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7143 KANUN 
KAPSAMINDA MALİ 
AF UYGULAMALARI 

VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI, 
İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ İŞLEMLER, 

MATRAH VE VERGİ  ARTIRIMI, İŞLETME 
KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ, VARLIK BARIŞI



7143 SAYILI KANUN

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun,
18.5.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

Bu kanunla; kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasındaki
alacakların yapılandırması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki
işlemler, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımı,
işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtları ile
kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi, yurt içi ve
yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı
imkânlarla millî ekonomiye kazandırılması gibi ; bundan önceki
alacakların yapılandırması ve varlık barışı düzenlemeleri
(4811,5811,6111,6736,7020 s.k.gibi) ile büyük benzerlikler arz
eden düzenlemeler yapılmıştır.



SUNUMDA YER ALAN BU SEMBOL 
6736 SAYILI KANUN İLE 7143 
SAYILI KANUN ARASINDAKİ 
FARKLI OLAN HÜKÜMLERİ 
GÖSTERMEKTEDİR.



7143 SAYILI KANUNLA YAPILAN TEMEL DÜZENLEMELER

• Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması (Madde 2)

• Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan 
Alacaklar (Madde 3)

• İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 
(Madde 4)

• Matrah ve Vergi Artırımı (Madde 5)

• İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Madde 6)

• Ortak Hükümler (Madde 9)

• Diğer Hükümler (Madde 10)

• Yurtiçi ve Yurtdışı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 
Kazandırılması (Varlık Barışı) (Madde 10/13)



7143 Sayılı Kanun Temel Düzenlemeler

ALACAKLARIN 
YENİDEN 
YAPILANDIRMASI

MATRAH VE 
VERGİ ATIRIMI

İŞLETME 
KAYITLARININ 
DÜZELTİLMESİ

VARLIK BARIŞI

Kesinleşmiş 
Alacaklar

Gelir Ve Kurumlar 
Vergisinde Artırım

İşletmede Mevcut 
Olduğu Halde 
Kayıtlarda  Yer 
Almayan Emtia, 
Makina, Teçhizat 
ve  Demirbaş

Yurtdışında 
Bulunan Varlıklar

Kesinleşmemiş ve 
Dava Safhasındaki 
Alacaklar

Gelir ve Kurum 
Stoplarında 
Artırım

Kayıtlarda Yer 
Aldığı Halde 
İşletmede Mevcut 
Olmayan Mallar

Türkiye’de 
Bulunan Varlıklar

İnceleme ve 
Tarhiyat 
Safhasındaki 
İşlemler

Katma Değer 
Vergisinde Artırım

Kayıtlarda Yer 
Aldığı Halde 
İşletmede Mevcut 
Olmayan Kasa ve 
Ortaklardan 
Alacaklar



ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI



ALACAKLARIN 
YAPILANDIRMASI-KAPSAM

• ALACAKLI İDARE AÇISINDAN

• ALACAĞIN TÜRÜ AÇISINDAN

• ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI /ALACAKLI İDARE 
AÇISINDAN KAPSAM

• Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Bağlı 
Tahsil Daireleri

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil 
Daireleri

• İl Özel İdareleri ve Belediyeler

• Büyükşehir Belediyeleri ve Su Kanalizasyon 
İdareleri

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon  
Başkanlıkları (YİKOB)



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI /ALACAĞIN TÜRÜ AÇISINDAN KAPSAM

• Vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı

• Bazı Kanunlar Kapsamında  (Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik 
Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gibi) verilen idari para cezaları

• Gümrük Vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, 
gecikme zammı

• Sosyal güvenlik  primleri, bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zammı

• İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun Kapsamında  bazı asli ve 
feri amme alacakları

• Belediyelerin VUK ve 6183  kapsamına giren vergi, vergi cezası, 
gecikme faizi, gecikme zammı, ücret alacakları, su, atık su 
ücretleri gibi alacaklar

• Büyükşehir Belediyeleri ve Su ve Kanalizasyon İdelerinin su ve 
atık su alacakları ile bunlara bağlı  gecikme faizi ve zamları

• YİKOB’larca takip edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması 
katkı payı ve feri alacakları



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI/ALACAĞIN DÖNEMİ 
AÇISINDAN KAPSAM
213 SAYILI KANUN AÇISINDAN

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, 
beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi 
gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun 
kapsamındadır. (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken 
gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 
2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç)

- Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler 

• Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin 
son günü Mart/2018 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama 
girmekte, dönemin bitim tarihi Mart/2018 ayına rastlamakla beraber 
beyanname verme süresinin son günü Nisan/2018 ayına sirayet 
edenler kapsama girmemektedir. (Örn. Petrol ve doğalgaz ürünleri 
için ÖTV beyanamesi)

- Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 

• Şubat/2018 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama 
girmekte, Mart/2018 vergilendirme dönemi ise kapsama 
girmemektedir. (Örn. KDV beyannamesi)



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI/ALACAĞIN DÖNEMİ AÇISINDAN KAPSAM

- Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen 
mükellefiyetler 

• Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin 
son günü Mart/2018 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama 
girmekte, Mart/2018 ayından sonraya rastlayanlar kapsama 
girmemektedir. (Örn. 10-11-12 aylık stopaj)

-Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefiyetleri 

• Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme 
süresi 31/3/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun 
kapsamındadır. (31.3.2018’den sonra ödenmesi gereken yıllık gelir 
vergisi taksiti hariç)

• Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap 
döneminin sona erdiği tarih ve beyanname verme süresinin son 
günü 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama 
girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.

