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6736 SAYILI MALİ AF KANUNU UYGULAMASININ MUHASEBE KAYITLARINA YANSIMALARI 

 

1. GİRİŞ 

Bilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 
tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na  verdiği yetkiye 
istinaden adı geçen Bakanlıkça çıkarılan “ 1 Seri No’lu  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin  6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” nde  ise; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip 
edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah 
ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. 

6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeleri 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı 
getirilmesi, 

 İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna 
gidilmeksizin çözümlenmesi vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme 
dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına 
uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 

 Ayrıca, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında 
yapılandırılan alacakları, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara 
yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine, 

 Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına, imkân sağlanması amaçlarıyla 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çalışmamızın konusunu 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 
getirilen düzenlemelerden yararlanan mükelleflerin, bu işlemleri muhasebeleştirmesi ve 
muhasebeleştirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile bu kayıt ve işlemlerin muhasebe 
ve vergi uygulamalarına olası etkileri oluşturacaktır. 

 

2. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
UYGULAMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 

6736 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 19.08.2016 
tarihi (bu tarih dahil) itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi 
geçmemiş bulunan vergilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna 
göre, madde kapsamına giren vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme 
faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19.08.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı 
bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen 
vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bilindiği üzere, mükellefler tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda tahakkuk eden vergiler 
“360-Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabının alacağına kaydedilmekte ve ödeme ya da yeniden 
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yapılandırma yapılana kadarda bu hesapta takip edilmektedir. Söz konusu vergilerin yeniden 
yapılandırılması ve/veya ödenmesi durumunda ise bu hesabın borcuna kayıt yapılarak hesap 
kapatılmaktadır.Diğer taraftan 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun” hükümlerine istinaden ne şekilde olursa olsun ödenen Yİ-ÜFE oranındaki faizler gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak 
ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği hususu da muhasebe kayıtları yapılırken dikkate alınması 
gereken bir başka konudur. 

 

Örnek-1: (A) Ltd. Şti.’nin Eylül-2015 dönemi Katma Değer Vergisi Beyanına göre ödemesi gereken 
vergi 100.000,00 TL’dir. Mükellef kurum, vadesinde ödemediği söz konusu borcu için 6736 sayılı 
kanunun 2’nci maddesi kapsamında altı eşit taksitte ödemek için yapılandırma başvurusunda 
bulunmuştur. 

Mükellefin Eylül-2015 dönemine ait KDV borcu için normal vade tarihinden 6736 sayılı kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede(26.10.2015-18.08.2016) genel esaslara göre aylık %1,4 
oranında toplam 13.674,10 TL gecikme zammı işlemiştir. Mükellef bu borcunu 6736 sayılı kanun 
kapsamında ödemek istediğinden gecikme zammı yerine aynı süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı 
ise 1.371,00 TL’dir. Mükellef tarafından bu tutarın 6 eşit taksitle ve 12 ayda ödenmesi tercih 
edilmesi durumunda toplam ödenecek tutar (101.371,00 * 1,045 =) 105.932,70 TL, her bir taksit 
tutarı ise 17.655,45 TL olarak hesaplanacaktır.  

 

Yapılacak bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ise şu şekilde olacaktır. 
---------------------------------------- / --------------------------------------- 

  360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
    

100.000,00  

180/280 - 
GELECEK AYLARA/YILLARA AİT 
GİDERLER 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı Farkı)     

5.932,70  

    

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 
VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 100.000,00 

    
381/481 - 

GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı 
Farkı) 

 5.932,70 

*Vadesi Geçmiş Vergi Borcunun 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması 
 -------------------------------------------- / ---------------------------------------- 
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İlk Taksit ödemesinde yapılacak kayıt: 
---------------------------------------- / --------------------------------------- 

  

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

    

16.666,66  

381 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı Farkı)      

988,79  

    

102 - BANKALAR  17.655,45 

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borca Ait 1.Taksit Ödemesi 
---------------------------------------- / --------------------------------------- 

  

389 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider)  

   988,79  

    

180 - 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı 
Farkı) 

 988,79 

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borca Ait 1.Taksit Ödemesi 
 -------------------------------------------- / ---------------------------------------- 

  
 

Örnek-2: (Z) Turizm İnşaat A.Ş.’nin vadesinde ödemediği 2015 yılı Kurumlar Vergisi borcu 
250.000,00 TL’dir. Mükellef kurum söz konusu borcunu 6736 sayılı kanunun 2’nci maddesi 
kapsamında 18 eşit taksitte ödemek için başvuruda bulunmuştur. 

Mükellefin 2015 yılına ait Kurumlar Vergisi borcu için normal vade tarihinden 6736 sayılı kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede (30.04.2016-18.08.2016) genel esaslara göre aylık %1,4 
oranında toplam 12.601,50 TL gecikme zammı işlemiştir. Mükellef bu borcunu 6736 sayılı kanun 
kapsamında ödemek istediğinden gecikme zammı yerine aynı süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı 
ise 6.340,00 TL’dir. Mükellef tarafından bu tutarın 18 eşit taksitle ve 36 ayda ödenmesi tercih 
edilmesi durumunda toplam ödenecek tutar (256.340,00 * 1,150 =) 294.791,00 TL, her bir taksit 
tutarı ise 16.377,28 TL olarak hesaplanacaktır.  
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Mükellef adına tahakkuk ettirilen ödeme planı üzerine yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
olacaktır: 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   
360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 
   250.000,00  

