
16 Temmuz 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31543

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 530)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa, 16/5/2018 tar�hl� ve 7144 sayılı Bazı

Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes� �le eklenen geç�c� 31 �nc� madde uyarınca,
b�lanço esasına göre defter tutan tam mükellef gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefler�n�n akt�fler�nde yer alan
taşınmazlarının değerler�n�n Yİ-ÜFE değer�ndek� artış oranı d�kkate alınmak suret�yle yen�den hesaplanması
uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar 6/7/2018 tar�hl� ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu
Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 500)’nde açıklanmıştı.

(2) 3/6/2021 tar�hl� ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılmasına İl�şk�n Kanunun 11 �nc� maddes� �le söz konusu geç�c� madden�n altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
b�r fıkra eklenm�ş olup, bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n amaç ve kapsamını
teşk�l etmekted�r.

Yasal mevzuat ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Verg� Usul Kanununun;
- 262 nc� maddes�nde, “Mal�yet bedel�, �kt�sad� b�r kıymet�n �kt�sap ed�lmes� veyahut değer�n�n artırılması

münasebet�yle yapılan ödemelerle bunlara müteferr� b�lumum g�derler�n toplamını �fade eder.”,
- 265 �nc� maddes�nde, “Mukayyet değer, b�r �kt�sad� kıymet�n muhasebe kayıtlarında göster�len hesap

değer�d�r.”,
- 269 uncu maddes�nde, “İkt�sad� �şletmelere dah�l b�lumum gayr�menkuller mal�yet bedeller� �le değerlen�r.
Bu kanuna göre, aşağıdak� yazılı kıymetler gayr�menkuller g�b� değerlen�r:
1. Gayr�menkuller�n mütemm�m cüzüler� ve teferruatı;
2. Tes�sat ve mak�nalar;
3. Gem�ler ve d�ğer taşıtlar;
4. Gayr�madd� haklar.”,
- 270 �nc� maddes�nde, “Gayr�menkullerde, mal�yet bedel�ne, satınalma bedel�nden başka, aşağıda yazılı

g�derler g�rer:
1. Mak�na ve tes�satta gümrük verg�ler�, nakl�ye ve montaj g�derler�;
2. Mevcut b�r b�nanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesv�yes�nden mütevell�t g�derler.
Noter, mahkeme, kıymet takd�r�, kom�syon ve tellal�ye g�derler� �le Emlak Alım ve Özel Tüket�m Verg�ler�n�

mal�yet bedel�ne �thal etmekte veya genel g�derler arasında göstermekte mükellefler serbestt�rler.”,
- 271 �nc� maddes�nde, “İnşa ed�len b�nalarda ve gem�lerde, �mal ed�len mak�na ve tes�satta bunların �nşa ve

�mal g�derler�, satın alma bedel� yer�ne geçer.”,
- 272 nc� maddes�nde, “Normal bakım, tam�r ve tem�zleme g�derler� dışında, gayr�menkulü veya elektr�k

üret�m ve dağıtım varlıklarını gen�şletmek veya �kt�sad� kıymet�n� devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan
g�derler, gayr�menkulün veya elektr�k üret�m ve dağıtım varlıklarının mal�yet bedel�ne eklen�r.

…
Gayr�menkuller k�ra �le tutulmuş �se veya elektr�k üret�m ve dağıtım varlıklarının �şletme hakkı ver�lm�ş �se,

k�racı veya �şletme hakkına sah�p tüzel k�ş� tarafından yapılan b�r�nc� ve �k�nc� fıkralardak� g�derler bunların özel
mal�yet bedel� olarak ayrıca değerlen�r. K�racının veya �şletme hakkına sah�p tüzel k�ş�n�n faal�yet�n� �cra �ç�n vücuda
get�rd�ğ� tes�sata a�t g�derler de bu hükümded�r.

Gayr�menkuller veya elektr�k üret�m ve dağıtım varlıkları �ç�n yapılan g�derler hem tam�r, hem de kıymet
artırma g�derler�nden terekküp ett�ğ� takd�rde, mükellef bu g�derlerden mal�yet bedel�ne eklenecek kısmı ayrı
göstermek mecbur�yet�nded�r.”,

- 273 üncü maddes�nde, “Alât, edavat, mefruşat ve dem�rbaş eşya mal�yet bedel� �le değerlen�r. Bunların
mal�yet bedel�ne g�ren g�derler, satınalma bedel�nden gayr� kom�syon ve nakl�ye g�derler� g�b� özel g�derlerd�r.

İmal ed�len alât, edevat, mefruşat ve dem�rbaşlarda �mal g�derler� satınalma bedel� yer�ne geçer.”,
- 277 nc� maddes�nde, “Z�ra� �şletmelere dâh�l hayvanlar mal�yet bedel� �le değerlen�r. Mal�yet bedel�n�n tesb�t�

mümkün olmayan ahvalde mal�yet bedel� yer�ne emsal bedel� alınır. Bu hükmün tatb�k�nde emsal bedel�, �şletmen�n
bulunduğu mahal (Gez�c� hayvancılıkta kışlak) �ç�n z�ra� kazanç kom�syonlarınca tesb�t ed�lm�ş olan ortalama mal�yet
bedel�d�r.”,

- 282 nc� maddes�nde, “Kurumlarda akt�fleşt�r�len �lk tes�s ve taazzuv g�derler� mukayyet değer� �le değerlen�r.
Bu değer, �lk tes�s ve taazzuv �ç�n yapılan g�derlerden fazla olamaz.



Kurumun tes�s olunması veya yen� b�r şuben�n açılması veyahut da �şler�n devamlı b�r surette gen�şlet�lmes�
�ç�n yapılan ve karşılığında madd� b�r kıymet �kt�sap olunmayan g�derler bu cümledend�r.

İlk tes�s ve taazzuv g�derler�n�n akt�fleşt�r�lmes� �ht�yar�d�r.
Gerçek veya tüzel k�ş�lerde peştemallıklar da mukayyet değerler�yle değerlen�r.”,
- Mükerrer 290 ıncı maddes�n�n (2) numaralı fıkrasında, “2. K�racı tarafından akt�fleşt�r�len f�nansal

k�ralamaya konu �kt�sadî kıymet� kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes� ve üçüncü k�tabının üçüncü
kısmının b�r�nc� bölümünde k�ralama konusu �kt�sadî kıymet �ç�n bel�rlenm�ş esaslar çerçeves�nde yen�den
değerlemeye ve amort�smana tâb� tutulur.

…”,
- 313 üncü maddes�nde “İşletmede b�r yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten

düşmeye maruz bulunan gayr�menkullerle 269 uncu madde gereğ�nce gayr�menkul g�b� değerlenen �kt�sad�
kıymetler�n, alet, edevat, mefruşat, dem�rbaş ve s�nema f�lmler�n�n b�r�nc� kısımdak� esaslara göre tesp�t ed�len
değer�n�n, bu Kanun hükümler�ne göre yok ed�lmes� amort�sman mevzuunu teşk�l eder.

