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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 14.1.2023 

Sirküler No     : 2023.6 
 

 

Konu: 547 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel 

Tebliği ile VUK’un mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ve geçici 

32. madde kapsamında yapılan yeniden değerleme 

uygulamalarının usul ve esasları belirlenmiştir. 

 

Özet:  14 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 547 

sıra numaralı Tebliğ ile 537 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne 

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden 

farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu 

hesabının oluşturulması” başlıklı bölüm eklenmiştir. 

 

Buna göre; yukarıdaki Kanun hükümleri çerçevesinde yeniden 

değerlemenin yapılması, ancak yeniden değerleme işleminin tabi 

oldukları mevzuat gereğince kayıtlarına bu Tebliğ’de öngörülen 

şekilde yansıtılmasının, dolayısıyla hesaplanan değer artışına 

ilişkin doğrudan değer artış fonu hesabı oluşturulmasının 

mümkün olmaması halinde, tabi oldukları muhasebe ve finansal 

raporlama standartları kuralları çerçevesinde (VUK’un belirtilen 

hükümleri kapsamında da yeniden değerlemeye tabi tutulabilen 

iktisadi kıymetlere ilişkin olarak) değerleme yapmış olmaları 

durumunda, bu işlem neticesinde hesapladıkları değer artışlarını 

izledikleri fon hesabından ve/veya yedek akçelerden pay 

verilmek suretiyle; mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ve geçici 

32. madde kapsamında bilançonun pasifinde özel bir fon 

hesabının oluşturulması şartının, en geç yeniden değerleme 

işleminin yapıldığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği tarihe kadar sağlanması mümkün 

olacaktır. 

Mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ve geçici 32. madde 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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kapsamında bilançonun pasifinde özel bir fon hesabının 

oluşturulması şartının, en geç yeniden değerleme işleminin 

yapıldığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği tarihe kadar sağlanması 

mümkündür. 

Söz konusu mükellefler tarafından mezkûr düzenlemeler 

kapsamında hesaplanan değer artışına ilişkin bilançonun 

pasifinde özel bir fon hesabı oluşturulmasında, yukarıda 

belirtilen hesapların yetersiz olması halinde, öncelikle mevcut 

tutarlar mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrasına ve/veya geçici 32. 

maddeye ilişkin özel fon hesabına alınacak, eksik kalan fark 

tutarlar ise hesabın oluşturulma nedenine ilişkin açıklamayı da 

içerecek şekilde nazım hesaplarda izlenip, bilanço dip notlarında 

belirtilecektir. 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan amortismana tabi iktisadi 

kıymetin elden çıkarılması 

VUK’un mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası uygulamasına 

ilişkin olarak yukarıdaki kapsamda oluşturulan hesaplarda yer 

alan tutarlar, ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetin elden 

çıkarılması (satış, devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, 

bu hesaplardan daha önce pay aktarımında kullanılan hesaplara 

aktarılacak veya nazım hesaplardan ters kayıtla çıkarılacaktır. 

Ancak, bu durumda elden çıkarmaya ilişkin olarak VUK’un 

uygulaması bakımından hesaplanacak kâr/zararın tespitinde söz 

konusu değer artış tutarları aynen amortismanlar gibi muameleye 

tabi tutulacaktır. 

547 sıra numaralı Tebliğ, yayım tarihi olan 14.1.2023 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