180/280 - 
GELECEK AYLARA/YILLARA AİT 
GİDERLER 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı Farkı)  

   44.791,00  

 

 

 

 

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 
VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 97.222,22 

   

 

438  

KAMUYA OLAN 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
BORÇLAR HESABI 

 152.777,78 

 
 

 
 

381/481 - 
GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı 
Farkı) 

 44.791,00 

*Vadesi Geçmiş Vergi Borcunun 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Mükellef kurumun söz konusu tutarı ilk taksit vade tarihi olan 30.11.2016 tarihinden önce defaten 
ödemesi durumunda, 6736 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre hem katsayı farkı 
hesaplanmayacak hem de anapara üzerinden hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50 indirim 
uygulanacaktır. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

 
---------------------------------------- / ---------------------------------------   

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

 

 97.222,22  

438 - 
KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
BORÇLAR HESABI  

 
 

 152.777,78  

381/481 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı Farkı) 

 
   44.791,00  

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider) 

 

   3.170,00  

   

 

180/280 - 

GELECEK AYLARA/YILLARA 
AİT GİDERLER 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Katsayı 
Farkı) 

 44.791,00 

    102 - BANKALAR  253.170,00 

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borcun Defaten Ödenmesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   
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3. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN 6736 SAYILI KANUN 
KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 

6736 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara 
ilişkin hükümlere yer verilmiş olup Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re’sen veya 
idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; 

• Dava açma süresi geçmemiş alacaklar,  

• Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü 
verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma 
süresi geçmemiş alacaklar, 

• İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış alacaklar, 

• Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya 
da itiraz veya temyize başvurulmuş, karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar 
düzeltme yoluna başvurulmuş olan alacaklar, 

Bu madde kapsamında değerlendirilecek ve yasal sürecin bulunduğu aşama ile 6736 sayılı 
Kanun’un yayımlandığı tarihten (19.08.2016) önce verilen en son kararın niteliğine göre (Terkin, 
Tasdik, Onama, Bozma v.b) belirlenecek orandaki (%20, %50 veya %100 ) vergi aslı tutarı ile bu 
tutar üzerinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak 
tutarın ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan kısmı ile asla bağlı olarak kesilen cezaların tamamının 
tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bilindiği üzere 6736 Sayılı Kanun’un3’üncü maddesi kapsamına giren alacaklar kesinleşmemiş 
olduğundan ve bu nedenle de mükellef açısından henüz bir borç niteliği taşımadığından bilanço 
hesapları arasında yer almamakta, nazım hesaplarda takip edilmektedir. 

 

Örnek-3:(B) İnş. San. Tic. A.Ş.’nin yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda 2013/Nisan 
dönemine ilişkin olarak mükellef kurum adına 120.000,00 TL Katma Değer Vergisi tarh edilmesi ve 
bu tutar üzerinden de bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

Bu tespitlere dayanılarak düzenlenen Vergi/Ceza ihbarnamesi ise mükellef kuruma 21.06.2015 
tarihinde tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyat yasal süresi içerisinde ihtilaf konusu yapılmış ve kanunun 
yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle ilk derece mahkemesince henüz bir karar verilmemiştir. 

(B) İnş. San. Tic. A.Ş.’nin kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması 
durumunda,vergi aslının %50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi 
ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde 
ödemesi hâlinde, verginin kalan %50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezası ile bu 
cezaya uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.  

Buna göre mükellef tarafından ödenmesi gereken tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar 
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

Ödenecek Tutar   
Katma Değer Vergisi : 60.000,00 TL 
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : 10.902,00 TL 
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) : 2.349,60 TL 
TOPLAM : 73.251,60 TL 
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Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar 
Katma Değer Vergisi : 60.000,00 TL 
Gecikme Faizi : 42.000,00 TL 
Vergi Ziyaı Cezası : 120.000,00 TL 
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 20.049,12 TL 
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 20.049,12 TL 
TOPLAM : 262.098,24 TL 

 

Ayrıca mükellef kurumun yukarıda hesaplanan tutarları peşin olarak ödemek istediği 
varsayıldığında, 6736 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre Yİ-ÜFE tutarı % 50 oranında indirimle 
(13.251,60/2=) 6.625,80 TL olarak ödenecek ve bu işleme ilişkin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki 
gibi olacaktır.  

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(K.K.E.G.) 

 

 

 

 66.625,80  

   

 

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 
VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 60.000,00 

   
 

381 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı)  6.625,80 

*İlk Derece Mahkemesindeki Vergi Borcunun 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması 

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

   60.000,00  

381 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı)     6.625,80  

    102 - BANKALAR  66.625,80 

* 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan tutarın ödenmesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

4. İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERİN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 

6736 sayılı Kanunun “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler” başlıklı 4 üncü 
maddesinde; kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlanıldığı halde, 
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun 
matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edileceği belirtildikten 
sonra söz konusu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin % 50’si ile bu tutara 
gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenecek dava 
açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, ihbarnamenin tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin 
tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi 
şartıyla vergi aslının % 50’sinin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme 



TÜRMOB - T
ESMER

 

  

9 

faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği yönünde düzenleme 
yapılmıştır. Konuyu bir örnek üzerinden aşağıdaki gibide açıklayabiliriz. 

