dolayı, daha sonraki hesap dönemlerinde, geçmiş hesap dönemlerine ilişkin 

yeniden değerleme yapılamaz. Örneğin, 2022 yılı için yeniden değerleme oranının %15 (yüzde on 

beş) olarak tespit edilmesi, ancak mükellefçe %10 (yüzde on) olarak uygulanması veya yeniden 

değerlemenin hiç yapılmamış olması halinde, 2022 yılını takip eden yıllarda, aradaki %5 (yüzde 

beş)’lik fark veya hiç değerleme yapılmaması nedeniyle belirtilen tam oran dikkate alınarak geçmişe 

yönelik yeniden değerleme yapılması mümkün olamayacaktır.  

Geçici vergi dönemlerinde yapılan tercih yıllık uygulamayı bağlamamaktadır. Örneğin 2022 

yılı geçici vergi dönemleri itibarıyla yeniden değerleme yapan mükellef isterse 2022 hesap dönemi 

sonunda yeniden değerleme yapmayabilir.  

213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında, öteden beri kendilerine özel hesap dönemi 

tayin edilmiş olan mükellefler, 2022 yılında başlayan hesap döneminden itibaren mükerrer 298 inci 

maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilir. 

 

7. Yeniden değerleme oranı 
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Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların, 

yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle 

yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur.  

Yapılacak değerlemede, yeniden değerleme oranı olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci 

maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili yıl için Bakanlık tarafından ilan edilen oran dikkate alınır. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için, özel hesap döneminin başladığı takvim 

yılına ait oran esas alınır. Örneğin, 1/9/... – 31/8/… dönemi dikkate alınmak suretiyle kendisine özel 

hesap dönemi tayin edilen mükellef, 1/9/2022 – 31/8/2023 özel hesap dönemi sonunda 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasından yararlanmak istemesi halinde, Bakanlık 

tarafından 2022 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranını dikkate alacaktır. 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, 

bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık 

dönemlere göre Yİ-ÜFE değerinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle 

belirlenecektir.  

Yeniden değerlemeye tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait birikmiş 

amortismanlar da söz konusu iktisadi kıymetlere uygulanan oran ile çarpılmak suretiyle yeniden 

değerlemeye tabi tutulur. 

193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı 

Kanuna göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler 

tarafından iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler devralanlar tarafından yeniden 

değerlemeye tabi tutulabilir. Bu kapsamda, devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler tarafından 

iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler (yeniden değerlemenin yapılacağı hesap 

döneminde iktisap edilenler hariç) için devredenler tarafından devir tarihine kadar geçici vergi 

dönemlerinde yeniden değerleme yapılabilir. Devralanlar tarafından ise, müteakip dönem sonlarında 

yeniden değerleme yapılabilir. Yeniden değerlemenin yapılacağı hesap döneminde, iktisap edilme 

durumunun tespitinde, devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler tarafından iktisap tarihi dikkate 

alınır.  

Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan iktisadi kıymetler de yeniden 

değerlemeye tabi tutulabilir. Ancak bu durumda, faydalı ömrü sona ermiş amortismana tabi iktisadi 
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kıymetlerin yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden, daha önceki yıllarda 

ayrılmamış amortismanlara ilişkin olarak amortisman ayrılamaz.  

 

8. Yeniden değerleme uygulaması  

Kapsama giren amortismana tabi iktisadi kıymetler ve bunlara ait amortismanların, yeniden 

değerlemeye esas değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yapılan yeniden 

değerleme sonucunda, bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir değere ulaşmaktadır. Yeniden 

değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci 

maddesinin (Ç) fıkrası net değer artışı usulünü benimsemiştir. Net değer artışının hesaplanabilmesi 

için yeniden değerlemeden önceki ve sonraki net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir. Bu 

kapsamda amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının belirlenmesinde, amortismanın 

herhangi bir yılda yapılmamış olması halinde amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır. 

