
İŞLETMELERİN MADDİ DURAN VARLIKLARINDA YENİDEN DEĞERLEME 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma 
bakımından ikiye ayrılmış; 1’inci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, 2’nci Sınıf 
Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir. Birinci sınıf 
tüccar işletmeler tarafından hazırlanan temel mali tablolar içerisinde yer alan ve içinde 
bulunduğu finansal durum hakkında bilgi veren, işletmenin sahip olduğu varlıkları ile bu 
varlıkların hangi kaynaklarla elde edildiğini gösteren finansal tablolara bilanço 
denmektedir. 

Bilançolarda işletmenin varlıkları likidite derecelerine göre gösterilirler. İşletmenin sahip 
olduğu; bir yılda veya bir faaliyet döneminde nakde dönüşen veya dönüşme ihtimali olan 
varlıklar bilançoda dönen varlıklar olarak bu varlıkların dışındaki varlıklar ise bilançoda 
duran varlık olarak sınıflandırılır. VUK’un 269. maddesi gereğince gayrimenkul gibi 
değerlenen iktisadi kıymetlerin ve alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin 
Kanun’da yer alan değerleme usullerine göre tespit edilen değerlerinin yok edilmesinin 
amortismanın konusunu oluşturduğu belirlenmiştir. VUK’un bu tanımlamalarına bağlı 
olarak tekdüzen hesap planın da yer alan maddi duran varlıklar grubu içerisinde; Arazi ve 
Arsalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar, 
Demirbaşlar, Diğer Maddi Duran Varlıklar, Birikmiş Amortismanlar, Yapılmakta Olan 
Yatırımlar, Verilen Avanslar Hesapları yer almaktadır. 

Duran varlıklar işletmelerde bir yıldan uzun sürelerde mal ve hizmet üretmek için ya da 
idari işler için kullanıldığından, yıllar itibariyle aktifleştirildiği tarihteki (maliyet) 
değerinden varsa amortisman düşülmek suretiyle bilançoda gösterilmektedirler. Ancak, 
duran varlıkların bilançoda gösterildikleri bu tarihi değerleri ile güncel değerleri arasında 
farklar oluşmakta ve oluşan bu farklar nedeniyle gerçeği yansıtmayan bilanço kalemleri 
ve toplamları raporlanmaktadır. 

Ülkemizde işletmeler duran varlıklarını 31.12.2003 tarihine kadar, 213 sayılı VUK’un 
mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlemeye tabi tutmuşlardır. 01.01.2004 
tarihinde yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan 5024 sayılı Kanunun ikinci 
maddesiyle bu uygulama yerini enflasyon düzeltmesi sistemine bırakmıştır. Enflasyon 
Düzeltmesinin yapılabilmesi için fiyat endeksindeki cari yıl artışının %10’dan fazla olması 
ve cari yıl dahil son üç hesap dönemindeki artışın da %100 den fazla olması 
gerekmektedir. Enflasyon Düzeltmesi uygulamasının yapılabilmesi için, her iki şartın 
birlikte gerçekleşmesi gereklidir. İşletmelerde parasal olmayan varlıkların en son 
Enflasyon Düzeltmesi hesaplaması 2004 yılı için kapsama giren işletmelerde uygulanmış 
olup; bu tarihten sonra belirlenen kriterler gerçekleşmediği için uygulanmamıştır. 

Maddi duran varlıkların bilançoda güncel değerleri ile raporlanmasını sağlamak amacıyla; 
Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. Maddesinde yer alan aktife kayıtlı taşınmazların yeniden 
değerlemesi ile ilgili düzenleme 16.05.2018 tarih ve 7144 sayılı kanunun 5. Maddesi ile 
yapılmıştı. Söz konusu kanun ile aktife kayıtlı taşınmazların yeniden değerlemesi 
30.09.2018 tarihine kadar mümkün hale getirilmişti. Bu uygulamanın amacı 
işletmelerdeki aktife kayıtlı taşınmazların güncel değerine getirilmesi ve bilançolarda 
güncel değerle raporlanmasını sağlamaktı. 



 
Aynı amaçla, 2021 yılında da 7326 sayılı kanun ile geçici 31. Maddeye eklenen düzenleme 
ile aktife kayıtlı taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 31.12.2021 tarihine 
kadar yeniden değerlemesi yapılabileceği açıklanmıştır. Daha önce sadece taşınmazların 
yeniden değerlemesi kanun kapsamında iken yeni düzenleme ile amortismana tabi 
iktisadi kıymetler de yeniden değerleme kapsamına alınmıştır. 
 
7326 sayılı Kanunla 213 sayılı VUK’un geçici 31 inci maddesine eklenen hüküm ile 
işletmelerin 09/06/2021 tarihi itibarıyla aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazları ile 
taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte 213 sayılı Kanun uyarınca amortisman yoluyla 
itfası gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetleri (gayrimenkullerin mütemmim 
cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar), 
demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma-geliştirme harcamaları, özel maliyet 
bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi kıymetleri yeniden değerlemeye 
tabi tutulması hakkı getirilmiştir 

Yeniden değerleme uygulaması, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait 
amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen 
ve Kanunun geçici 31. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 09/06/2021 tarihi 
itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilmektedir.  

Kapsama giren iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı VUK’ta 
yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal 
defter kayıtlarında yer alan değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle 
yapılan yeniden değerleme sonucunda, defter değeri büyüyen net varlık tutarları 
nedeniyle bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir değere ulaşmaktadır. Varlıklarda 
meydana gelen net artış özkaynaklarda bir artışa neden olduğu için pasifte özkaynaklarda 
yeniden değerleme hesabında gösterilerek bilançonun aktif ve pasifi eşitlenmiş 
olmaktadır. 