 

Örnek-4: (D) İmalat Sanayi A.Ş.’nin 2013 yılı hesap ve işlemleri ile ilgili olarak 6736 sayılı Kanunun 
yürürlük tarihi olan 19.08.2016 tarihinden önce başlayan ve Vergi Müfettişlerince yürütülen vergi 
incelemesi neticesinde, mükellef kurum hakkında söz konusu yılda belgesiz satış yaptığı gerekçesi ile 
5.000.000,00 TL Matrah Farkı üzerinden 1.000.000,00 TL Kurumlar Vergisi ve bir kat vergi ziyaı 
cezası kesilmesi yönünde Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiştir.  

Söz konusu V.İ.R.’nun 25.05.2017 tarihinde Vergi Dairesi kayıtlarına girdiği, bu rapora dayanılarak 
düzenlenen Vergi/Ceza ihbarnamesinin mükellef kuruma 13.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği ve 
mükellef tarafından da 16.06.2017 tarihinde 6736 sayılı kanundan faydalanmak üzere başvuruda 
bulunulduğu varsayıldığında ödenecek tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

Vergi aslının % 50’si : 1.000.000,00/2 =  500.000,00 TL 

Yi-ÜFE Tutarı :    500.000,00   x   %9,59   = 47.950,00 TL 
      (Normal vade tarihinden 19.08.2016 tarihine kadar) 

Gecikme Faizi* : 500.000,00 x %14 = 70.000,00 TL 

* Gecikme faizi Kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma 
süresinin son gününe kadar ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uygulanmakta olan gecikme 
zammı oranı esas alınarak hesaplanmıştır. 

Mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ayda (Temmuz/2017) yapılandırılan alacak tutarını 
defaten ödemesi hâlinde bu tutara faiz yada katsayı uygulanmayacağı gibi ödenecek toplam tutar 
içerisinde yer alan Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi toplam tutarı olan 117.950,00 TL üzerinden ayrıca 
%50 indirim yapılacak ve Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi için toplam 58.975,00 TL ödeyecek olup 
yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır: 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(K.K.E.G.) 

 

 

 

 5.058.975,00  

   

 

671 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 4.500.000,00 

   
 

368 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı)  500.000,00 

    381 - BANKALAR  58.975,00 

*Vergi İncelemesi Sonucu Tarh Edilen Tutarların 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

 

 

 

 

 



TÜRMOB - T
ESMER

 

  

10 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

 

 500.000,00  

381 - 
GİDER TAHAKKUKLARI 
(Yİ-ÜFE Tutarı + Gecikme 
Faizi)  

   58.975,00  

   
 

102 - BANKALAR   558.975,00 

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borcun Ödemesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

5. MATRAH/VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI 

6736 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde Matrah/Vergi Artırımına ilişkin işlemlerin ne şekilde 
yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu maddeye göre mükelleflerin matrah 
artırımı uygulamasından yararlanabileceği vergi türleri ve vergilendirme dönemleri aşağıda 
şematik olarak gösterilmiştir. 

VERGİ TÜRÜ VERGİLENDİRME DÖNEMİ 
GELİR VERGİSİ 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları 
KURUMLAR VERGİSİ 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Hesap Dönemleri 
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI 
(KVK;  md. 15/1-a,b, md.30/1-a) 

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm 
Vergilendirme Dönemleri 

GELİR VERGİSİ STOPAJI  
(GVK; md. 94/ 1, 2, 3, 5, 11, 13) 

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm 
Vergilendirme Dönemleri  

KATMA DEĞER VERGİSİ 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm 
Vergilendirme Dönemleri   

 

Ayrıca yine aynı madde de yer alan düzenlemelere göre 6736 sayılı kanun kapsamında hesaplanan 
veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyeceği; indirim, mahsup ve iade konusu 
yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Örnek-5:Yürüttüğü ticari faaliyet nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olan Bayan (M) 2011, 2012, 
2013, 2014 ve 2015 yıllarında Bilanço usulünde defter tutmuş ve tüm yıllarda zarar beyan etmiştir. 
Bu mükellefin anılan yıllar için matrah artırımında bulunması durumunda ödeyeceği vergi aşağıdaki 
gibi hesaplanacaktır: 

Yıllar Beyan Edilen Matrah Artırım Oranı (%) 
(A) 

Artırılan Matrah (TL) 
(B) 

Ödenecek Vergi (%20) 
(C=A*B) 

2011 ZARAR 35               14.000,00                     2.800,00    

2012 ZARAR 30               14.820,00                     2.964,00    

2013 ZARAR 25               15.740,00                     3.148,00    

2014 ZARAR 20               16.740,00                     3.348,00    

2015 ZARAR 15               18.970,00                     3.794,00    

   TOPLAM                16.054,00    
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Mükellefin bu tutarları defaten ödemek istemesi halinde yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde 
olacaktır. 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR  
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider) 

 

 

 

 16.054,00  

   
 

360 - ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR  16.054,00 

*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Gelir Vergisi Matrah Artırımı Tahakkuku 

-------------------------------------------- / ----------------------------------------   

360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 
   16.054,00  

    102 - BANKALAR  16.054,00 

*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları Gelir Vergisi Matrah Artırımı Vergisinin Ödenmesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Mükellefin söz konusu tutarları on sekiz taksitte ödemek istemesi durumunda ise ödemesi gereken 
toplam tutar (16.054,00 * 1,15 =) 18.462,10 TL, her bir taksit tutarı ise (18.462,10 / 18 =) 1.025,67 
TL olarak hesaplanacak ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