• Tasfiye dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden 
kanuni beyanname verme süresi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce olanlar kapsama girmektedir. 



ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI/ALACAĞIN DÖNEMİ 
AÇISINDAN KAPSAM

- 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden 
vergi ve bunlara vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zamları 
kanun kapsamındadır. 

(Örn. 2018 MTV kapsam dahilinde. Ancak 2. taksiti hariç)

-31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere 

ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları 
Kanun kapsamındadır. 

(Örneğin Şubat 2018 dönemine ilişkin Ba bildirimi 31.03.2018 günü 
00.00’a kadar verilebileceğinden, bu bildirimin bu tarihte verilmemesine  
ilişkin tespitler 01.04.2018 günü yapılabileceğinden kapsama 
girmemektedir.)



KESİNLEŞMİŞ 
ALACAKLARIN 

YAPILANDIRILMASI



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
• Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş ya da Ödeme Süresi Henüz 

Geçmemiş Bulunan Amme Alacaklarında Yapılandırma

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (18.5.2018’e kadar) Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş 
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
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 vazgeçilir. (m. 2/1-a)

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan 
vergiler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
KESİNLEŞMİŞ 
ALACAĞIN KONUSU

VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

-Vadesi geldiği halde 

ödenmemiş veya 

henüz ödeme süresi 

geçmemiş vergiler, 

bunlara ilişkin gecikme 

faizi ve cezası (veya 

sadece gecikme faizi 

ve gecikme zammı gibi 

feri alacaklar) ile vergi 

cezası

Gecikme faizi, gecikme 

zammı, asla bağlı 

olarak kesilen vergi 

cezası ve bu cezaya 

bağlı gecikme zammı 

Vergi Aslı

Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanan tutar 

(vergiler üzerinden 

hesaplanan gecikme faizi 

ve gecikme zammı ile 

ödenmemiş alacağın 

sadece gecikme faizi ve 

gecikme zammından 

oluşması halinde bu 

alacaklar için)



Örnek
• 26/10/2016 vadeli 7.200 TL katma değer vergisi 

süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar 1.885,01 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. 

• Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması 
hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı 
hesaplanacaktır. 

• Gecikme Zammı Hesaplanan Süre: 27.10.2016-
17.05.2018

Asıl Alacak Tutarı: 7.200 TL

Toplam Gecikme Zammı Oranı: % 26,18

Gecikme Zammı Tutarı: 1.885,01 TL

Toplam Yİ-ÜFE Oranı: %7,0357

Yİ-ÜFE Tutarı: 506,57



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
• Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş ya da Ödeme Süresi 

Geçmemiş Bulunan ve Bir Vergi Aslına Bağlı 
Olmaksızın Kesilen Cezalar İle İştirak Nedeniyle 
Kesilen Vergi Cezasında Yapılandırma

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının 
%50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar (18.5.2018’e kadar) Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 
ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması 
hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin 
ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

Tahsilinden vazgeçilir. (m. 2/1-b)



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

KESİNLEŞMİŞ 
ALACAĞIN 
KONUSU

VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

-Vadesi geldiği

halde ödenmemiş

veya henüz ödeme

süresi geçmemiş

bulunan ve asla

bağlı olmayan

cezalar

- İştirak nedeniyle

kesilen cezalar ve

bu cezalara bağlı

gecikme zammı

Cezanın % 50’si

Gecikme Zammı

Cezanın % 50’si
Yİ-ÜFE’ye göre 
hesaplanan tutar



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR /YAPILANDIRMA ŞARTLARI VE 
ÖDEME
Yapılandırma Şartları ve Ödeme

Konu ile ilgili düzenlemeler kanunun 9. Maddesinde yapılmıştır.

Borçluların; 

- Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 
(31.07.2018) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

- İlk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan 
başlamak üzere (01.10.2018) ikişer aylık dönemler hâlinde azami on 
sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır. (İlk Taksit Ödeme Süresi Sonu: 01.10.2018)

Peşin Ödeme (Peşin Ödeme Seçeneği)

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin 
olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

• Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

• Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde 
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

İlk iki taksit süresi içinde ödeme  (taksitle ödeme 
seçeneği)

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan 
alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş 
olması koşuluyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit 
ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; 

katsayı uygulanmaz ve,

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim 
yapılır.

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 
hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR/ÖDEME
Taksitle Ödeme

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili 
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru 
sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme 
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. 

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere 
göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu 
Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara 
tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih 
edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek 
tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.