Yeniden değerleme neticesinde (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden önceki 

net bilanço aktif değerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpımından sonra bulunacak net bilanço 

aktif değerinden indirilmesi suretiyle) hesaplanan değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek 

şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına alınır. 

Örnek 1: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen, hesap dönemi takvim yılı olan (A) 

A.Ş.’nin 31/12/2022 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan ve 2015 yılında peşin bedelle 

iktisap edilmiş olan bir makinenin maliyet bedeli 200.000 TL ve 31/12/2021 tarihli bilançosunda 

birikmiş amortismanı 60.000 TL’dir. Söz konusu makinenin faydalı ömrü 20 yıl, normal amortisman 

oranı ise %5 olup, 2017 yılında amortisman ayrılmamıştır.  

Makinenin, 2022 yılı yeniden değerleme oranı %15 varsayılarak, hesap dönemi sonunda 

yeniden değerlemeye tabi tutulması halinde, yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar aşağıdaki 

şekilde olacaktır. (Söz konusu makinenin 213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında 

yeniden değerlemeye tabi tutulmadığı varsayılmıştır.)  

Değer artışının hesabında, yeniden değerleme öncesi ve sonrası net bilanço aktif değerleri 

olarak, değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla makinenin yasal defter kayıtlarında yer 

alan değeri ile bu makine için ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen birikmiş amortismanları 
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(önceki dönemlerde ayrılmamış olanlar dahil) arasındaki fark ve bunların yeniden değerleme sonrası 

bulunan tutarları arasındaki fark dikkate alınacaktır. 

 
BAŞLIK Yeniden Değerlemeye Esas 

Tutar (A) 

Yeniden Değerleme Oranı Yeniden Değerlenmiş 

Tutar (B) 

Makine 200.000,00 %15 230.000,00 

Birikmiş Amortisman *70.000,00  80.500,00 

Net Bilanço Aktif Değeri 130.000,00  149.500,00 

Net Değer Artışı [Net Bilanço Aktif Değeri (B)-Net Bilanço Aktif Değeri (A)]= 19.500,00 

 
* 2017 yılında amortisman ayrılmamış olduğundan bilançonun pasifindeki birikmiş amortisman 60.000 TL 

olmakla beraber, amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda söz konusu değerin, bu amortismanlar 

tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenmesi gerektiğinden birikmiş amortisman 70.000 TL olarak dikkate alınmıştır.  

 

Bu kapsamda değer artışı, makinenin;  

- Yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (230.000 – 80.500 = 149.500 TL),  

- Yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (200.000 – 70.000 = 130.000 TL) 

indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup, örneğimizde (149.500 - 130.000 =) 19.500 TL olarak 

gerçekleşecektir.  

Söz konusu değer artışına ilişkin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde olacaktır.  

-----------------------------------                  /                  -------------------------------------- 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı   30.000,00 TL  

257 Birikmiş Amortismanlar     10.500,00 TL  

522 MDV Yeniden Değerleme Artışları   19.500,00 TL 
      522… 213 sayılı Kanun mük.298. madde ……  

       Makinesi Değer Artışı   

-Mük. 298. madde kapsamında yeniden değerleme işlemi - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mükellef, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu makineyi yeni değeri üzerinden amortismana tabi 

tutabilecektir. Buna göre, söz konusu makinenin kayıtlı değeri 230.000 TL’ye çıktığından, 2022 yılı 

yıllık toplam amortisman tutarı da (230.000 x %5 =) 11.500 TL olacaktır.  

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

yapılabilmesinin mümkün olduğu herhangi bir hesap döneminde yeniden değerlemenin yapılmaması, 

sonraki hesap dönemlerinde aynı fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılabilmesine engel teşkil 

etmez. 
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9. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması  

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satış, devir (193 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı Kanuna göre 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 muameleye tabi tutulur.  