 
---------------------------------------- / ---------------------------------------   

180/280 - GELECEK AYLARA/YILLARA AİT 
GİDERLER 

 
 

 
 18.462,10  

   

 

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 
VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 6.243,22 

   

 

438 - 

KAMUYA OLAN 
ERTELENMİŞ VEYA 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
BORÇLAR HESABI 

 9.810,78 

    381/481 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Katsayı Farkı)  408 

*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Gelir Vergisi Matrah Artırımı Tahakkuku 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   
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Söz konusu yapılandırmaya ilişkin olarak ilk taksit ödemesinde yapılacak kayıt ise aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

368 - 

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

 

 891,89  

381 - GİDER TAHAKKUKLARI 
(Katsayı Farkı) 

 
 

 
 891,89  

   
 

102 - BANKALAR  1.025,67 

*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Gelir Vergisi Matrah Artırımı 1.Taksit Ödemesi 

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider)  

   1.025,67  

    180 - GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER   1.025,67 

*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Gelir Vergisi Matrah Artırımı 1.Taksit Ödemesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

6. 6736 SAYILI KANUNUN 6 NCI MADDESİ KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 
AMACIYLA YAPILAN İŞLEMLERE AİT MUHASEBE KAYITLARI 

Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile; 

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) 
işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi 
dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilmelerine, 

b) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 
kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl 
kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her 
türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal 
ettirebilmelerine, 

c) Eczanelerin, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura 
düzenlemek ve %4 oranında hesaplanan katma değer vergisini ayrı bir beyanname ile beyan 
ederek beyanname verme süresi içinde ödemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilmelerine, 

d) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2015 tarihi 
itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 
mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve 
benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 
işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine 
beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmelerine, 
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imkan sağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeye yönelik detaylı açıklamalara ve uygulama örneklerine 
aşağıda bölümler halinde yer verilmiştir. 

 

6.1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve 
Demirbaşlar İle İlgili Değerleme Farklarının Düzeltilmesine İlişkin Uygulamanın Muhasebe 
Kayıtları 

Kanunun 6/1 inci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine; İşletmelerinde 
mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşları yasal 
kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine, imkan 
sağlanmıştır.Mükelleflere alış faturası olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara 
intikal ettirilmesine imkân veren düzenleme, serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi 
ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi 
kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahil bütün gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. 

Kanun’un 6/1 inci maddesindeki düzenlemeden faydalanarak kendilerince veya ilgili meslek 
kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettiren 
mükellefler; 

 Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranında;  

  İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi 
olduğu oranların yarısı oranında,  

katma değer vergisi hesaplayacak, hesaplanan KDV’yi sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2 No’lu KDV 
beyannamesi ile kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar 
(30.11.2016) beyan edecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir. 

Mükellefler tarafından bu madde kapsamında beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 No.lu 
KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, kayıtlarda 
yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen 
KDV'nin indirimi mümkün olmayıp, bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi 
matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

Uygulamadan faydalanmak üzere beyanda bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan 
mükelleflerce, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı 
olmak üzere pasifte karşılık hesabı açılacaktır. Karşılık hesabı, kayıtlarda düşük değerle yer alan 
makine, teçhizat ve demirbaşlar için değerleme farkı tutarı kadar olacaktır. Belgesiz iktisadi 
kıymetin iktisabı için çek, senet veya başka bir değer verilmişse karşılık olarak bunlarla ilgili hesap 
gösterilecektir. 

Ayrıca, yine kanun kapsamında beyanda bulunan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak 
kaydedeceklerdir. 

 

Örnek-6: Mobilya alım-satımı ile uğraşan Gümüş Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak 
kayıtlarında yer almayan mobilyalara ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma 
değer vergisine tabi olan mobilyaların kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 200.000,00 TL’dir. 
Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.  
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---------------------------------------- / ---------------------------------------   
153 - TİCARİ MALLAR 

 
 

 
 200.000,00   

191 - İNDİRİLECEK KDV 
 

 
 

 20.000,00  

   
 

525 - 
KAYDA ALINAN EMTİA 
KARŞILIĞI 
(Kanunun 6/1 inci maddesi) 

 200.000,00  

 

 

 

 

360 - 

ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 
(Sorumlu Sıfatı ile 
Ödenecek KDV) 

 20.000,00 

*İşletmede Fiilen Bulunan Malların 6736 Sayılı Kanunun 6/1 maddesi Kapsamında Kayıtlara alınması 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Ayrıca, işletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı kayıt altına alabilmek 
için 6736 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinden yararlanan mükellefler tarafından söz konusu emtia 
için ayrılan karşılık tutarı; kanunun 6/2 nci maddesinde yer alan “…Emtia için ayrılan karşılık, 
ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve 
vergilendirilmez…” hükmü gereği sermayenin bir unsuru sayılacaktır. Bu nedenle de, karşılık 
hesabına kaydedilen tutarların, şirket tarafından ortaklarına dağıtılması halinde vergi kesintisi 
yapılmayacak ve anılan şirketin tasfiye edilmesi halinde de vergilendirilmeyecektir. Bu kapsamda 
ortakların hisselerine isabet eden tutarın ortaklarca menkul sermaye iradı olarak beyanı da söz 
konusu olmayacaktır 

