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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 24.09.2018 

         Sayı  : 2018/74 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların 

Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Sona Erecektir. 

 

 -Yabancılara Türk Vatandaşlığının Sağlanması ile İlgili Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Yeniden 

Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Sona Erecektir. 

 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının 

değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle, yeniden 

hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Sıra No:500 V.U.K’nu genel tebliği ile 

düzenlenmiştir.(06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı R.G.) 

 

 Düzenleme kapsamında olan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlarının Yİ-

ÜFE oranlarını dikkate alınmak suretiyle, yeniden değerlenmelerinin en geç 30 EYLÜL 

2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

 

          Taşınmazların yeniden değerlenmesi ile ilgili gerekli açıklamalar, muhasebe 

kayıtları ve örnek uygulamalar, 13.07.2018 tarih ve 2018/55 sayılı Özet Bültenimizde yer 

almaktadır. 

 

          Düzenleme 30 EYLÜL 2018 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle düzenlemenin 

genel özellikleri tekraren aşağıya çıkarılmıştır. 

 

         -25.05.2018 tarihi itibariyle aktifte yer alan taşınmazlar yeniden değerlemeye tabi 

tutulabilir. 

 

         -Yeniden değerleme isteğe bağlıdır. Dileyen mükellefler bu haktan faydalanmak 

isteyebilir. Zorunluluk söz konusu değildir. İsteyen mükellefler taşınmazların tamamını 

veya bir kısmını yeniden değerlemeye tabi tutması mümkündür. 
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 -Değerleme; taşınmazların 25.05.2018 tarihi itibariyle yasal kayıtlarda yer alması 

ve bunlara ait amortismanların dikkate alınması suretiyle, 30 EYLÜL 2018 tarihine kadar 

yapılabilecektir. 

 

 -Değerleme sonuçları pasifte özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artış tutarı 

üzerinden % 5 oranında vergi hesaplanır. Bu vergi yeniden değerleme işleminin 

yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilir ve ödenir.  

 

 -Beyan edilmemesi ve ödenmemesi durumunda bu düzenlemeden 

yararlanılamaz 

 

 -Bu vergi gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz. 

 

 -Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer 

artışları ile hesaplama tablosu, envanter defterinin uygun bir yerinde yer almalıdır.  

 

 -Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükelleflerce 

istenildiğinde sermayeye ilavesi mümkündür. Ancak sermayeye ilave dışında, başka bir 

hesaba aktarılması veya işletmeden çekilmesi durumunda dönem kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.  

 

 -Düzenlemeden yararlanan mükellefler 31.12.2004 tarihli bilançolarında yer alan 

taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden 

değerleme oranı, 2018/Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin(341,88), 2005 yılı Ocak ayına 

ilişkin Yİ-ÜFE değerine(114,83) bölünmesi ile bulunan katsayı uygulanacaktır. 

 

 -Yeniden değerlemeye tabı tutulan taşınmazların satılması veya elden 

çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında yer alan değer artış tutarları satış 

kazancına dahil edilmeyecektir. Fon hesabında kalmaya devam edecektir. 

 

 -Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda ayrılmamış 

olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar, amortismanların tam 

olarak ayrılmış olduğu kabul edilir. 

 

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

olacak katsayının hesabında, kesirli (virgülden sonraki) kısım 5 (beş) hane olarak 

dikkate alınacaktır. 

 

 -Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait birikmiş amortismanlar da 

taşınmaza uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. 

 

 -Örnek: 20.06.2010 tarihinde satın alınan bir fabrika binasının kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten bir önceki ay olan 2018 yılı Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88) 

2010 yılı Temmuz ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (171,81) bölünmesi ile bulunan 

(341,88/171,81=1,98987) katsayısı ile değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. 
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2. Yabancılara Türk Vatandaşlığının Sağlanması ile İlgili Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması (belli tutarlarda 

sermaye yatırımı gerçekleştirilmesi, gayrimenkul satın alınması ve belli sayıda işçi 

istihdam edilmesi hallerinde) 12.01.2017 tarihinden itibaren mümkün hale gelmişti.  

 Bu defa Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:106) çerçevesinde Türk Vatandaşlığı 

Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. Değişiklikler esas 

itibariyle vatandaşlık için gerekli yatırım ve diğer miktarların düşürülmesi ile Bakanlar 

Kuruluna tanınan yetkinin Cumhurbaşkanı’na verilmesine ilişkindir. (19.09.2018 tarih ve 

30540 sayılı R.G.) 

 Yapılan bu değişiklikler ile aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir. 

 a- Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanun’un 12/1-b 

maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecektir. 

 -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit 

edilen,  

 -En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın 

aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,  

 -En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığınca tespit edilen,  

 -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,  

 -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca tespit edilen,  

 -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu 

katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca 

tespit edilen.  

 b-Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.  

 c-Yukarıdaki hususlar çerçevesinde yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları 

ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecektir.  

 d-Yine, yukarıda belirtilen kapsamda yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen 

süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün olabilecektir.  

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


