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                                                  İstanbul, 16 Aralık 2021 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 171 
 

                         
   
 
 

1. 7144 Sayılı Kanunla Yapılan Geçici Yeniden Değerleme Düzenlemesi  

7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Mayıs 2018 tarihli 

Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup, anılan Kanunla diğer Kanunlar yanı sıra 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda da değişiklikler yapılmış ve Kanunun 5 inci maddesine geçici 31. madde eklenmiştir. Bahse 

konu madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin bir defalığına YİÜFE değerindeki artış oranı 

dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması getirilmiş olup, madde hükmünün uygulamasına ilişkin usul 

ve esaslar Maliye Bakanlığınca 6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 500 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş ve açıklanmıştır.  

Madde kapsamındaki Yeniden Değerlemeye 25/05/2018 tarihi itibariyle aktifte kayıtlı bulunan 

taşınmazlar tabi olup, yeniden değerleme işlemleri 30/9/2018 tarihine kadar yapılmıştır. Yeniden 

değerleme sonucunda oluşan Yeniden Değerleme Fon tutarı üzerinden %5 oranında vergi ödenmiştir.  

(Bakınız,2018/124 sayılı Sirkülerimiz.) 

 
2. 7326 Sayılı Kanunla Yapılan Geçici Yeniden Değerleme Düzenlemesi  
 

Öte yandan 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve esas itibariyle 

(kesinleşen/kesinleşmeyen) Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 

sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun” Kanun ile ayrıca diğer bazı konularda/Kanunlarda da düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.  

 

7326 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 7144 sayılı Kanunla eklenen geçici 31 inci 

maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra hükmü ile, bilanço esasına göre defter 

tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (finans, bankacılık, sigortacılık ve diğer bazı sektörlerde 

faaliyet gösterenler hariç ) aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 

kıymetlerini (belli varlıklar hariç) yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine yönelik düzenleme 

yapılmıştır. (Bakınız,2021/93 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

7326 sayılı Kanun ile VUK geçici 31 inci maddeye eklenen ve tam mükellefiyete tabi ve bilanço 

esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine 

kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

maddede yer alan kapsam,  şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmeleri imkânı getiren 

düzenlemenin usul ve esasları 16 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 530 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenmiştir.  

Düzenleme kapsamında yapılacak yeniden değerleme sonucunda oluşan Yeniden Değerleme Fon 

tutarı üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi söz konusu olup, beyan ve ödeme yeniden değerleme 

işleminin yapıldığı ayı izleyen ayda yapılacaktır. Buna göre yeniden değerleme işlemi/kayıtları en son 

 7326 ve 7338 Sayılı Kanunlara Göre Yeniden Değerleme Uygulamaları ile  
Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hk.  
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31/12/2021 tarihi itibariyle yapılabilecek olup, bu durumda beyan ve ödeme ise Ocak/2022 ayında 

olacaktır.  (Bakınız, 2021/125 sayılı Sirkülerimiz) 

            3.7338 Sayılı Kanunla Yapılan Geçiş Dönemi ve Sürekli Yeniden Değerleme Düzenlemesi  

           3.1.Eflasyon Düzeltmesi Şartlarının Oluşmadığı Dönemlerde Uygulanmak Üzere Sürekli 
                 Yeniden Değerleme Yapılabilmesi sağlanmıştır. 
 
          213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesinin (A) fıkrasında enflasyon düzetilmesi 
uygulamasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu kapsamda,  kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan dönem dâhil son üç 
hesap döneminde %1OO'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %1O'dan fazla olması halinde 
(münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu şartlara 
bakılmaksızın), mali tablolarını mezkûr fıkra hükümleri çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmakta 
olup, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde ise, münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, 
gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bakımından hariç olmak üzere, enflasyon düzeltmesi 
yapılamamaktadır. 