İlg�l� mevzuat gereğ�nce sözleşme süres�nden sonra bedels�z olarak Devlete veya Devletçe tens�p olunan b�r
teşekküle veya beled�yeye �nt�kal� öngörülen amort�smana tab� �kt�sad� kıymetlerden (sözleşme süres�nde yen�lenmes�
gerekenler har�ç), sermayen�n veya özel mal�yet bedeller�n�n �tfası hükümler�ne göre amort�smana tab� tutulanlar,
genel hükümler uyarınca ayrıca amort�smana tab� tutulamazlar.

Değer� 50.000.000 l�rayı (1/1/2021'den �t�baren 1.500 TL’y�) aşmayan peştemallıklar �le �şletmede kullanılan
ve değer� 50.000.000 l�rayı (1/1/2021'den �t�baren 1.500 TL’y�) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve dem�rbaşlar
amort�smana tab� tutulmayarak doğrudan doğruya g�der yazılab�l�r. İkt�sad� ve tekn�k bakımdan bütünlük arz
edenlerde bu had topluca d�kkate alınır.”,

- 314 üncü maddes�nde, “Boş araz� ve boş arsalar amort�smana tab� değ�ld�r.
Ancak:
1. Tarım �şletmeler�nde vücuda get�r�len meyvalık, dutluk, fındıklık, zeyt�nl�k ve güllüklerle �nc�r bahçeler� ve

bağlar g�b� tarım tes�sler�;
2. İşletmede �nşa ed�lm�ş olan her nev� yollar ve harklar;
Amort�smana tab� tutulur.”,
- 316 ncı maddes�nde, “İşletme sebeb�yle �ç�ndek� cevher�n azalmasından dolayı madd� değer�n� kaybeden

madenler�n ve taş ocaklarının �mt�yaz veya mal�yet bedeller�, �lg�l�ler�n, müracaatları üzer�ne bunların büyüklük ve
mah�yetler� göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı �ç�n ayrı ayrı olmak üzere Mal�ye ve Sanay�
Bakanlıklarınca bell� ed�lecek n�spetler üzer�nden yok ed�l�r.”,

- 326 ncı maddes�nde, “Kurumların akt�fleşt�rd�kler� �lk tes�s ve taazzuv g�derler� �le peştemallıklar mukayyet
değerler� üzer�nden eş�t m�ktarlarda ve beş yıl �ç�nde �tfa olunur.”,

- 327 nc� maddes�nde, “Gayr�menkuller�n, elektr�k üret�m ve dağıtım varlıklarının ve gem�ler�n �kt�sadî
kıymetler�n� artıran ve 272 nc� maddede yazılı özel mal�yet bedeller�, k�ra veya �şletme hakkı süres�ne göre eş�t
yüzdelerle �tfa ed�l�r...”,

- Geç�c� 31 �nc� maddes�nde, “Tam mükellef�yete tab� ve b�lanço esasına göre defter tutan gel�r ve kurumlar
verg�s� mükellefler� (f�nans ve bankacılık sektöründe faal�yet gösterenler, s�gorta ve reasürans ş�rketler�, emekl�l�k
ş�rketler� ve emekl�l�k yatırım fonları, münhasıran sürekl� olarak �şlenm�ş altın, gümüş alım-satımı ve �mal� �le �şt�gal
eden mükellefler �le bu Kanunun 215 �nc� maddes� uyarınca kend�ler�ne kayıtlarını Türk para b�r�m� dışında başka b�r
para b�r�m�yle tutmalarına �z�n ver�lenler har�ç) bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla akt�fler�ne kayıtlı
bulunan taşınmazlarını (sat-k�rala-ger� al �şlem�ne veya k�ra sert�f�kası �hracına konu ed�len taşınmazlar har�ç)
30/9/2018 tar�h�ne kadar aşağıdak� şartlarla yen�den değerleyeb�l�rler.

a) Yen�den değerlemede, taşınmazların ve bunlara a�t amort�smanların, bu Kanunda yer alan değerleme
hükümler�ne göre tesp�t ed�len ve bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan
değerler� d�kkate alınır. Amort�smana tab� taşınmazlar �ç�n amort�smanın herhang� b�r yılda yapılmamış olması
durumunda yen�den değerlemeye esas alınacak tutar bu amort�smanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak bel�rlen�r.

b) Taşınmazların (a) bend�ne göre tesp�t ed�len değerler� ve bunlara �l�şk�n amort�smanların yen�den değerleme
oranı �le çarpılması suret�yle yen�den değerleme sonrası değerler� bulunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak
yen�den değerleme oranı olarak bu Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�ne göre enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulan;

�) En son b�lançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amort�smanları �ç�n, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, söz konusu b�lançonun a�t olduğu tar�h� tak�p eden aya �l�şk�n Yİ-
ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

��) En son b�lanço tar�h�nden sonra �kt�sap ed�len taşınmazlar ve bunların amort�smanları �ç�n, bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, taşınmazın �kt�sap ed�ld�ğ� ayı �zleyen aya �l�şk�n
Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

d�kkate alınır. Bu bent uyarınca d�kkate alınacak Yİ-ÜFE �bares�; Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay �ç�n
bel�rled�ğ� 1/1/2005 tar�h�nden �t�baren üret�c� f�yatları endeks� (ÜFE) değerler�n�, 1/1/2014 tar�h�nden �t�baren yurt �ç�
üret�c� f�yat endeks� (Yİ-ÜFE) değerler�n� �fade eder.



c) Yen�den değerleme net�ces�nde taşınmazların değer�nde meydana gelecek değer artışı, yen�den değerlemeye
tab� tutulan taşınmazların her b�r�ne �sabet eden değer artışları ayrıntılı olarak göster�lecek şek�lde, b�lançonun
pas�f�nde özel b�r fon hesabında göster�l�r. Değer artışı, taşınmazların yen�den değerleme sonrası ve yen�den
değerleme önces� net b�lanço akt�f değerler� arasındak� farktır. Net b�lanço akt�f değer�, taşınmazların b�lançonun
akt�f�nde yazılı değerler�nden, pas�fte yazılı amort�smanların tenz�l� suret�yle bulunan değer� �fade eder.

Taşınmazlarını bu madde kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutan mükellefler bu kıymetler�n�, yapılan
yen�den değerleme sonrasında bulunan değerler� üzer�nden amort�smana tab� tutmaya devam ederler.

... Bu fıkra kapsamında ödenen verg�; gel�r ve kurumlar verg�s�nden mahsup ed�lmez, gel�r ve kurumlar verg�s�
matrahının tesp�t�nde g�der olarak kabul ed�lmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verg�n�n
süres�nde ödenmemes� hal�nde bu madde hükümler�nden faydalanılamaz.

Pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışı tutarının, sermayeye �lave ed�lme dışında herhang� b�r
şek�lde başka b�r hesaba nakled�len veya �şletmeden çek�len kısmı, bu �şlem�n yapıldığı dönem kazancı �le
�l�şk�lend�r�lmeks�z�n bu dönemde gel�r veya kurumlar verg�s�ne tab� tutulur.

Yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazların elden çıkarılması hal�nde, pas�fte özel b�r fon hesabında
göster�len değer artışları, kazancın tesp�t�nde d�kkate alınmaz.

Yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu Kanunun mükerrer 298 �nc�
maddes� uyarınca enflasyon düzeltmes� yapılmasına �l�şk�n şartların oluşması hal�nde, bu madde gereğ�nce oluşan
değer artışı fonu özsermayeden düşülmek suret�yle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmes� yapılır.

(Ek yed�nc� fıkra: 3/6/2021-7326/11 md., Yürürlük: 9/6/2021) B�r�nc� fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla akt�fler�ne kayıtlı bulunan taşınmazlar �le amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler�n�
(sat-k�rala-ger� al �şlem�ne veya k�ra sert�f�kası �hracına konu ed�len taşınmaz ve �kt�sad� kıymetler har�ç) 31/12/2021
tar�h�ne kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yen�den değerleyeb�l�rler. Şu kadar k�;

a) B�r�nc� fıkranın (b) bend�n�n (�) ve (��) alt bentler�nde bel�rt�len durumlarda yen�den değerleme oranının
bel�rlenmes�ne �l�şk�n hesaplamada; madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer� yer�ne,
bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�,

b) Bu madde kapsamında daha önce yen�den değerlemeye tab� tutulan taşınmazlar �ç�n bu fıkra uyarınca
yapılacak değerlemede �se, bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten b�r öncek� aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, 2018 yılı
Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran,

d�kkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yen�den değerleme sonrası pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len
değer artışı tutarı üzer�nden %2 oranında hesaplanan verg�, yen�den değerleme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �zleyen ayın
sonuna kadar b�r beyanname �le gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne beyan ed�l�r ve �lk
taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen taks�tler beyanname verme süres�n� tak�p eden �k�nc� ve dördüncü ayda
olmak üzere üç eş�t taks�tte öden�r. Öncek� fıkralarda taşınmazlar �ç�n öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında
amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler� �ç�n de geçerl�d�r.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”,
hükümler� yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ uygulamasında;
a) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununu,
b) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununu,
c) 5520 sayılı Kanun: 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununu,
ç) 7326 sayılı Kanun: 3/6/2021 tar�hl� ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı

Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanunu,
d) B�lanço esasına göre defter tutan mükellef: 213 sayılı Kanunun 177 nc� maddes�nde sayılan mükellefler�,
e) Değer artışı: İkt�sad� kıymetler�n yen�den değerleme sonrası ve yen�den değerleme önces� net b�lanço akt�f

değerler� arasındak� farkı,
f) İkt�sad� kıymet: Bu maddede tanımlanan taşınmazlar �le taşınmaz mah�yet�nde olmamakla b�rl�kte 213 sayılı

Kanun uyarınca amort�sman yoluyla �tfası gereken gayr�menkul g�b� değerlenen kıymetler (gayr�menkuller�n
mütemm�m cüzüler� ve teferruatı, tes�sat ve mak�nalar, gem�ler ve d�ğer taşıtlar, gayr�madd� haklar), dem�rbaşlar,
s�nema f�lmler�, şeref�yeler, araştırma-gel�şt�rme harcamaları, özel mal�yet bedeller�, akt�fleşt�r�len �lk tes�s ve taazzuv
g�derler� g�b� kıymetler�,

g) Net b�lanço akt�f değer�: İkt�sad� kıymet�n b�lançonun akt�f�nde yazılı değer�nden, pas�fte yazılı
amort�smanının tenz�l� suret�yle bulunan değer�,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 704 üncü maddes� uyarınca araz�,
tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayded�len bağımsız ve sürekl� haklar �le kat mülk�yet� kütüğüne kayıtlı bağımsız
bölümler�,

h) Tam mükellef�yet: 193 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 5 �nc� maddeler� �le 5520 sayılı Kanunun 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uygulamasında, gerek Türk�ye �ç�nde gerekse Türk�ye dışında elde ed�len kazanç ve �ratların
tamamı üzer�nden verg�lend�r�lmey�,



ı) Yİ-ÜFE: Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay �ç�n bel�rled�ğ� 1/1/2005 tar�h�nden �t�baren üret�c� f�yatları
endeks� (ÜFE) değerler�n�, 1/1/2014 tar�h�nden �t�baren yurt �ç� üret�c� f�yat endeks� (Yİ-ÜFE) değerler�n�,

�fade eder.
Yen�den değerleme yapab�lecek mükellefler
MADDE 4 – (1) Tam mükellef�yete tab� ve b�lanço esasına göre defter tutan kollekt�f, ad� komand�t ve ad�

ş�rketler de dâh�l olmak üzere ferd� �şletme sah�b� gel�r verg�s� mükellefler� �le kurumlar verg�s� mükellefler�
b�lançolarına kayıtlı �kt�sad� kıymetler�n�, Kanunda yazılı �st�snalar dışında yen�den değerleme hakkına sah�p
bulunmaktadırlar.

(2) Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�ne 7326 sayılı Kanunla eklenen
yed�nc� fıkra hükümler�nden yararlanamaz:

a) Dar mükellef�yet esasında verg�lend�r�len mükellefler.
b) İşletme hesabı (z�ra� �şletme hesabı dâh�l) esasına göre defter tutan mükellefler.
c) Serbest meslek kazanç defter� tutan serbest meslek erbabı mükellefler.
ç) F�nans ve bankacılık sektöründe faal�yet gösteren mükellefler.
d) S�gorta ve reasürans ş�rketler�.
e) Emekl�l�k ş�rketler� ve emekl�l�k yatırım fonları.
f) Münhasıran sürekl� olarak �şlenm�ş altın, gümüş alım-satımı ve �mal� �le �şt�gal eden mükellefler.
g) 213 sayılı Kanunun 215 �nc� maddes� uyarınca kend�ler�ne, kayıtlarını Türk para b�r�m� dışında başka b�r

para b�r�m�yle tutmalarına �z�n ver�len mükellefler.
Yen�den değerlemeye tab� tutulab�lecek �kt�sad� kıymetler
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasının yürürlüğe g�rd�ğ� 9/6/2021

tar�h� �t�barıyla akt�fe kayıtlı bulunan �kt�sad� kıymetler bakımından söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılab�l�r.
(2) Sat-k�rala-ger� al �şlem�ne veya k�ra sert�f�kası �hracına konu ed�len �kt�sad� kıymetler �le �kt�sad�

kıymetler�n alım, satım ve �nşa �şler� �le devamlı olarak uğraşanların bu amaçla akt�fler�nde kayıtlı bulunan emt�a
n�tel�ğ�ndek� kıymetler, bahse konu fıkra kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulamaz. Kapsama g�ren �şletmeler�n
k�ralamaya konu ett�kler� �kt�sad� kıymetler emt�a n�tel�ğ�nde bulunmadığından, yen�den değerlemeye tab� tutulab�l�r.