 

Bu düzenlemelere göre mükellef Gümüş Limited Şirketi’nin emtia karşılığı olarak kayıtlarına aldığı 
200.000,00 TL’yi ortaklarına dağıtmaya karar vermesi durumunda yapılacak kayıtlar ise aşağıdaki 
gibi olacaktır: 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   
525 - TİCARİ MALLAR 

 
 

 
 200.000,00   

   
 

331 - ORTAKLARA BORÇLAR  200.000,00  
*Emtia karşılığı olarak kayıtlara alınan tutarın ortaklara dağıtılması 

-------------------------------------------- / --------------------------------------------   
331 - ORTAKLARA BORÇLAR 

 
   200.000,00   

    102 - BANKALAR  200.000,00  

*Ortağa ödemenin yapılması 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Örnek 6: Altın Ltd. Şti.’nin kayıtlarında yer almayan demirbaşlarının belirlenen rayiç bedeli 
180.000,00 TL’dir. Kayıtlarda yer almayan demirbaşların mükellef tarafından envantere alınması 
durumunda yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: 
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---------------------------------------- / ---------------------------------------   
255 - DEMİRBAŞLAR 

 
 

 
 180.000,00  

689 - DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 

 
   18.000,00  

   
 

526 - 
KAYDA ALINAN DEMİRBAŞ 
KARŞILIĞI 
(Kanunun 6/1 inci maddesi) 

 180.000,00 

 

 

 

 

360 - 

ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 
(Sorumlu Sıfatı ile 
Ödenecek KDV) 

 18.000,00 

İşletmede Fiilen Bulunan Demirbaşların 6736 Sayılı Kanunun 6/1 maddesi Kapsamında Kayıtlara alınması 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Kanunun 6 ncı maddesinin (1-b) numaralı bendine göre, mükellefler tarafından beyan edilecek 
makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve bu kıymetler için ayrılan 
karşılıkları, söz konusu iktisadi kıymetler için ayrılmış birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.  

Buna göre Altın Ltd. Şti.’nin yukarıdaki örnekteki demirbaşlarını 31.12.2016 tarihine kadar satarsa, 
bu satıştan önce, satmadığı takdirde ise 31.12.2016 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapması 
gerekecektir. 

 
---------------------------------------- / ---------------------------------------   

526 - 
KAYDA ALINAN DEMİRBAŞ 
KARŞILIĞI 
(Kanunun 6/1 inci maddesi) 

 

 

 

 180.000,00  

   
 

257 - BİRİKMİŞ 
AMORTİSMANLAR  180.000,00 

-------------------------------------------- / ----------------------------------------   
 

Altın Ltd. Şti.’nin yukarıdaki örnekte kayıtlarına aldığı demirbaşları 2017 yılında 200.000,00 TL 
bedelle satması halinde yapılacak muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır: 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   
102 - BANKALAR 

 
 

 
 236.000,00  

257 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
 

   18.000,00  
   

 
255 - DEMİRBAŞLAR  180.000,00 

    391 - HESAPLANAN KDV  36.000,00 

 

 

 

 

679  

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR 
VE KARLAR 
(Vergiye Tabi Olmayan 
Gelir) 

 200.000,00 

-------------------------------------------- / ----------------------------------------   
 

Kanaatimizce, mükellef tarafından 6736 sayılı kanun kapsamında kayıtlara alınan kıymetlerin 
satılması halinde yukarıdaki örnekte “679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” hesabına kaydedilen 
200.000,00 TL, söz konusu karşılık tutarı daha önce gider yazılmamış olduğundan, mali karın 
tespitinde hasılata dahil edilmeyecek, ilgili dönem beyannamesi üzerinde ticari bilanço karından 
diğer indirim olarak düşülmesi gerekecektir. 
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6.2. Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan Mallara İlişkin Düzeltme 
İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 

6736 Sayılı Kanun’un 6/2 nci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 
kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar (30.11.2016) fatura düzenlemeleri ve her türlü 
vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve 
böylece de kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. 

Uygulamadan faydalanacak mükelleflerin madde kapsamında düzenleyecekleri faturalarda yer 
alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak 
tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının mükelleflerin yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde 
ise, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

Bu madde kapsamında faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal 
satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada malın tabi olduğu oranda katma değer 
vergisi hesaplanacak ve satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında 
da dikkate alınacaktır. Düzenlenen faturada yer alan satış bedeli “600 Yurtiçi Satışlar”, faturada 
hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle 
kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap ise uygulamayı 
yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir.  

Mükellefler tarafından aktif hesaplarda meydana gelen artışın ortaklar tarafından işletmeden 
çekilmiş olması halinde, “131 Ortaklardan Alacaklar” hesabına, Artışın herhangi bir şekilde tespit 
edilememesi halinde ise “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (beyannamenin düzenlenmesi 
sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydı 
yapılacaktır. 

 

Örnek 7: Ceviz Kuruyemiş A.Ş., kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan emtiaları 
faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir.  Şirketin bu kapsamda 
faturalandıracağı mallara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:(Kaydi durum ile fiili durum arasındaki 
farklılığa sebep olan faturasız satışlar karşılığında işletme kalemlerinden hangisinde artış olduğu 
tespit edilememektedir.) 