 
        Öte yandan, 7338 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler öncesinde enflasyon düzeltmesi 

şartlarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin, aktiflerine kayıtlı iktisadi kıymetlerini fiyat endeksindeki 
artışa bağlı olarak yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlayan süreklilik arz edecek mahiyette bir 
düzenleme yer almamakta olup, Kanunun geçici 31 inci maddesiyle belirli kapsam ve şartlar dâhilinde geçici 
süreler dâhilinde imkân sağlanmıştır. 

 
     7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon 

düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye yeni 
fıkra eklenmiştir. 

 
                  Yapılan değişiklikle, kolektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere tam mükellefiyete 
tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (münhasıran sürekli 
olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile kayıtlarını Türk para birimi 
dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının 
gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla,  bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına 
konu edilenler hariç)  ve bunlar üzerinden ayrılmış amortismanları mezkur maddede belirtilen şartlar 
doğrultusunda yeniden değerleyebilme imkanı getirilmiştir. 
 

     Bu kapsamda; 
  
   -Yeniden değerlemede, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme 

oranının dikkate alınması, 
 
  -Hesaplanan değer artışının bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilmesi, yeniden 

değerlemeye tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrasında bulunan 
değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmaya devam edilmesi,  

 
  -Değer artışı tutarının sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 

nakledilen veya işletmeden çekilen kısmının, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu 
dönemde gelir/kurumlar vergisine tabi tutulması,   

 
 -Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde bunlara isabet eden 

pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışlarının amortismanlar gibi muameleye tabi tutulması,  
 
 -Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde yeniden 

değerleme yapılmaması,  
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 -Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce enflasyon 
düzeltmesi şartlarının oluşması halinde ilgili dönemde enflasyon düzeltmesi yapılması ve bu fıkra uyarınca 
yeniden değerleme yapılmaması,  

 
  -Müteakiben enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşmadığı ilk hesap döneminden itibaren 

yeniden değerleme uygulamasına devam olunabilmesi,  
 
  -Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda yapılmaması durumunda,  sonraki hesap dönemlerine 

ilişkin olarak yeniden değerleme yapılabilmesi  
 
  sağlanmıştır.  
 
  Değişiklik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten sonraki vergi beyanlarında 

dikkate alınacaktır.  
 
   Bu düzenlemeye göre 2022 yılından itibaren her yıl yapılabilecek yeniden değerleme 

işlemleri sonucunda her yıl oluşacak Yeniden Değerleme Fonu tutarları üzerinden bir vergi ödenmesi 
söz konusu değildir.  

 
              3.2.Geçiş Dönemine (2021 Yılı ve Öncesi Döneme) İlişkin Olarak Toplu Yeniden Değerleme  

        Yapılabilmesine Yönelik Düzenlenme Yapılmıştır.   
 
            Sirkülerimizin (3.1.) numaralı bölümünde açıklandığı üzere 7338 sayılı kanunla 213 sayılı Kanunun 
mükerrer 298 inci maddesine eklemesi öngörülen (Ç) fıkrası ile; enflasyon düzeltmesi şartlarının 
oluşmadığı hesap dönemlerinde, belirlenen kapsam ve şartlar dâhilinde, amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutulabilmelerine imkan sağlanmıştır.  
 
         7338 sayılı Kanunla ayrıca Vergi Usul Kanununa geçici 32. madde eklenmiştir. Düzenleme ile Vergi 
Usul Kanununa 7338 sayılı Kanunla eklenen (Ç) fıkrası uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapacak 
mükelleflerin istemeleri halinde,  ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki 
hesap döneminin sonu itibarıyla (ilk yeniden değerleme 2022 yılında yapılabileceğinden önceki hesap 
dönemi sonu takvim yılı esasında 31/12/2021 tarihi itibariyle) bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile 
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al 
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) maddede öngörülen 
kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. 
 

Buna göre madde kapsamı yeniden değerleme işlemi 2022 yılında yapılabilecek olup, yeniden 
değerleme sonucunda oluşacak Yeniden Değerleme Fon tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacak 
ve yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar beyan edilerek ödenecektir.       
 