(3) Yen�den değerlemeye tab� tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amort�smana tab�
�kt�sad� kıymet mah�yet�nde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümler�nden faydalanmak �steyen
mükelleflerce boş araz� ve arsalar da yen�den değerlemeye tab� tutulab�lecekt�r.

Yen�den değerlemeye esas değer
MADDE 6 – (1) Yen�den değerleme, �kt�sad� kıymetler�n ve varsa bunlara a�t amort�smanların, 213 sayılı

Kanunda yer alan değerleme hükümler�ne göre tesp�t ed�len ve mezkûr Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�n�n yed�nc�
fıkrasının yürürlüğe g�rd�ğ� 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler� üzer�nden yapılır.

(2) İkt�sad� kıymetlerden amort�smana tab� olanlar �ç�n amort�smanın herhang� b�r yılda eks�k ayrılması veya
h�ç ayrılmamış olması durumunda, yen�den değerlemeye esas alınacak değer, bu amort�smanlar tam olarak ayrılmış
varsayılarak bel�rlen�r.

(3) 213 sayılı Kanunun 272 nc� ve 273 üncü maddeler� uyarınca mal�yet bedel�ne �nt�kal ett�r�len g�derler �le
163 ve 334 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğler� uyarınca mal�yet bedel�ne dâh�l ed�len kred� fa�zler� ve kur
farkları da yen�den değerleme kapsamına g�rmekted�r.

Yen�den değerleme yapılmasında �ht�yar�l�k
MADDE 7 – (1) Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yen�den değerleme yapab�leceğ� bel�rt�len

mükellefler�n, yen�den değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar mükellefler�n terc�h�ne bırakılmıştır. Bu
kapsamda, d�leyen mükellefler b�lançolarında kayıtlı �kt�sad� kıymetler�n� yen�den değerlemeye tab� tutmayarak
mevcut durumlarını muhafaza edeb�l�rler.

(2) Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulab�lecek �kt�sad� kıymetler�n tamamı
veya b�r kısmı �ç�n bu uygulamadan yararlanılab�l�r.

Yen�den değerleme yapılab�lecek süre
MADDE 8 – (1) Yen�den değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını ha�z mükellefler�n 9/6/2021 tar�h�

�t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan �kt�sad� kıymetler ve varsa bunlara a�t amort�smanlar esas alınmak suret�yle
31/12/2021 tar�h�ne kadar yapılab�lecekt�r.

(2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması �ç�n, söz konusu tar�he kadar yen�den değerleme �şlem�n�n
yapılması ve değer artışına �l�şk�n verg�n�n de yen�den değerleme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �zleyen ayın son günü
akşamına kadar beyan ed�l�p, üç eş�t taks�tte (�lk taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen taks�tler sırasıyla
beyanname verme süres�n� tak�p eden �k�nc� ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmes� zorunludur.

(3) Beyanda bulunduktan sonra, anılan madde kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmak �stenen �lave
�kt�sad� kıymetler �ç�n ek beyanname ver�lmes� mümkündür. Bu durumda da, yukarıda bel�rt�len şartlar aranır.

Yen�den değerleme oranı
MADDE 9 – (1) 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes� kapsamında;



a) Daha önce yen�den değerleme yapılmamış �kt�sad� kıymetlere �l�şk�n yen�den değerleme �şlem�nde, yen�den
değerleme oranı olarak, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�ne göre enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulan;

�- En son b�lançoda yer alan �kt�sad� kıymetler ve bunların amort�smanları �ç�n, 213 sayılı Kanunun geç�c� 31
�nc� maddes�ne 7326 sayılı Kanunla eklenen yed�nc� fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� 9/6/2021 tar�h�nden b�r öncek� ay olan
2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n (666,79), söz konusu b�lançonun a�t olduğu tar�h� tak�p eden aya
(2005 yılı Ocak ayına) �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne (114,83) bölünmes� �le bulunan oranın (666,79/114,83=5,80675),

��- En son b�lanço tar�h�nden sonra �kt�sap ed�len �kt�sad� kıymetler ve bunların amort�smanları �ç�n, 2021 yılı
Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n (666,79), �kt�sad� kıymet�n �kt�sap ed�ld�ğ� ayı �zleyen aya �l�şk�n Yİ-ÜFE
değer�ne bölünmes� �le bulunan oranın,

b) Daha önce yen�den değerleme yapılmış taşınmazlara �l�şk�n yen�den değerleme �şlem�nde, yen�den
değerleme oranı olarak, 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n (666,79), 2018 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-
ÜFE değer�ne (354,85) bölünmes� �le bulunan oranın (666,79/354,85=1,87907)

kullanılması gerekmekted�r. Ancak bu madden�n sek�z ve dokuzuncu fıkrası hükümler� saklıdır.
(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes� uyarınca hesap dönem� takv�m yılı olan mükellefler �ç�n

son olarak 2004 takv�m yılı �t�barıyla enflasyon düzeltmes� yapılmıştır. Bu durumda, Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�
kapsamında �lk defa yen�den değerleme yapacak hesap dönem� takv�m yılı olan mükellefler �ç�n 31/12/2004 tar�hl�
b�lançolarında yer alan �kt�sad� kıymetler ve bunların amort�smanlarının düzelt�lmes�nde d�kkate alınacak yen�den
değerleme oranı, 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n (666,79), 31/12/2004 tar�hl� b�lançoyu tak�p eden ay
olan 2005 yılı Ocak ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne (114,83) bölünmes� �le bulunan katsayı olacaktır
(666,79/114,83=5,80675). Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca özel hesap dönem� tay�n ed�len mükellefler açısından �lg�l�
tar�hler�n esas alınması suret�yle yen�den değerleme oranının hesaplanacağı tab��d�r.

(3) Enflasyon düzeltmes� yapılmış son b�lanço tar�h�nden sonra �kt�sap ed�len �kt�sad� kıymetler ve bunların
amort�smanlarının düzelt�lmes�nde d�kkate alınacak yen�den değerleme oranı �se, 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-
ÜFE değer�n�n (666,79), �kt�sad� kıymet�n �kt�sap ed�ld�ğ� ayı �zleyen aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le
bulunan katsayı olacaktır.

(4) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılacak değerleme �şlem�nde kullanılacak yen�den değerleme oranlarının
hesabında d�kkate alınacak Yİ-ÜFE endeks değerler� Tebl�ğe ekl� l�stede (EK 1) yer almaktadır. Yİ-ÜFE endeks
değerler�ne göre bulunacak ve yen�den değerlemeye esas olacak katsayının hesabında, kes�rl� (v�rgülden sonrak�)
kısım beş hane olarak d�kkate alınacaktır.