Örnek 2: Yeniden değerleme sonrası kayıtlı değeri 500.000 TL olan makinenin birikmiş 

amortismanı 275.000 TL olup, yeniden değerleme sonucu bu makine için özel fonlar hesabına 

aktarılmış tutar 35.000 TL’dir. Makinenin KDV hariç 600.000 TL’ye satılması ve bedelin peşin 

olarak tahsil edilmesi halinde, satış işlemine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

(İşlemin muhasebe kayıtlarının yapılmasında KDV hesapları ihmal edilmiştir.) 

 
-----------------------------                           /                         -------------------------------------- 

102 Bankalar      600.000 TL  

257 Birikmiş Amortismanlar    275.000 TL  

522 MDV Yeniden Değerleme Artışları    35.000 TL 
522… 213 sayılı Kanun mük. 298. madde ……  

Makinesi Değer Artışı  

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı   500.000 TL  

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı  410.000 TL  
-Mük. 298. madde kapsamında yeniden değerlenen makinenin satışı- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sermayeye ilave edilen değer artışları, satış veya herhangi bir şekilde elden çıkarmaya ilişkin 

kar ve zararın tespitinde dikkate alınmaz. Ancak, elden çıkarılan iktisadi kıymetlere ait değer 

artışlarının sermayeye ilavesi halinde, elden çıkarma sırasında birikmiş amortisman gibi mütalaa 

edilmeyen değer artışları, faaliyete devam edilen süre içerisinde herhangi bir suretle sermayeden 

çekilirse, çekilen kısım o dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.  

 

10. Enflasyon düzeltmesi yapılması gereken dönemlerde ve şartların oluşmadığı müteakip 

dönemlerde yeniden değerleme 

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi 

uyarınca, enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğunun bulunduğu dönemlerde, aynı maddenin (Ç) 

fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapılamaz.  
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Ancak, enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğunun bulunmadığı müteakip ilk hesap 

döneminden itibaren, mezkûr maddenin (Ç) fıkrası hükümleri uyarınca yeniden değerleme 

uygulamasına devam olunabilir. Bu durumda amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden 

değerlenmesine esas değerler olarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer alan 

değerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir hesap 

döneminde ayrılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır.  

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.  

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce 213 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri kapsamında enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğunun oluşması halinde, 

öz sermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasında, yeniden değerleme değer artış 

fonu öz sermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.  

Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye eklenmiş olması halinde de, bu tutar sermaye 

hesabından düşülerek enflasyon düzeltmesi yapılır. Diğer bir ifade ile mezkûr değer artış fonunun 

sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları da sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. 

 

II. 213 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 32 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA YENİDEN 

DEĞERLEME UYGULAMASI 

 

1. Geçici 32 nci madde kapsamında yeniden değerleme uygulaması  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesiyle; aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) 

fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin, istemeleri halinde söz konusu fıkra 

kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerleme öncesinde, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar 
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ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden 

değerleyebilmelerine imkân sağlanmıştır.  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında, 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) Tebliğin bu bölümünün izleyen 

maddelerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. 

 

2. Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi ile tanınan imkândan, aynı Kanunun mükerrer 298 

inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olanlar yararlanabilir.  

 

3. Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerlemenin yapılacağı tarih 

itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler bakımından 

mezkûr madde uygulamasından yararlanılabilir.  

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

konu edilen taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, 

satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia 

niteliğindeki kıymetler, hangi hesapta kayıtlı olduğu önemli olmaksızın, 213 sayılı Kanunun geçici 

32 nci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren mükelleflerin 

kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler, emtia niteliğinde olanlar hariç, yeniden değerlemeye tabi 

tutulabilir.  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulacak 

taşınmazların, aynı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması 

zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş 

arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Ancak, bu kıymetler aynı Kanunun 

mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında, ilk kez veya sonraki dönemlerde 

yapılmasına bakılmaksızın, yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. 

 

4. Yeniden değerlemeye esas değer  
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Yeniden değerleme, taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara 

ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu 

Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme yapılacak tarihten önceki hesap 

döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilir.  

