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ANKARAS-Sirküler/2015-09                                                                             11.11.2015, ANKARA 
 

KONU:  2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk. 
 

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. 

 
Maliye Bakanlığından:                                                                                                       

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ    

(SIRA NO: 457) 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme 

oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye 

İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye 

Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. 

Tebliğ olunur.  Resmi Gazete 
 

Yeniden Değerleme Oranı Nedir? Yeniden Değerleme Oranı Nerde Kullanılır? 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, 

yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye 

İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran 

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Yeniden Değerleme yapabilecek Sabit Kıymetler 

Prensip itibariyle yukarıda sayılanlar dışında kalan amortismana tabi sabit kıymetler yeniden değerlemeye tabi 

tutulabilir. Bu sabit kıymetler şunlardır: 

a) Gayri menkuller 

b) Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ve teferruatı mahiyetinde olup müstakilen amortismana tabi tutulan 

iktisadi kıymetler. 

c) Tesisat ve makineler. 

d) Gemiler ve diğer taşıtlar. 

e) Demirbaşlar. 

f) Sabit kıymetlerin aktifleştirildiği hesap dönemine kadar oluşan ve maliyete eklenen kur farkları. 

g)İktisadi kıymetlerin aktife girmesinden sonraki yıllarda doğan ve maliyete eklenen faizler ile gayrimenkullerin 

genişletilmesi veya kıymetini devamlı olarak artırması amacıyla yapılan ve maliyete eklenen giderler. 

Buna ilave olarak bazı vergilerdeki artış oranı da yeniden değerleme oranında artılır. 

Örnek olarak taşıt vergileri, harçlar, damga vergisi, cezalar ve değerli kâğıtlar ile defter tutma hadleri yeniden 

değerleme oranında artırılır. 
                   Saygılarımızla. 
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