(5) Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetlere a�t b�r�km�ş amort�smanlar da söz konusu �kt�sad�
kıymetlere uygulanan katsayı �le yen�den değerlemeye tab� tutulacaktır. Ancak bu madden�n sek�z ve dokuzuncu
fıkrası hükümler� saklıdır.

(6) 193 sayılı Kanunun 81 �nc� maddes�nde sayılan dev�r ve tür değ�şt�rme haller� �le 5520 sayılı Kanuna göre
yapılan dev�r ve bölünme haller�nde, devrolunan veya bölünen �şletmeler/ş�rketler tarafından �kt�sap ed�len �kt�sad�
kıymetler�n devralanlar tarafından yen�den değerlenmes�nde kullanılacak yen�den değerleme oranının hesabında, söz
konusu �kt�sad� kıymetler�n dev�r eden, tür değ�şt�ren veya bölünen �şletme/ş�rket tarafından �kt�sap ed�ld�ğ� tar�h�n
esas alınması gerekmekted�r.

(7) F�nansal k�ralama yoluyla �kt�sap ed�len ve mülk�yet� devred�lm�ş olan �kt�sad� kıymetlere a�t yen�den
değerleme oranının bel�rlenmes�nde �kt�sap tar�h� olarak, k�racının kullanma hakkını akt�fleşt�rd�ğ� tar�h esas alınır.

(8) 213 sayılı Kanun uyarınca mal�yet bedel� �le değerlenen �kt�sad� kıymetler�n akt�fleşt�r�lmes�nden sonra
mal�yet bedel�ne eklenen g�derler �le 163 ve 334 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğler� uyarınca mal�yet
bedel�ne dâh�l ed�len kred� fa�zler� ve kur farkları �ç�n parçalı yen�den değerleme yapılacak ve �kt�sad� kıymetler�n
yen�den değerleme sonrası değer� bulunacaktır. Buna göre, �kt�sad� kıymetler�n 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc�
maddes�ne 7326 sayılı Kanunla eklenen yed�nc� fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter
kayıtlarında yer alan mal�yet bedel�ne dâh�l ed�len her b�r mal�yet unsurunun yen�den değerlemeye tab� tutulmasında,
9/6/2021 tar�h�nden b�r öncek� ay olan 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, �lg�l� mal�yet unsurunun
akt�fleşt�r�ld�ğ� ayı �zleyen aya �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran d�kkate alınacaktır. Söz konusu
�kt�sad� kıymetlere a�t amort�smanların yen�den değerlenmes�nde �se yen�den değerlemeye esas alınan toplam
amort�sman rakamı �çer�s�nde yer alan her b�r mal�yet unsuruna tekabül eden amort�sman tutarı �ç�n �lg�l� mal�yet
unsurunun düzelt�lmes�nde kullanılan oran d�kkate alınarak yen�den değerleme yapılacaktır.

Daha önce 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes� kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmuş
yukarıda bel�rt�len kapsam dâh�l�ndek� unsurların, bu Tebl�ğ kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmasında,
mal�yet� �çer�s�nde yer aldıkları �lg�l� �kt�sad� kıymet�n bu Tebl�ğ kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmasına
bağlı olarak, daha önce yapılan söz konusu yen�den değerleme sonrası değerler �le 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-
ÜFE değer�n�n, 2018 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran d�kkate alınacaktır.

(9) En son enflasyon düzeltmes� yapılan b�lanço tar�h�nden sonra �nşa ed�lerek akt�fleşt�r�len b�naların yen�den
değerlemeye tab� tutulmasında, mükelleflerce b�na mal�yet bedel�ne dâh�l ed�len arsa payı bedel� �le d�ğer mal�yet
unsurları ayrıştırılmak suret� �le yen�den değerleme sonrası tutar hesaplanır. Buna göre, bu b�naların yen�den
değerleme sonrası değerler�n�n hesaplanmasında, arsa payı �ç�n arsanın �kt�sap tar�h�ne (arsa enflasyon düzeltmes�



yapılmış en son b�lanço tar�h�nden önce �kt�sap ed�lm�ş �se enflasyon düzeltmes� yapılmış son b�lanço tar�h�ne) göre
bulunacak yen�den değerleme oranı, d�ğer mal�yet unsurları �ç�n �se b�nanın akt�fleşt�r�ld�ğ� tar�he göre bulunacak
yen�den değerleme oranı d�kkate alınacaktır. Bu b�naların amort�smanında kullanılacak yen�den değerleme oranı �se,
b�nanın akt�fleşt�r�ld�ğ� tar�he göre bulunacaktır. Söz konusu b�naların akt�fleşt�r�lmes�nden sonra 213 sayılı Kanunun
272 nc� maddes� uyarınca b�na mal�yet bedel�ne eklenen g�derler �le 163 ve 334 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğler� uyarınca mal�yet bedel�ne dâh�l ed�len kred� fa�zler� ve kur farkları �ç�n �se bu madden�n sek�z�nc� fıkrasında
bel�rt�len şek�lde yen�den değerleme sonrası tutarların hesaplanacağı tab�d�r.

Daha önce 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes� kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmuş
yukarıda bel�rt�len kapsam dâh�l�ndek� b�naların, bu Tebl�ğ kapsamında yen�den değerlemeye tab� tutulmasında, daha
önce yapılan söz konusu yen�den değerleme sonrası değerler �le 2021 yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�n�n, 2018
yılı Mayıs ayına �l�şk�n Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes� �le bulunan oran d�kkate alınacaktır. Geç�c� 31 �nc� madde
kapsamında daha önce yapılan yen�den değerleme sonrasında, b�na mal�yet�ne �nt�kal ett�r�len g�derler bakımından bu
madden�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len şek�lde yen�den değerleme sonrası tutarlar hesaplanacaktır.

(10) Amort�smana tab� olup faydalı ömür süres�n� tamamlayan �kt�sad� kıymetler�n yen�den değerleme
uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda, faydalı ömrü sona erm�ş amort�smana
tab� �kt�sad� kıymetler�n yen�den değerleme sonrasında bulunan değerler� üzer�nden, daha öncek� yıllarda ayrılmamış
amort�smanlara �l�şk�n olarak amort�sman ayrılmasının söz konusu olamayacağı tab��d�r.

Yen�den değerleme uygulaması
MADDE 10 – (1) Kapsama g�ren �kt�sad� kıymetler ve varsa bunlara a�t amort�smanların, 213 sayılı Kanunda

yer alan değerleme hükümler�ne göre tesp�t ed�len ve 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan
değerler�n�n, yen�den değerleme oranı �le çarpılması suret�yle yapılan yen�den değerleme sonucunda, b�lançonun
akt�f�, pas�f�nden daha yüksek b�r değere ulaşmaktadır. Yen�den değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını
hesaplamada Kanun net değer artışı usulünü ben�msem�şt�r. Net değer artışının hesaplanab�lmes� �ç�n yen�den
değerlemeye esas alınan ve 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler�n yen�den
değerlemeden öncek� ve yen�den değerlemeye tab� tutulduktan sonrak� tutarları d�kkate alınarak hesaplanan net
b�lanço akt�f değerler�n�n tesp�t� gerekmekted�r.