Kayıtlarda Bulunduğu Halde Stoklarda Yer Almayan Malın 

Türü Miktarı Birim 
Değeri Toplam Değeri Karlılık 

Oranı 
KDV 

Oranı 
KDV Hariç 

Bedeli 
Hesaplanan 
Toplam KDV 

A 250 150 TL 37.500,00 TL % 10 % 8 41.250,00 TL 3.300,00 TL 
B 400 100 TL 40.000,00 TL % 10 % 8 44.000,00 TL 3.520,00 TL 
C 1.000 500 TL 500.000,00 TL % 10 % 18 550.000,00 TL 99.000,00 TL 

TOPLAM 577.500,00 TL   635.250,00 TL 105.820,00 TL 
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Bu tablodaki verilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı ise şu şekilde olacaktır: 
---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(K.K.E.G) 

 

 

 

 741.070,00  

   

 

600 - 
YURT İÇİ SATIŞLAR 
(6736 Sayılı Kanunun 6/2 
maddesi)  635.250,00 

   
 

391  HESAPLANAN KDV  105.820,00 
*İşletmede fiilen bulunmayan emtiaların 6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi Kapsamında Satışı 

-------------------------------------------- / --------------------------------------------   
621 - SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYET  
   577.500,00  

    153 - TİCARİ MALLAR  577.500,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi Kapsamında Satılan Malların Maliyet Kaydı 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Ceviz Kuruyemiş A.Ş. tarafından muhasebe kaydında yer alan 105.820,00 TL tutarındaki KDV, ilk 
taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 
ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir. 

 

6.3. Eczanelerin Stoklarında Kaydi Olarak Yer Aldığı Halde Fiilen Bulunmayan İlaçlara İlişkin 
Stok Düzeltme Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi 

6736 Sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde Eczaneler için özel bir 
düzenleme yapılarak eczanelere stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, 
30.11.2016 tarihine kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından 
çıkabilme imkanı sağlanmıştır. Eczaneler, kanunda yer alan bu imkandan faydalanmak istemeleri 
halinde söz konusu ilaçların maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplayarak ayrı bir 
beyanname ile beyan edip beyanname verme süresi içerisinde de ödeyeceklerdir. Ancak, 
mükellefler tarafından ödenecek bu vergi hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemeyeceği 
gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamayacaktır. 

 

Örnek-8: (CML) Eczanesi, stoklarında fiilen bulunmayan ancak kayıtlarında yer alan maliyet bedeli 
240.000,00 TL olan ilaçları 6736 sayılı kanundan faydalanarak kayıtlarından çıkarmak istemektedir. 
Bu durumda (CM) Eczanesi 240.000,00 TL bedelli bir satış faturası düzenleyecek ve bu tutar 
üzerinden (240.000,00 TL * % 4=) 9.600,00 TL KDV hesaplayacaktır. Bu işleme ait muhasebe kaydı 
ise aşağıdaki gibi olacaktır: 
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---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(K.K.E.G) 

 

 

 

 249.600,00  

   

 

600 - 
YURT İÇİ SATIŞLAR 
(6736 Sayılı Kanunun 6/2 
maddesi)  240.000,00 

   
 

360  
ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR  9.600,00 

*İşletmede fiilen bulunmayan emtiaların 6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi Kapsamında Satışı 
-------------------------------------------- / --------------------------------------------   

621 - SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYET  

   240.000,00  

    153 - TİCARİ MALLAR  240.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi Kapsamında Satılan Malların Maliyet Kaydı 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

6.4. Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan 
Alacaklar ile Bunlarla İlgili Diğer İşlemlere İlişkin Düzeltme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

6736 sayılı Kanunun “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin 3. bendi 
çerçevesinde; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2015 tarihi 
itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 
mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve 
benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 
işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine 
beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmelerine imkan sağlanmıştır. 

Söz konusu hükümden faydalanarak kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar mevcudu ile bunlarla ilgili diğer işlemler nedeniyle kayıtlarını düzelten 
mükellefler beyan ettikleri tutarlar üzerinden %3 oranında hesapladıkları veya ödedikleri vergiyi 
aynı bendin (c) alt bendi uyarınca gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edemeyecekler, ayrıca 
beyan edilen tutarlar ve ödenen vergileri  kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
dikkate alamayacaklardır. 

Bu kapsamda kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu için 6736 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında beyanda bulunulduğu takdirde, bu mevcudun kayıtlarda 
düzeltilmesi gerekmektedir. Defter kayıtlarının gerçek duruma getirilmesine yönelik yapılacak 
düzeltme işlemi; defter kayıtlarında fiilen bulunmayan paraların “100-Kasa” hesabından çıkışının 
yapılması şeklinde olacaktır. İşletmede fiilen bulunmayan bir para olduğundan bu çıkış işleminin 
karşılığı olarak kullanılabilecek bir hesabın da olması gerekir. 

İşletme kasasında fiilen bulunmayan paraların kime, ne için verildiği bilindiği takdirde buna göre 
işlem yapılması gerekecektir. Ancak uygulamada söz konusu paralar geçmiş dönemlere ilişkin 
olarak işletmeden çekilmiş ya da harcanmış olduğundan tespiti pek mümkün olamamaktadır. Bu 
nedenle madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutlarının mükelleflerce “689.Diğer Olağandışı 
Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilebileceği gibi bilançonun aktifinde herhangi bir geçici 
hesapta izlenmesi de mümkündür. Ancak yapılan yasal düzenlemelerde söz konusu aktif geçici 
hesabın hangi tarihe kadar ve ne şekilde kapatılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü bendi kapsamında kayıtların düzeltilmesi 
nedeniyle "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutarlar, gerçek anlamda 



TÜRMOB - T
ESMER

 

  

19 

ticari bir zarar niteliği taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl kârlarından veya yedek 
akçelerden mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı olarak değerlendirilecek ve 
mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır. 