        Düzenleme 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

       4. 2021 Yılı Sonu İtibariyle Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ile İlgili Değerlendirme 

           Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesine göre fiyat endeksinin artışın içinde bulunulan 

dönem dâhil son üç hesap döneminde %100’ den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla 

olması halinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması söz konusu olup, belirtilen iki şartın 

birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  

          Bahse konu oranlar Y. içi ÜFE endekslerine göre belirlenmekte olup, Kasım/2021 sonu itibariyle son 

35 aylık ÜFE artış oranı %102,96 olmuştur. Son 11 aylık artış oranı da %10’un üzerindedir. Şayet aralık 

ayında bu oranı %100’ün altına düşürülecek şekilde (-) aylık ÜFE oranı ortaya çıkmaması halinde, 2021 yılı 

sonu itibariyle enflasyon düzeltmesinin şartları birlikte gerçekleşmiş olacaktır. (Ancak, yapılacak Kanun 

değişikliği ile kriterler değiştirilerek bu dönem için uygulama yapılmaması da ihtimal dâhilindedir.) 
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Enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşacak enflasyon düzeltme farkları için bu aşamada bir vergi 

beyanı ve ödenmesi söz konusu değildir. (Bilançoda yer alacak enflasyon düzeltme farklarının akıbeti ile 

ilgili olarak madde hükmünde ayrıntılı düzenleme yer almaktadır.)  

5. Nihai Değerlendirme  

Yukarıdaki bölümlerdeki açıklamalar dikkate alınarak 2021 yılı sonu itibariyle; 7326 ya da 7338 

sayılı kanunlarla yapılan düzenlemeler kapsamında yeniden değerleme veyahut da VUK’nun mükerrer 298. 

maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesi yapılması konularında değerlendirme yapılması ve karar 

verilmesi gerekecektir. Ancak, yeniden değerleme uygulamasında vergi ödemesi yapılması gereği; 

enflasyon düzeltmesi uygulamasında ise vergi ödemesi yapılması gereği bulunmamakla birlikte 

uygulamanın henüz kesinleşmemiş ve akıbetinin belirsiz olması bu durumu zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu 

işlemlerle ilgili gerekliliklerin (özellikle enflasyon düzeltmesi hazırlıklarının) yerine getirilmesi de güçlükler 

içermektedir.)  

  Bu itibarla mükelleflerce; 

  1/a) Gerek 7326 sayılı kanunla yapılan düzenleme kapsamındaki yeniden değerleme uygulaması, 

  b) Gerek 7338 sayılı kanunla yapılan düzenleme kapsamındaki yeniden değerleme uygulaması, 

  2) 2021 yılı sonu itibariyle yapabilecek enflasyon düzeltmesi işlemleri; 

  konularında hazırlık yapılarak fayda-maliyet analizi yapılması ve karar için Ocak ayının ilk yarısına 

kadar beklenmesi önerilmektedir.  

NOT: 7338 sayılı Kanunla getirilen toplu yeniden değerleme ve yıllık sürekli yeniden değerleme 

uygulamalarına ilişkin olarak henüz Tebliğ düzenlemesi yayınlanmamıştır. Bununla birlikte Vergi Usul 

Kanununun geçici 25. ve mükerrer 298. maddeleri kapsamında 2003 yılı sonu itibariyle toplu yeniden 

değerleme ve 2004 yılı için yıllık yeniden değerleme uygulamalarına benzer işlemler yapılacaktır.  

Bahse konu geçici 25. madde ile ilgili uygulama esasları 328 sıra Nolu, mükerrer 298. madde ile ilgili 

uygulama esasları ise 338 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile açıklanmıştır. Uygulama için belirtilen 

Tebliğ açıklamalarına bakılabilir.   

   

 

 Saygılarımızla 

   Saygılarımı 
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