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 belirlenir. 213 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca maliyet 

bedeline intikal ettirilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir.  

 

5. Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik  

Tebliğin 5 inci maddesine göre yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin, 213 sayılı 

Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar 

mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.  

 

6. Yeniden değerleme yapılabilme zamanı  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme, aynı Kanunun 

mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca ilk kez yapılacak yeniden değerleme öncesinde 

olmak kaydıyla, yalnızca bir defa yapılabilir. 

 

7. Yeniden değerleme oranı  

Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin 213 sayılı Kanunun geçici 32 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre tespit edilen değerleri ve varsa bunlara ilişkin 

amortismanların maddede öngörülen şekilde tespit edilen yeniden değerleme oranı ile çarpılması 

suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur.  

Bu kapsamda, 213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yapılacak değerlemede 

esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak;  

a) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine 

tabi tutulan;  

i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile 

bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden 

callto:0%20322%20458%2084%2072


İstanbul Merkez Adres: 

İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No: 3 Kat: 11 No: 

12 34752 Ataşehir/İstanbul  

Tel & Faks: 0 216 519 48 49 

Ankara Ofis: 

Aşağı Öveçler Mah. 1326 Cad. NO:4/6 

Çankaya/Ankara  

Tel: 0312 440 35 40 

Faks: 0850 259 20 03 

Adana Ofis: 

Huzurevleri Mah. 77236 Sk. Tümer 

Sitesi A Blok Kat:1 Daire:2 

Çukurova/ADANA 

 Tel & Faks: 0 322 458 84 72 
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değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE 

değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi 

ile bulunan oran,  

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi 

kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak 

yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-

ÜFE değerinin, bunların iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile 

bulunan oran,  

b) Sonraki dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapılmamış olmasına bağlı olarak, daha önce 213 

sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin;  

i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve 

amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden 

değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE 

değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,  

ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve 

amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, mükerrer 298 inci 

maddenin (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap 

döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2021 yılı Haziran ayına 

ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,  

kullanılır.  

Müteakip hesap dönemi için mezkûr (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yeniden değerleme 

yapılmaması halinde, söz konusu oran tespitine ilişkin hesaplamalarda, “anılan maddenin (Ç) fıkrası 

kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap 

döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri” yerine “geçici 32 nci madde kapsamındaki yeniden 

değerlemeye esas önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri” dikkate alınır.  

Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerce, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci 

maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında ilk kez yeniden değerlemenin 2022 takvim yılı için yapılmaması 

ancak bu takvim yılında aynı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme 

yapılmak istenmesi halinde, söz konusu oran tespitine ilişkin hesaplamalarda, “geçici 32 nci madde 
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kapsamındaki yeniden değerlemeye esas önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri” 

olarak 2021 takvim yılının Aralık ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri dikkate alınacaktır.  

 

8. Yeniden değerleme uygulaması  

213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uygulamasında, yeniden değerleme sonucunda ortaya 

çıkan değer artışını hesaplamada net değer artışı usulü benimsenmiştir. Net değer artışının 

hesaplanabilmesi için yeniden değerlemeye esas alınan değerlerin (yeniden değerlemede esas 

alınması gereken hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin), 

yeniden değerlemeden önceki ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate 

alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir.  

Bu kapsamda amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının belirlenmesinde, amortismanın 

herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır.  

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan 

iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, 

bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına alınır.  

 

9. 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) ödenir.  

Değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya 

tahakkuk eden verginin taksitlerinin sürelerinde ödenmemesi ya da kısmen ödenmesi halinde 213 

sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi hükümlerinden faydalanılamaz.  