Net b�lanço akt�f değer�, �kt�sad� kıymetler�n b�lançonun akt�f�ne kayded�ld�kler� değerden, bunlar �ç�n ayrılmış
olup b�lançonun pas�f�nde göster�len b�r�km�ş amort�smanlarının �nd�r�lmes� suret�yle bulunan tutarı �fade etmekted�r.

Amort�smanların yen�den değerlenm�ş tutarlarının bel�rlenmes�nde, amort�smanın herhang� b�r yılda
yapılmamış olması durumunda amort�smanlar tam olarak ayrılmış varsayılacaktır. Bu durumda değer artışı, �kt�sad�
kıymetler�n yen�den değerlemeden öncek� net b�lanço akt�f değer�n�n, yen�den değerleme oranı �le çarpımından sonra
bulunacak net b�lanço akt�f değer�nden �nd�r�lmes� suret�yle hesaplanacaktır.

(2) Yen�den değerleme net�ces�nde hesaplanan değer artışı, yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad�
kıymetler�n her b�r�ne �sabet eden değer artışları ayrıntılı olarak göster�lecek şek�lde, b�lançonun pas�f�nde özel b�r fon
hesabına alınacaktır.

(3) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 �nc� maddes�ne �st�naden tesp�t ve �lan ed�len
oranların tesp�t�nde d�kkate alınan faydalı ömür süres� tamamlanmamış amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler�n yen�den
değerleme sonrasında bulunan değerler� üzer�nden amort�sman ayrılmaya devam ed�l�r.

Değer artışının verg�lend�r�lmes�
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan yen�den değerleme net�ces�nde hesaplanan ve pas�fte özel b�r

fon hesabında göster�len değer artışı tutarı üzer�nden %2 oranında hesaplanan verg�, yen�den değerleme �şlem�n�n
yapıldığı tar�h� �zleyen ayın son günü akşamına kadar gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg�
da�res�ne beyan ed�l�p, üç eş�t taks�tte (�lk taks�t� beyanname verme süres� �ç�nde, �zleyen taks�tler sırasıyla beyanname
verme süres�n� tak�p eden �k�nc� ve dördüncü ayda olmak üzere) öden�r. Beyan ed�len tutarın tamamının �lk taks�t
ödeme süres� �çer�s�nde ödeneb�lmes� mümkün olduğu g�b�, �k�nc� ve üçüncü taks�tler�n toplamının �k�nc� taks�t ödeme
süres� �çer�s�nde ödeneb�lmes� de mümkündür.

(2) Söz konusu beyanname, gel�r ve kurumlar verg�s� beyannameler�n� elektron�k ortamda vermek zorunda
olan mükellefler tarafından 30/9/2004 tar�hl� ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� Sıra No: 340 �le 3/3/2005 tar�hl� ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No: 346)’nde bel�rt�len usul ve esaslar doğrultusunda elektron�k ortamda, bu zorunluluğa tab� olmayan
mükellefler bakımından �se örneğ� bu Tebl�ğ ek�nde (Ek 2) yer alan beyanname kullanılmak suret�yle kağıt ortamında
�lg�l� verg� da�res�ne ver�lecekt�r.

(3) Bu verg�; gel�r ve kurumlar verg�s�nden mahsup ed�lmeyeceğ� g�b�, gel�r ve kurumlar verg�s� matrahının
tesp�t�nde g�der olarak da d�kkate alınamaz.

(4) Değer artışı üzer�nden %2 oranında hesaplanan verg�n�n zamanında beyan ed�lmemes� veya tahakkuk eden
verg�n�n taks�tler�n�n süreler�nde ödenmemes� hal�nde 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes� hükümler�nden
faydalanılamaz.

Örnek 1: Tam mükellef�yet esasında verg�lend�r�len, hesap dönem� takv�m yılı olan (A) A.Ş.’n�n 9/6/2021
tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında mal�yet bedel� 50.000.000 TL ve b�r�km�ş amort�smanı 30.250.000 TL olan ve



1991 yılından �t�baren akt�f�nde yer alan b�nanın 2021 yılı Temmuz ayında bu Tebl�ğ kapsamında yen�den
değerlemeye tab� tutulması hal�nde, yen�den değerlemeye �l�şk�n hesaplamalar aşağıdak� şek�lde olacaktır. Mükellef
daha önce 2018 yılında 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes� uygulamasından yararlanmamıştır.

Değer artışının hesabında, yen�den değerleme önces� ve sonrası net b�lanço akt�f değerler� olarak, Kanunun
yürürlük tar�h� (9/6/2021) �t�barıyla b�nanın yasal defter kayıtlarında yer alan bedel� �le b�r�km�ş amort�smanları
arasındak� ve bunların yen�den değerleme sonrası bulunan tutarları arasındak� fark tutarlar d�kkate alınacaktır.

Bu kapsamda değer artışı, taşınmazın;
- Yen�den değerleme sonrası net b�lanço akt�f değer�nden (290.337.500,00 - 175.654.187,50 =

114.683.312,50),
- Yen�den değerleme önces� net b�lanço akt�f değer�n�n (50.000.000 - 30.250.000 = 19.750.000)
�nd�r�lmes� suret�yle hesaplanacak olup, örneğ�m�zde (114.683.312,50 - 19.750.000=) 94.933.312,50 TL olarak

gerçekleşecekt�r.
Yapılan yen�den değerleme sonrasında 94.933.312,50 TL değer artışı üzer�nden %2 oranında hesaplanan

1.898.666,25 TL verg�n�n kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne yen�den değerleme �şlem�n�n
yapıldığı tar�h� �zleyen ayın son günü (31/8/2021) akşamına kadar beyan ed�l�p aynı sürede �lk taks�t� (632.888,75 TL),
31/10/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �k�nc� taks�t� ve 31/12/2021 tar�h�ne kadar da (bu tar�h dâh�l) üçüncü taks�t�
ödenecekt�r.

Yukarıda göster�len �şlemlere a�t muhasebe kayıtları �se aşağıdak� şek�lde olacaktır.

Mükellef, yen�den değerlemeye tab� tuttuğu b�nayı yen� değer� üzer�nden amort�smana tab� tutab�lecekt�r.
Buna göre söz konusu b�nanın mal�yet bedel� 290.337.500 TL’ye çıktığından, 2021 yılı ve müteak�p yıllarda ayrılacak
yıllık toplam amort�sman tutarı da (290.337.500 x %2 =) 5.806.750 TL olacaktır.