 

Örnek-9: 31.12.2015 tarihli Bilançosunda 100-Kasa Hesabının bakiyesi 1.000.000,00 TL olan (ZFR) 
İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 30.09.2016 tarihindeki 100-Kasa Hesabı bakiyesi ise 1.200.000,00 TL’dir. 
Mükellef kurum 31.12.2015 tarihli bilançosunda yer alan 1.000.000,00 TL tutarındaki Kasa 
mevcudunun 950.000,00 TL’lik kısmının fiilen mevcut olamaması nedeniyle 6736 sayılı kanundan 
faydalanmak istemesi durumunda ödemesi gereken vergi (950.000,00 * % 3=) 28.500,00 TL olarak 
hesaplanacak ve bu tutarın 30.11.2016 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. 

 

Yapılacak bu işleme ait muhasebe kaydı ise şu şekilde olacaktır: 
---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(6736sayılı Kanun6/3 md.) 
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider) 

 

 

 

 950.000,00  

   
 

100 - KASA  950.000,00 
*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince yapılan düzeltme kaydı 

-------------------------------------------- / --------------------------------------------   
 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(6736sayılı Kanun6/3 md.) 
(Kanunen Kabul Edilmeyen 
Gider) 

 

 

 

 28.500,00  

   
 

360 - ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR  28.500,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince hesaplanan verginin tahakkuku 
-------------------------------------------- / --------------------------------------------   

360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 

   28.500,00  

    102 - BANKALAR  28.500,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince hesaplanan verginin ödenmesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

Örnek-10:(YMZ) Danışmanlık Ltd. Şti.’nin 31.12.2015 tarihli bilançosuna göre 100-Kasa Hesabının 
bakiyesi 750.000,00 TL’dir.Söz konusu hesabın 21.10.2016 tarihindeki bakiyesi 600.000,00 TL 
olmakla birlikte 31.12.2015 – 21.10.2016 tarihleri arasında hesap bakiyesinin minimum olduğu tutar 
500.000,00 TL’dir.Bu verilere göre, mükellef kurumun 6736 sayılı kanunun 6/3 üncü maddesi 
kapsamında 100-Kasa Hesabının düzeltilmesi amacıyla faydalanabileceği tutar, hesap bakiyesinin 
31.12.2015 – 21.10.2016 tarihleri arasında en düşük olduğu tutar olan 500.000,00 TL’yi 
aşamayacaktır. 

Bilindiği üzere tek düzen hesap planına göre Kurumlar Vergisi mükellefleri, 
işletmeninesasfaaliyetkonusudışındakiişlemleri(ödünçvermevebenzernedenlerleortayaçıkan) ile 
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ilgili olarak ortaklarıyla arasındaki işlemleri "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan 
Alacaklar" i l e  "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" hesaplarında takip 
etmektedirler. Ancak, çeşitli sebeplerle mükelleflerin, ortaklarla aralarında gerçekleştirdikleri söz 
konusu işlemleri (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) farklı hesaplara kaydedebildikleri 
de görülmektedir. 

6736 sayılı Kanun’un 6/3. Maddesinde yer alan düzenlemeyle ortaklar ile yürütülen ödünç verme ve 
benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen 
tutarlarda dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Örnek-11: (SLN) İnşaat Taahhüt Danışmanlık A.Ş.’nin 31.12.2015 tarihli bilançosunda ortaklardan 
alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gib iolup, beyan tarihi olan 
23.10.2016 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun 
ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “121- Alacak Senetleri” hesabında 
85.000,00 TL ile “136-Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında 100.000,00 TL’lik tutarlar bulunmaktadır: 

- 121- Alacak Senetleri     85.000,00 TL 
- 131- Ortaklardan Alacaklar  130.000,00 TL 
- 136- Diğer Çeşitli Alacaklar  100.000,00 TL 
- 231- Ortaklardan Alacaklar  220.000,00 TL 
- 331- Ortaklara Borçlar              (25.000,00 TL) 
- 431- Ortaklara Borçlar            (185.000,00 TL) 

Buna göre mükellef kurumun ortaklardan net alacak tutarı, [(85.000,00 TL + 130.000,00 TL +  
100.000,00 TL + 220.000,00 TL) – ( 25.000,00 TL + 185.000,00 TL)=] 325.000,00 TL olarak, bu tutar 
üzerinden 6736 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken vergi ise (325.000,00 * % 3=) 9.750,00 TL 
olarak hesaplanacaktır.  

