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Tarih    : 20.07.2022 

Sayı     : 2022 / 55 

Konu : İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme 

Oranı Hk 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.07.2022 tarihinde yayımlanan Kurumlar Vergisi 

Kanunu Sirküleri (Sıra No:60) ile 2022 yılı ikinci geçici vergi dönemi için “Yeniden Değerleme 

Oranı” nın %61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edildiği ilan edilmiştir. 

Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Bilgi Notu; 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi 

kapsamında her yıl yeniden değerleme oranını belirleyerek ilan etmektedir. Her yılın Ekim 

ayında oluşan son 12 aylık Yİ-ÜFE, o yılın yeniden değerleme oranını göstermektedir. Yeniden 

değerleme oranına aşağıda yer verdiğimiz vergi uygulamaları kapsamında geçici vergi 

dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Vergi kanunlarında yer alan birçok tarife, oran, miktar yahut tutarların 

endekslenmesinde yeniden değerleme oranı kullanılmaktadır. Ancak, yeniden değerleme 

oranında artış öngörülen birçok vergi düzenlemesinde Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranı 

uygulanmak suretiyle belirlenmiş tutarları belirli oranlarda artırmaya veya indirmeye yetkili 

kılınmıştır.  

Yeniden değerleme oranı uygulaması yalnızca vergi, ceza ve harç tutarlarının değil aynı 

zamanda aşağıda yer verdiğimiz tutarların da yeniden belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

➢ Gelir Vergisi Kanunu kapsamında; 

• Kira geliri elde edenlerde uygulanan istisna sınırına ilişkin tutar, 

• Çalışanlarına işyeri dışında verilen yemek bedeli için istisna tutarı, 

• Engellilik indirim tutarları, 

• Basit usuldeki mükelleflere ait genel ve özel şartlara ait tutarlar, 

• Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 

• Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 

• Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifelerde yer 

alan dilimlere ilişkin taban ve tavan tutarlar. 

➢ Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında; 

• Karşılıksız suretle meydana gelen intikallerdeki istisna tutarı, 

• Miras yoluyla meydana gelen intikallerde miras hissesine isabet eden istisna tutarı, 

• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerden kazanılan 

ikramiyelerde istisna tutarı, 

• Vergilendirmeye esas olan Matrah tutarları. 

➢ ÖTV Kanunu kapsamında; 

• Engellilerin istisna kapsamında satın alabileceği aracın üst sınırı. 

➢ KDV Kanunu kapsamında; 
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• İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır. 

 

60 No.lu KVK sirkülerine ulaşmak için; 

https://www.gib.gov.tr/node/160548 

Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

 

Saygılarımızla, 
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