2021 yılının �k�nc� geç�c� verg� dönem�nde de, söz konusu b�na �ç�n akt�fte kayıtlı yen�den değerleme önces�
değer üzer�nden [(50.000.000 x %2) / 4 = 250.000] amort�sman ayıran mükellef tarafından (213 sayılı Kanunun geç�c�
31 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ�nce, yen�den değerlemede, 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında
yer alan değerler d�kkate alınab�leceğ�nden, 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg� dönem� �ç�n ayrılan amort�sman tutarı
yen�den değerlemeye tab� tutulmuş, �k�nc� geç�c� verg� dönem�ne �l�şk�n amort�sman tutarı yen�den değerleme
önces�ndek� değer üzer�nden hesaplanmıştır.);

- 2021 yılının üçüncü geç�c� verg� dönem� �ç�n g�der olarak b�r�km�ş amort�sman tutarına dâh�l ed�lecek tutar
[(5.806.750 x ¾) - 1.451.687,50 (b�r�nc� geç�c� verg� dönem�) - 250.000 (�k�nc� geç�c� verg� dönem�) =] 2.653.375 TL,

- 2021 yılının dördüncü geç�c� verg� dönem� �ç�n g�der olarak b�r�km�ş amort�sman tutarına dâh�l ed�lecek �lave
tutar �se (5.806.750 - 1.451.687,50 - 250.000 - 2.653.375 =) 1.451.687,50 TL olacak

ve böylece 2021 yılı üçüncü geç�c� verg� dönem�nde ayrılmış toplam amort�sman tutarı 4.355.062,50 TL ve
dördüncü geç�c� verg� dönem�nde ayrılmış toplam amort�sman tutarı �se 5.806.750 TL olarak gerçekleşecekt�r.

Örnek 2: Tam mükellef�yet esasında verg�lend�r�len (B) A.Ş.’n�n 15/8/2017 tar�h�nde KDV har�ç 20.000.000
TL bedelle satın aldığı faydalı ömrü 10 yıl olan jeneratörün b�r�km�ş amort�sman tutarı 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla
8.500.000 TL olup, söz konusu jeneratör 2021 yılı Ağustos ayında yen�den değerlemeye tab� tutulacak olursa yen�den
değerlemeye �l�şk�n hesaplamalar aşağıdak� şek�lde olacaktır.



Bu durumda değer artışı;
- Yen�den değerleme sonrası net b�lanço akt�f değer�nden (44.319.600 - 18.835.830 = 25.483.770),
- Yen�den değerleme önces� net b�lanço akt�f değer�n�n (20.000.000 - 8.500.000 = 11.500.000)
�nd�r�lmes� suret�yle hesaplanacak olup, örneğ�m�zde (25.483.770 - 11.500.000 =) 13.983.770 TL olarak

gerçekleşecekt�r.
Yapılan yen�den değerleme sonrasında hesaplanan 13.983.770 TL değer artışı üzer�nden %2 oranında

hesaplanan 279.675,40 TL verg�n�n 30/9/2021 tar�h�ne kadar kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne
beyan ed�l�p aynı sürede �lk taks�t� (93.225,13 TL) ödenecekt�r. İk�nc� ve üçüncü taks�tler de sırasıyla 30/11/2021 ve
31/1/2022 tar�hler�ne kadar (bu tar�hler dâh�l) ödenecekt�r.

Örnek 3: Tam mükellef�yet esasında verg�lend�r�len (C) Ltd. Şt�.’n�n 2005 yılı Temmuz ayında 1.000.000 TL
bedelle satın alarak �dar� faal�yetlerde kullandığı b�nanın 25/5/2018 tar�h� �t�barıyla b�r�km�ş amort�sman tutarı 265.000
TL’d�r. Mükellefçe, 50 yıl faydalı ömür ve %2 amort�sman oranı d�kkate alınarak normal amort�sman usulüne göre
amort�sman ayırılmaktadır.

a) Mükellef tarafından 2018 yılı Ağustos ayında söz konusu taşınmaz 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc�
maddes� ve 500 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� çerçeves�nde yen�den değerlemeye tab� tutulmuş olup,
2018 yılındak� söz konusu yen�den değerleme sonrası tutarlar aşağıdak� g�b�d�r.

b) Mükellef, yen�den değerlemeye tab� tuttuğu taşınmazını yen� değer� üzer�nden amort�smana tab� tutmaya
devam etm�şt�r. Buna göre söz konusu taşınmazın yen�den değerlenm�ş mal�yet bedel� 2.816.140 TL olarak
hesaplandığından, 2018 yılı ve müteak�p yıllarda ayrılacak yıllık amort�sman tutarı da (2.816.140 x %2=) 56.322,80
TL olacaktır. 2018 yılı sonu �t�barıyla (2018 dah�l) b�r�km�ş amort�sman tutarı (746.277,10 + 5.000 + 23.161,40 +
14.080,70=) 788.519,20 TL’d�r.

c) 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla yasal defter kayıtlarında söz konusu b�nanın mal�yet bedel� 2.816.140 TL, b�r�km�ş
amort�smanı (788.519,20 + 56.322,80 (2019 yılı amort�sman tutarı) + 56.322,80 (2020 yılı amort�sman tutarı) +
14.080,70 (2021 yılı b�r�nc� geç�c� verg� dönem� amort�sman tutarı) =) 915.245,50 TL olarak yer almaktadır.

2021 yılının �k�nc� geç�c� verg� dönem�nde, söz konusu taşınmaz �ç�n akt�fte kayıtlı değer üzer�nden
amort�sman ayıran mükellef bu defa 7326 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�ne eklenen
yed�nc� fıkra ve bu Tebl�ğ kapsamında söz konusu taşınmazı 2021 yılının Eylül ayında yen�den değerlemek
�stemekted�r. Bu durumda, 2021 yılı Mayıs ayı Yİ-ÜFE değer�n�n 2018 yılı Mayıs ayı Yİ-ÜFE değer�ne bölünmes�
sonucu bulunacak olan oran (666,79/354,85=1,87907) yen�den değerlemede kullanılacaktır.

Buna göre, 2021 yılı Eylül ayında yapılacak yen�den değerleme ve değer artışı aşağıdak� şek�lde
hesaplanacaktır.

Yen�den Değerleme Sonrası Net B�lanço Akt�f Değer� (5.291.724,19 - 1.719.810,36 =) 3.571.913,83 TL
Yen�den Değerleme Önces� Net B�lanço Akt�f Değer� (2.816.140,00 - 915.245,50 =) 1.900.894,50 TL
Değer Artışı (3.571.913,83 - 1.900.894,50 =) 1.671.019,33 TL
Ödenmes� Gereken Verg� (1.671.019,33 x %2 =) 33.420,39 TL
Mükellef, yen�den değerlemeye tab� tuttuğu b�nayı yen� değer� üzer�nden amort�smana tab� tutab�lecekt�r.