Ayrıca, şirket tarafından 6736 sayılı kanun kapsamında beyan edeceği bu tutarla ilgili muhasebe 
kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan işlemlerin “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” 
hesabına kaydedilmesi durumunda, şirket öz kaynaklarında önemli bir azalışa, dolayısıyla da Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde teknik iflasa, firmanın kredi kuruluşları nezdinde 
kredibilitelerinde önemli bir düşüşe ya da Kamu İhale Mevzuatına göre tutturulması gereken 
rasyolarda bozulmaya yol açabileceği düşünülerek, “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” 
hesabı yerine 1 seri nolu tebliğde yer alan düzenlemeye uygun olarak bilançonun aktifinde bir 
geçici hesaba (296- AKTİF GEÇİCİ HESAP) kayıt yapılmasını uygun bulmuştur. Bu durumda şirket 
tarafından yapılacak muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi olacaktır: 

---------------------------------------- / ---------------------------------------   

296 - 
AKTİF GEÇİCİ HESAP 
(6736sayılı Kanun6/3 md.) 
 

 

 

 

 325.000,00  

   
 

121 - ALACAK SENETLERİ  85.000,00 

   
 

131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR  105.000,00 

   
 

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  100.000,00 

    231  ORTAKLARDAN ALACAKLAR  35.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince yapılan düzeltme kaydı 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   
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---------------------------------------- / ---------------------------------------   

689 - 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
(6736sayılı Kanun6/3 md.) 
(K.K.E.G.) 

 

 

 

 9.750,00  

   
 

360 - ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR  9.750,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince hesaplanan verginin tahakkuku 
-------------------------------------------- / --------------------------------------------   

360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 

   9.750,00  

    102 - BANKALAR  9.750,00 

*6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi gereğince hesaplanan verginin ödenmesi 
 -------------------------------------------- / ----------------------------------------   

 

7. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA (VARLIK 
BARIŞI) KAPSAMINDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI 

6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 
tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 
edebileceklerdir. 

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar, 31/12/2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 

Defter tutan mükellefler, dilerlerse 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında Türkiye’ye 
getirdikleri varlıklarını, işletme kayıtlarına dahil edebileceklerdir. İşletmelere bu şekilde dahil 
edilen varlıklar, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, söz konusu 
varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu 
varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde veya yurt dışında bulunan ve defterlerine 
kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon, sermayeye 
eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin 
tasfiye edilmesi hâlinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 
sayılı Kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme 
hallerinde de vergilendirilmeyecektir. 

Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara 
dağıtılması hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar 
vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlarda vergilendirilmeyecektir. 

Ancak, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de olup da bu kanun kapsamında 
kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar 
vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek, bu madde kapsamında 
defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara 
ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. 

 

Örnek-12: Yurt dışındaki bir bankada 2.000.000,00 USD tutarında parası bulunan ancak yasal 
kayıtlarında yer almayan (MTN) Yatırım Ltd. Şti. söz konusu tutarı 13.10.2016 tarihinde 6736 sayılı 
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kanunun 7 nci maddesi kapsamında Türkiye’de bulunan bir banka hesabına transfer etmiş ve 
kayıtlarına almış olup bu tarihteki T.C.M.B. döviz alış kuru 3,0805 TL/USD’dir.  

---------------------------------------- / --------------------------------------- 
  

102 - BANKALAR 

    

6.161.000,00  

    

549 - ÖZEL FONLAR  6.161.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların kayıtlara alınması  

-------------------------------------------- / ---------------------------------------- 
  

  

Mükellef kurumun söz konusu varlıklarını 15.12.2016 tarihinde ortaklarına dağıtmaya karar 
vermesi durumunda ise; 

---------------------------------------- / --------------------------------------- 
  549 - ÖZEL FONLAR 

    
6.161.000,00  

    
331 - ORTAKLARA BORÇLAR  6.161.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların ortaklara dağıtılması 
---------------------------------------- / --------------------------------------- 

  331 - ORTAKLARA BORÇLAR 

    

6.161.000,00  

    

102 - BANKALAR  6.161.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında ortaklara ödeme yapılması  
-------------------------------------------- / ---------------------------------------- 

  
  

Örnek-13: (TB) Sanayi Ticaret A.Ş. 2014 yılında satın aldığı ve tapuda adına tescil ettirdiği, ancak 
sehven yasal defter ve kayıtlarında yer vermediği750.000,00 TL değerindeki 1 adet taşınmazı 6736 
sayılı kanun kapsamında 28.10.2016 tarihinde kayıtlarına almıştır. 

---------------------------------------- / --------------------------------------- 
  252 - BİNALAR 

    
750.000,00  

    
549 - ÖZEL FONLAR  750.000,00 

*6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında bir adet taşınmazın kayıtlara alınması  
 -------------------------------------------- / ---------------------------------------- 

  
 

Mükellef kurum tarafından söz konusu taşınmazın 15.12.2016 tarihinde 675.000,00 TL bedelle 
satışı yapıldığı varsayıldığından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

---------------------------------------- / --------------------------------------- 
  102 - BANKALAR 

    
796.500,00  

689 - 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR 
 (K.K.E.G.)     

75.000,00  

    

252 - BİNALAR  750.000,00 

    391 - HESAPLANAN KDV  121.500,00 

*6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında kayıtlara alınan taşınmazın satışı 
 -------------------------------------------- / ---------------------------------------- 
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8. SONUÇ 

Bu çalışmada 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde 
yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile getirilen 
uygulamalardan faydalanan mükelleflerin bahse konu uygulamalara ilişkin işlemlerini ne şekilde 
muhasebeleştirileceği ve bu muhasebeleştirme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları 
meslek mensupları ve mükelleflerden gelen sorular esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

 

Ymm. A. Murat YILDIZ 
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