Bu durumda, söz konusu yeniden değerleme işlemleri ve buna ilişkin kayıtlarda gerekli 

düzeltmelerin yapılmasının yanı sıra, gerekmesi halinde ilgili dönem gelir/kurumlar vergisi 

beyannamelerinin de düzeltilmesi zorunludur.  
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Örnek 3: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellef (C) A.Ş.’nin Eylül/2019 

döneminde bedelini peşin ödeyerek KDV hariç 1.000.000 TL bedelle satın aldığı faydalı ömrü 10 yıl 

olan makinenin 31/12/2021 tarihi itibarıyla defter değeri aynı olup, söz konusu tarih itibarıyla 

birikmiş amortisman tutarı 300.000 TL’dir. Normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmaktadır.  

(C) A.Ş. 2022 yılında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası ve geçici 

32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme yapmak istemektedir.  

Söz konusu makinenin 2021 yılı sonu (31/12/2021) itibarıyla geçici 32 nci madde kapsamında 

ve müteakiben 2022 yılı için mezkûr fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması halinde, 

makinenin yeniden değerlenmesine ilişkin hesaplamalar ve bu hesaplama sonrası kayıtlar aşağıdaki 

şekilde olacaktır.  

Makine daha önce 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye 

tabi tutulmamıştır.  

Hesaplamalarda, 213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uygulamasına ilişkin olarak 

Aralık/2021 ayı Yİ-ÜFE değerinin (1.022,25), Ekim/2019 ayı Yİ-ÜFE değerine (451,31) bölünmesi 

suretiyle bulunan yeniden değerleme oranı 2,26507’dir. Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası 

uygulamasına ilişkin olarak yeniden değerleme oranının ise 2022 yılı birinci geçici vergi dönemi 

itibarıyla %5, ikinci geçici vergi dönemi itibarıyla (altı aylık) %9 olarak ilan edildiği varsayılmıştır.  

a) 213 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında yeniden değerleme: 

 

BAŞLIK  Yeniden Değerlemeye 

Esas Tutar (A)  

Yeniden Değerleme 

Oranı  

Yeniden Değerlenmiş 

Tutar (B)  

Makine  1.000.000,00  2,26507 2.265.070,00  

Birikmiş Amortisman  300.000,00  679.521,00  

Net Bilanço Aktif Değeri  700.000,00  1.585.549,00 

Net Değer Artışı [Net Bilanço Aktif Değeri (B)-Net Bilanço Aktif Değeri (A)]= 885.549,00 

 

Yapılan yeniden değerleme sonrasında hesaplanan 885.549 TL değer artışı üzerinden %2 

oranında hesaplanan 17.710,98 TL verginin izleyen ayın sonuna kadar kurumlar vergisi yönünden 

bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip aynı sürede defaten tamamı veya ilk taksiti (5.903,66 TL) 

ödenecektir. İkinci ve üçüncü taksitler de sırasıyla, beyanı izleyen ikinci ve dördüncü aylarda 

ödenecektir.  
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Söz konusu yeniden değerleme sonrası hesaplanan tutarlar ile beyan üzerine tahakkuk eden 

vergi aşağıdaki şekilde kayıtlara intikal ettirilir. 

 
253 Tesis, Makine ve Cihazlar  1.265.070,00   

             257 Birikmiş Amortismanlar   379.521,00 

            522 MDV Yeniden Değerleme Artışları  
                 522. … 213 sayılı Kanun Geçici 32. Mad.*  

……          Makinesi Değer Artışı  

 885.549,00  

Geçici 32. madde kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi   

 

770 Genel Yönetim Giderleri (KKEG)  

17.710,98   

            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   17.710,98  
Vergi tahakkuku   

 

 

 

* Makinenin satışı veya herhangi bir nedenle elden çıkarılması halinde, geçici 32 nci madde kapsamında 

yapılan yeniden değerleme sonrası hesaplanan ve pasifte fon hesabına alınan değer artışı kazancın tespitinde dikkate 

alınmaz.  

b) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında 2022 yılı birinci 

ve ikinci geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme ve muhasebe kayıtları:  

i- 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme ve muhasebe kaydı: 

 

