
                                                                                                                                                               
 

 

 

 
SİRKÜLER 

CPATURK-2018/12 

 

KONU: 7144 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31'nci madde uyarınca 

taşınmazların yeniden değerlemeye tâbi tutulmasına ilişkin 500 Seri sayılı VUK Tebliğinde 

yer alan açıklamalar. 

 

TAŞINMAZLARIN YENIDEN DEGERLEMESI 
 

25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe 

girmiş bulunan 7144 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 5'nci 

maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef 

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde bulunan taşınmazların maddede yer 

alan kayıt ve şartlarla yeniden değerlemeye tâbi tutulmasına ilişkin imkân getirilmiş olup 

konu ile ilgili olarak 06.07.2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 500 Seri 

Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yeniden değerlemenin usul v e esasları ayrıntılı 

açıklamalar yapılmıştır. 

Söz konusu tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetle belirtilmiştir. 

 

1) Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler 

 

Yeniden değerleme tam mükellef olan ve bilanço esasına göre defter tutan kolle ktif, adi 

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

ile kurumlar vergisi mükelleflerince yapılabilecektir. 

 

2) Yeniden değerleme yapamayacak mükellefler. 

 

Aşağıda belirtilen mükellefler söz konusu kanun maddesi kapsamında yeniden 

değerleme yapamazlar. 

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, 

b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan 

mükellefler, 

c) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 

d) Sigorta ve reasürans şirketleri, 

e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, 

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

eden şirketler, 

g) Vergi usul Kanununun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk 

para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler. 

 

3) Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetler 

 

7144 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih (25.05.2018) itibariyle şirket aktifinde 

bulunan taşınmazlar yeniden değerlemeye tabi tutulabilirler, 



                                                                                                                                                               
 

 

Ancak bu tarih itibariyle şirket aktifinde yer alsa dahi sat-kirala-geri al işlemine veya 

kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ile alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak 

uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler de yeniden 

değerlemeye tabi tutulamazlar. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri 

taşınmazlar emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. 

Boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. 

 

4) Yeniden değerlemeye esas değer 

 

Yeniden değerlemede taşınmazların ve amortismanlarının 7144 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (25.05.2018) defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden 

yapılır ve herhangi bir yıl amortisman ayrılmamış olsa dahi amortismanlar tam olarak 

ayrılmış varsayılır. 

Maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme 

kapsamına girmektedir. 

 

5) Yeniden değerleme zorunlu değildir 

 

Yeniden değerleme ihtiyari olup dileyen mükellefler bu imkândan yararlanacak, 

istemeyen mükellefler aktiflerinde yer alan taşınmazları yeniden değerlemeksizin amortisman 

uygulanmasına devam edeceklerdir. 

 

6) Yeniden değerleme yapılabilecek süre 

 

Yeniden değerleme ancak 30.09.2018 tarihine kadar yapılabilir.  Bu tarihten sonra 

yeniden değerleme yapılamaz. 

 

7) Yeniden değerleme oranı 
 

Yeniden değerleme oranı; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulan; (Enflasyon düzeltmesi yapılan en son bilanço 31.12.2004 

tarihli bilançodur). 

a) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, Geçici 

31 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25.05.2018) bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE 

değerinin (2018 yılı Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri 341,88), söz konusu bilançonun ait 

olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine (2005 yılı Ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE 

değeri 114,83) bölünmesi ile bulunan oran, 

b) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların 

amortismanları için, Geçici 31 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25.05.2018) bir 

önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin ((341,88), taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya 

ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

Dikkate alınır. 

Yİ-ÜFE endeks değerlerine göre bulunacak ve yeniden değerlemeye esas olacak 

katsayının hesabında, kesirli kısım 5 (beş) hane olarak dikkate alınır. 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

8)Yeniden değerleme uygulaması 

 

Yapılan yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir 

değere ulaşmaktadır. Bu nedenle yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine 

isabet eden net değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel 

bir fon hesabında gösterilir. 

Değer artışı, taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net 

bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri ise, taşınmazların 

bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle 

bulunan değeri ifade etmektedir.  

 

Tebliğde yeniden değerleme uygulaması ile ilgili örnekler verilmiş bulunmaktadır. 

 

9) Değer artışının vergilendirilmesi 
 

Değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme 

işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir 

veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre 

içerisinde ödenir. 

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan 

mükellefler tarafından elektronik ortamda, bu zorunluluğa tabi olmayan mükellefler 

bakımından ise örneği bu Tebliğ ekinde (Ek 2) yer alan beyanname kullanılmak suretiyle 

kağıt ortamında ilgili vergi dairesine verilecektir. 

 

Ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez ve gelir ve kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. 

 

10) Değer artış fonunun sermaye hesabına ilavesi veya başka bir hesaba nakli ya da 

çekilmesi 
 

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. 

 

11) Taşınmazın elden çıkarılması durumu 

 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel 

bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

12) Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi 

 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ile 

bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilir. 

 

 

 

Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel 
bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamakta ve sirkülerlerin 
içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. 
İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayı doğabilecek zararlardan veya cezai tazminattan 
dolayı Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 