Örnek 1: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen, hesap dönemi takvim yılı olan (A) 
A.Ş.’nin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında maliyet bedeli 50.000.000 TL 
ve birikmiş amortismanı 30.250.000 TL olan ve 1991 yılından itibaren aktifinde kayıtlı 
olan binanın 2021 yılı Temmuz ayında bu Tebliğ kapsamında yeniden değerlemeye tabi 
tutulması halinde, yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır. 
Mükellef daha önce 2018 yılında 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi 
uygulamasından yararlanmamıştır. 
 
Yeniden değerleme oranı: 9/6/2021 tarihinden bir önceki ay olan 2021 yılı Mayıs ayına 
ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya 
(En son 31.12.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesi yapıldığı için, 2005 yılı Ocak ayına) 
ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi ile bulunan oranın (666,79/114,83=5,80675), 
 

 
 

 Yeniden Değerleme Oranı Yeniden 
Değerlemeye 
Esas Tutar 

Yeniden 
Değerlenmiş 
Tutar 

Taşınmaz (666,79/114,83)=5,80675 50.000.000,00 290.337.500,00 



Birikmiş 
Amortisman 

(666,79/114,83)=5,80675 30.250.000,00 175.654.187,50 

Net değer  19.750.000,00 114.683.312,50 
 

Değer artışının hesabında, yeniden değerleme öncesi ve sonrası net bilanço aktif değerleri 
olarak, Kanunun yürürlük tarihi (9/6/2021) itibarıyla binanın yasal defter kayıtlarında 
yer alan bedeli ile birikmiş amortismanları arasındaki ve bunların yeniden değerleme 
sonrası bulunan tutarları arasındaki fark tutarlar dikkate alınacaktır. 
Bu kapsamda değer artışı, taşınmazın; 

- Yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (290.337.500,00 - 
175.654.187,50 = 114.683.312,50), 

- Yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (50.000.000 - 30.250.000 = 
19.750.000) indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup, örneğimizde (114.683.312,50 - 
19.750.000=) 94.933.312,50 TL olarak gerçekleşecektir. 
Yapılan yeniden değerleme sonrasında 94.933.312,50 TL değer artışı üzerinden %2 
oranında hesaplanan 1.898.666,25 TL verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan 
vergi dairesine yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü 
(31/8/2021) akşamına kadar beyan edilip aynı sürede ilk taksiti (632.888,75 TL), 
31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ikinci taksiti ve 31/12/2021 tarihine kadar 
da (bu tarih dâhil) üçüncü taksiti ödenecektir. 
Yukarıda gösterilen işlemlere ait muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde olacaktır. 
-------------------------../07/2021-------------------------- 
252 BİNALAR                                                               240.337.500 
                       257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                      145.404.187,50 
                        522 MDV YENİDEN DEĞERLEME  
                                 ARTIŞLARI                                                                     94.933.312,50   
2021 yılı Temmuz ayında yapılan Yeniden  
değerleme işlemi 
----------------------../08/2021-------------------------- 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(KKEG)                   1.898.666,25 
                          360 ÖDENECEK VERGİ VE 
                               FONLAR                                                                          1.898.666,25 
Vergi tahakkuku 
---------------------../08/2021------------------------- 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                           1.898.666,25 
                              102 BANKALAR                                                               1.898.666,25 
Yeniden değerleme değer artış vergisi 
 1. Taksit ödemesi 
-----------------------------/---------------------------                              

 
Mükellef, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu binayı yeni değeri 
üzerinden amortismana tabi tutabilecektir. Buna göre söz konusu binanın maliyet bedeli 
290.337.500 TL’ye çıktığından, 2021 yılı ve müteakip yıllarda ayrılacak yıllık 
toplam amortisman tutarı da (290.337.500 x %2 =) 5.806.750 TL olacaktır. 
2021 yılının ikinci geçici vergi döneminde de, söz konusu bina için aktifte kayıtlı yeniden 
değerleme öncesi değer üzerinden [(50.000.000 x %2) / 4 = 250.000] amortisman ayıran 
mükellef tarafından (213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrası 
gereğince, yeniden değerlemede, 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer 
alan değerler dikkate alınabileceğinden, 2021 yılının birinci geçici vergi dönemi için 



ayrılan amortisman tutarı yeniden değerlemeye tabi tutulmuş, ikinci geçici vergi 
dönemine ilişkin amortisman tutarı yeniden değerleme öncesindeki değer üzerinden 
hesaplanmıştır.); 

- 2021 yılının üçüncü geçici vergi dönemi için gider olarak 
birikmiş amortisman tutarına dâhil edilecek tutar [(5.806.750 x ¾) - 1.451.687,50 
(birinci geçici vergi dönemi) - 250.000 (ikinci geçici vergi dönemi) =] 2.653.375 TL, 

- 2021 yılının dördüncü geçici vergi dönemi için gider olarak 
birikmiş amortisman tutarına dâhil edilecek ilave tutar ise (5.806.750 - 1.451.687,50 - 
250.000 - 2.653.375 =) 1.451.687,50 TL olacak ve böylece 2021 yılı üçüncü geçici vergi 
döneminde ayrılmış toplam  amortisman tutarı 4.355.062,50 TL ve dördüncü geçici vergi 
döneminde ayrılmış toplam amortisman tutarı ise 5.806.750 TL olarak gerçekleşecektir. 

 
Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi 
halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamayacaktır. 
 
Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, 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 tutulacaktır. 
 
Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, 
kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 
 
31.12.2021 tarihi itibariyle 5024 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre işletmelerin sahip 
oldukları maddi duran varlıkların yıl sonu değerlemelerinde enflasyon düzeltmesi 
yapılması koşulları gerçekleşmiş olup uygulama için yetkili otoritelerden açıklama 
beklenmektedir. 