Buna göre söz konusu b�nanın mal�yet bedel� 5.291.724,19 TL’ye çıktığından, 2021 yılı ve müteak�p yıllarda ayrılacak
yıllık toplam amort�sman tutarı da (5.291.724,19 x %2 =) 105.834,48 TL olacaktır.

D�ğer taraftan, mükellef�n üçüncü ve dördüncü geç�c� verg� dönemler� �ç�n ayırab�leceğ� (b�r�km�ş amort�sman
tutarına dâh�l edeb�leceğ�) amort�sman tutarları şu şek�lde olacaktır:



- İk�nc� geç�c� verg� dönem�nde g�der olarak b�r�km�ş amort�sman tutarına dâh�l ed�len tutar: [(2.816.140 x %2)
/ 4 =] 14.080,70 TL

- Üçüncü geç�c� verg� dönem� �ç�n g�der olarak b�r�km�ş amort�sman tutarına dâh�l ed�leb�lecek tutar:
[(105.834,48 x ¾) - 26.458,62 (b�r�nc� geç�c� verg� dönem�) - 14.080,70 (�k�nc� geç�c� verg� dönem�) =] 38.836,54 TL

- Dördüncü geç�c� verg� dönem� �ç�n g�der olarak b�r�km�ş amort�sman tutarına dâh�l ed�leb�lecek tutar:
(105.834,48 - 26.458,62 - 14.080,70 - 38.836,54 =) 26.458,62 TL.

ç) Söz konusu taşınmaz, yen�den değerleme sonrasında amort�sman ayrılmaya devam olunarak 2023 yılı Ocak
ayı �çer�s�nde 5.000.000 TL bedelle satılmıştır. 2023 yılı Ocak ayında elden çıkarılan taşınmaza �l�şk�n ortaya çıkan
kazanç şu şek�lde hesaplanacaktır:

Satış Bedel�:                                    5.000.000,00 TL
Mal�yet Bedel� (-):                        (5.291.724,19 TL)
B�r�km�ş Amort�sman (+):               1.905.020,70 TL
Kar:                                                 1.613.296,51 TL
Yukarıda göster�len �şlemlere a�t muhasebe kayıtları �se aşağıdak� şek�lde olacaktır.

Özel fon hesabındak� tutarlar
MADDE 12 – (1) Pas�fte özel b�r fon hesabında göster�len değer artışı tutarının, mükellefler tarafından

�sten�ld�ğ�nde sermayeye �lave ed�lmes� mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu fonun sermayeye �lave ed�lme
dışında herhang� b�r şek�lde başka b�r hesaba nakled�len veya �şletmeden çek�len kısmı, bu �şlem�n yapıldığı dönem
kazancı �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n bu dönemde gel�r veya kurumlar verg�s�ne tab� tutulur.

(2) Tasf�ye hal�nde de bu kapsamda �şlem tes�s ed�l�r. Ancak, 193 sayılı Kanunun 81 �nc� maddes�nde sayılan
dev�r ve tür değ�şt�rme haller� �le 5520 sayılı Kanuna göre yapılan dev�r ve bölünme haller�nde, fon hesabında yer alan
tutarlar �şletmeden çek�lm�ş veya başka b�r hesaba nakled�lm�ş sayılmaz. Söz konusu fon hesabının tamamen veya
kısmen devrolunduğu kurumlar �ç�n de b�r�nc� fıkra hükümler� geçerl�d�r.

Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n elden çıkarılması
MADDE 13 – (1) Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n satılması veya herhang� b�r şek�lde

elden çıkarılması hal�nde, pas�fte özel fon hesabında göster�len değer artışı tutarları, satış kazancına dâh�l ed�lmez. Bu
durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder.

(2) Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n elden çıkarılmasından önce 213 sayılı Kanunun
mükerrer 298 �nc� maddes� uyarınca enflasyon düzeltmes� yapılmasına �l�şk�n şartların oluşması hal�nde, pas�fte özel
b�r fon hesabında tutulan değer artışı tutarları özsermayeden düşülmek suret�yle enflasyon düzeltmes� yapılır. Fon
hesabının sermayeye eklenmes� hal�nde de, bu tutar sermaye hesabından düşülerek anılan madde uyarınca enflasyon
düzeltmes� yapılır.

Yen�den değerleme �şlemler�n�n kayıtlarda göster�lmes�
MADDE 14 – (1) Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n her b�r�ne �sabet eden değer artışları

�le bunların hesap şek�ller�, envanter defterler�n�n ayrı b�r sayfasında ayrıntılı olarak göster�l�r.
Buna göre;



a) Yen�den değerleme sırasında b�lançonun akt�f�nde kayıtlı �kt�sad� kıymetler�n her b�r�n�n akt�fe g�rd�ğ� hesap
dönem� �le bu kıymetler üzer�nden değerlemen�n yapıldığı tar�he kadar ayrılan ve ayrılmış sayılan amort�smanlar ayrı
ayrı tesp�t ed�l�r.

b) Geç�c� 31 �nc� maddeye 7326 sayılı Kanunla eklenen yed�nc� fıkra uyarınca bulunan katsayıların
uygulanmasından sonra her �kt�sad� kıymet ve amort�smanlarının yen� değerler� göster�l�r.

c) Yen�den değerlenen �kt�sad� kıymetler ve amort�smanları ayrı ayrı ele alınarak değerlemeden öncek� ve
değerlemeden sonrak� net b�lanço akt�f değerler� hesaplanır.

ç) Bu �şlemler�n tamamlanmasından sonra her �kt�sad� kıymete a�t değer artışları �le toplam değer artışı
bulunur.

(2) Yen�den değerlenen �kt�sad� kıymetler�n envanter defter�ne yapılacak kayıtlarının aşağıda bel�rt�len
kapsamda yapılması gerekmekted�r.

1. İkt�sad� kıymet�n c�ns�.
2. Akt�fe g�r�ş tar�h�.
3. Amort�sman oranı.
4. 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla akt�fe kayıtlı değer�.
5. 9/6/2021 tar�h� �t�barıyla b�r�km�ş amort�sman tutarı (ayrılmış sayılanlar dâh�l ed�l�r).
6. Yen�den değerlemeden öncek� net b�lanço akt�f değer�.
7. Yen�den değerleme oranı.
8. İkt�sad� kıymetler�n yen�den değerlemeden sonra bulunacak değer�.
9. B�r�km�ş amort�smanların yen�den değerlemeden sonrak� değer�.
10. Yen�den değerlemeden sonrak� net b�lanço akt�f değer�.
11. Değer artışı.
Ceza� müeyy�de
MADDE 15 – (1) 213 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�ne 7326 sayılı Kanunla eklenen yed�nc� fıkranın

uygulamasında, söz konusu fıkra ve bu fıkraya aykırı olmayan, madden�n d�ğer fıkralarında yer alan değerleme
hükümler� �le bu Tebl�ğdek� düzenlemelere uyulmaması durumunda mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun �lg�l�
ceza hükümler� çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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