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“Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ 
KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ BROŞÜRÜ 
YAYINLANDI 
 
 
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı 
bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait 
amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı 
dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin 
açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda 
hazırlanan Broşürde; 
 
• Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak 

mükellefler, 
• Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar, 
• Yeniden değerleme için esas alınacak değer, 
• Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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• Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan 

değer artışının nasıl hesaplanacağı, 
• Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl 

gösterileceği, 
• Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi, 
 
gibi genel bilgiler yer almaktadır. 
 
Broşüre ulaşmak için tıklayınız. 
 
530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.” 
 
 

https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Yeniden_Degerleme_Brosuru.pdf
https://gib.gov.tr/node/153784