BAŞLIK  Yeniden Değerlemeye 

Esas Tutar (A)  

Yeniden Değerleme 

Oranı  

Yeniden Değerlenmiş 

Tutar (B)  

Makine  2.265.070,00  %5 2.378.323,50  

Birikmiş Amortisman  679.521,00  713.497,05  

Net Bilanço Aktif Değeri 1.585.549,00  1.664.826,45  

Net Değer Artışı [Net Bilanço Aktif Değeri (B)-Net Bilanço Aktif Değeri (A)]= 79.277,45  

 

Yapılan yeniden değerleme sonrasında hesaplanan 79.277,45 TL değer artışı üzerinden 

herhangi bir vergi ödenmeyecek, değer artışı pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır. Ancak bu tutar, 

makinenin satışında amortismanlar gibi kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.  

Söz konusu yeniden değerleme sonrası hesaplanan tutarlara ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki 

şekildedir. 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar  113.253,50   

        257 Birikmiş Amortismanlar   33.976,05  

        522 MDV Yeniden Değerleme Artışları   79.277,45  
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              522. … 213 sayılı Kanun Mük. 298. Mad.*  

 

* Makinenin satışı veya herhangi bir nedenle elden çıkarılması halinde, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası 

kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası hesaplanan ve pasifte fon hesabına alınan değer artışı kazancın tespitinde 

birikmiş amortisman gibi dikkate alınır.  

(C) A.Ş., yeniden değerlemeye tabi tuttuğu makineyi 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde 

yeni değeri üzerinden amortismana tabi tutabilecektir. Buna göre söz konusu makinenin kayıtlı değeri 

2.378.323,50 TL’ye çıktığından, birinci geçici vergi döneminde ayrılacak amortisman tutarı da 

[(237.832,35 x ¼ =] 59.458,09 TL olacaktır.  

ii- 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme ve muhasebe kaydı: 

BAŞLIK  Yeniden Değerlemeye 

Esas Tutar (A)  

Yeniden Değerleme 

Oranı  

Yeniden Değerlenmiş 

Tutar (B)  

Makine  2.265.070,00  %9  2.468.926,30  

Birikmiş Amortisman  679.521,00  740.677,89  

Net Bilanço Aktif Değeri  1.585.549,00  1.728.248,41  

Net Değer Artışı [Net Bilanço Aktif Değeri (B)-Net Bilanço Aktif Değeri (A)]= 142.699,41  

 

Yapılan yeniden değerleme sonrasında hesaplanan 142.699,41 TL değer artışı üzerinden 

herhangi bir vergi ödenmeyecek, (birinci geçici vergi döneminde hesaplanan tutarı aşan) değer artışı 

da pasifte özel fon hesabına alınacaktır. Ancak bu tutar da makinenin satışında amortismanlar gibi 

kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.  

Söz konusu değerleme sonrası hesaplanan tutarlardan, birinci geçici vergi döneminde 

kayıtlara intikal ettirilen tutarları aşan tutarlara ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir. 

 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar  90.602,80   

       257 Birikmiş Amortismanlar   27.180,84 

        522 MDV Yeniden Değerleme Artışları  
              522. … 213 sayılı Kanun Mük. 298. Mad.*  

               …… Makinesi Değer Artışı  

 63.421,96 

Mük. 298. madde yeniden değerleme – 2022 yılı 2. geçici vergi dönemi  

 

(C) A.Ş.’nin, 2022 yılı ikinci geçici vergi dönemi için ayırabileceği amortisman, makinenin 

amortismana esas değeri 2.468.926,30 TL’ye çıktığından, [(246.892,63 x 2/4 ) - 59.458,09 =] 

63.988,23 TL, ikinci geçici vergi dönem sonu itibarıyla kümülatif 123.446,32 TL olacaktır. 
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Çorum Ofis:  

Yavruturna Mah. Gazi Cad. 2. 

Maliye Sk. Hitit İş Merkezi 

Merkez/Çorum  

Tel: 0 534 376 74 75  

Rotax Denetim 

www.rotaxdenetim.com/ 

 

Sayfa 19 / 21 
 

10. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması  

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 alınmaz ve fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam 

eder.  

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce, 213 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri kapsamında enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğunun oluşması halinde, 

öz sermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasında, yeniden değerleme değer artış 

fonu öz sermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.  

Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye eklenmiş olması halinde de, bu tutar sermaye 

hesabından düşülerek enflasyon düzeltmesi yapılır. Diğer bir ifade ile mezkûr değer artış fonunun 

sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları da sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.  

 

III. ORTAK HUSUSLAR  

 

1. Özel fon hesabındaki tutarların başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden 

çekilmesi  

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

tutulabileceği gibi mükellefler tarafından istenildiğinde kısmen veya tamamen sermayeye ilave 

edilebilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.  

Sermayeye eklenen değer artışları işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Böylece 

sermayeye eklenen değer artışlarının vergilendirilmemesi de sağlanmış olur. Zira işletme/kurum 

kazancının tespitinde dönem sonu ve dönem başı öz sermayeleri arasındaki farktan işletmeye ilave 

edilen kıymetler indirilmekte, işletmeden çekilen kıymetler ise eklenmektedir.  

Söz konusu fon hesabındaki tutarların 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.  

Örneğin, yeniden değerleme sonucu bulunan ve söz konusu fon hesabında yer alan değer artış 

tutarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi veya kar dağıtımı amacıyla kullanılması durumunda, 
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söz konusu işlemlere konu edilen tutarlar işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin 

bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.  

 

2. Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi  

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları (213 

sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi ve mükerrer 298 inci maddesinin Ç fıkrası kapsamında 

hesaplananlar ayrı ayrı) ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sayfasında ayrıntılı 

olarak gösterilir.  

Buna göre;  

a. Yeniden değerleme sırasında bilançonun aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin her birinin 

aktife girdiği hesap dönemi ile bu kıymetler üzerinden değerlemede dikkate alınan tarihe kadar 

ayrılan ve ayrılmış sayılan amortismanlar ayrı ayrı tespit edilir.  

b. Yeniden değerleme oranının uygulanmasından sonra her iktisadi kıymet ve 

amortismanlarının yeni değerleri gösterilir.  

c. Yeniden değerlenen iktisadi kıymetler ve amortismanları ayrı ayrı ele alınarak değerlemeden 

önceki ve değerlemeden sonraki net bilanço aktif değerleri hesaplanır.  

ç. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra her iktisadi kıymete ait değer artışları ile toplam 

değer artışı bulunur. 

Yeniden değerlenen iktisadi kıymetlerin envanter defterine yapılacak kayıtlarının aşağıda 

belirtilen kapsamda yapılması gerekmektedir. İktisadi kıymetin;  

a. Cinsi,  

b. Aktife giriş tarihi,  

c. Amortisman oranı,  

ç. Yeniden değerlemenin yapılacağı dönemin son günü itibarıyla aktife kayıtlı değeri,  

d. Yeniden değerlemeye esas değeri,  

e. Yeniden değerlemenin yapılacağı dönemin son günü itibarıyla birikmiş amortisman tutarı 

(ayrılmış sayılanlar dahil edilir),  

f. Yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değeri,  

g. Yeniden değerleme oranı,  

ğ. Yeniden değerlemeden sonraki değeri,  
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Çorum Ofis:  

Yavruturna Mah. Gazi Cad. 2. 

Maliye Sk. Hitit İş Merkezi 

Merkez/Çorum  

Tel: 0 534 376 74 75  

Rotax Denetim 

www.rotaxdenetim.com/ 

 

Sayfa 21 / 21 
 

h. Birikmiş amortismanın yeniden değerlemeden sonraki değeri,  

ı. Yeniden değerlemeden sonraki net bilanço aktif değeri,  

i. Değer artışı.  

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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