Kesinleşmiş Alacaklar/Ödemenin Zamanında Yapılmaması-1

• Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam 
ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında 
iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen 
taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin 
tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna 
kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı 
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 

• İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da 
süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin 
belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanma hakkı kaybedilir.



Kesinleşmiş Alacaklar/Ödemelerin Zamanında Yapılmaması-2

• Ancak burada önemli olan bir husus da şudur.  Yapılandırma 
ve ödeme şartlarının genel esasları, yukarıda değinildiği gibi, 
Kanunun 9. Maddesinde düzenlenmiştir.  Keza ödemelerin 
zamanında yapılmaması durumunda uygulamanın nasıl olacağı da  
yine bu maddede  belirlenmiştir. Ancak taksit ödemelerinin
zamanında yapılmamasına ilişkin bu genel düzenlemenin dışında,  
Kanunun 3. Maddesinin 9. Fıkrasındaki düzenlemeyi de göz önünde 
bulundurmak gerekir.

• Buna göre; yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, 
kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim 
vergisi için kanunun  “KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR” a ilişkin 
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler; 
taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen 
beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor 
durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında 
ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri 
hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına 
ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.



Kesinleşmiş Alacaklar/Diğer Hususlar
• Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede 

belirtilen şartların yanında dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

• Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay 
için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi 
(TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları 
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi 
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,1/11/2016 tarihinden 
itibaren aylık %0,35 oranını (bu kanunun yayınlandığı ay dahil) ifade eder. 
(01.01.2016’dan Mayıs 2018’e kadar aylık Yİ-ÜFE ortalaması 1,63 
!!!)

• Yargı kararı ile kesinleşen ancak tebliğ edilmeyen alacaklar: Bu 
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih 
itibarıyla (18.5.2018) yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye 
yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda 
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da 
bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar 
için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun 
yayımlandığı tarih (18.5.2018) kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan 
tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade 
tarihinde değişiklik yapılmaz.



Kesinleşmiş Alacaklar/Diğer 
Hususlar
• Kanun hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan  

borçluların  ödenecek tutarları,  ilgili vergi mevzuatı gereği 
iade alacaklarından kendi borçlarına mahsup imkanı vardır.

• 3568 s.k.uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden 
müşterek müteselsil sorumluluğu bulunanlar da bu madde 
hükmünden faydalanabilir.

• Vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle 
mahsuben iade talebinde bulunan mükellefler diledikleri 
takdirde mahsup talep ettikleri borçları için kanun 
hükümlerinden faydalanabilecektir. Bunun için,  iade 
talebinden vazgeçtiklerine ilişkin dilekçe vermeleri gerekir.  
Mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine 
konu iade alacaklarını, 7143 sayılı kanun kapsamındaki 
taksitlerine mahsubu mümkündür.



KESİNLEŞMEMİŞ 
ALACAKLARIN 

YAPILANDIRILMASI



KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULANAN 
ALACAKLAR
• Aşağıdaki hükümlerden faydalanılabilmesi için, madde kapsamına giren 

alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun 
yollarına başvurulmaması şarttır. 

• 18.5.2018 tarihi itibariyle, uzlaşma hükümlerinden faydalanmak üzere 
başvuruda bulunmuş, uzlaşma günü verilmemiş ya da uzlaşma 
sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde 
hükmünden yararlanır.

• Bu madde hükmünden faydalananlar, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, 
cezalarda indirim hükümlerinden faydalanamazlar.

• 20/7/2016 tarihinden itibaren davanın açıldığı ilk derece mahkemesi, 
istinaf başvurusunun yapıldığı bölge idare mahkemesi ve temyiz 
başvurusunun yapıldığı Danıştay olacak şekilde üç aşamalı hale 
gelmiştir. 

• Diğer taraftan, 2577 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca, 6545 sayılı Kanunla idari yargıda kanun yollarına (istinaf ve 
temyiz) ilişkin getirilen hükümlerin, bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta 
göreve başladıkları 20/7/2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında 
uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, 20/7/2016 tarihinden önce ilk 
derece mahkemesince verilmiş kararlar hakkında 2577 sayılı Kanunun 6545 
sayılı Kanunla değişmeden önceki kanun yollarına (itiraz/temyiz ve karar 
düzeltme) ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ 
MAHKEMELERİ NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞ VEYA 
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VERGİLER

18.5.2018 tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış 
ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya 
idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında; vergilerin %50’si ile bu tutara ilişkin 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
(18.5.2018) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
vergilerin  %50’si, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen 
vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilir. 

KONU VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

1. derece 

mahkemede yürüyen 

uyuşmazlıklar veya 

dava açma süresi 

geçmemiş 

uyuşmazlıklar

Vergilerin %50’si

Gecikme faizi ve 

gecikme zammı

Asla bağlı olarak kesilen 

cezalar ve bunlara bağlı 

gecikme zammı 

Vergilerin %50’si 

Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanan tutar

(Vergiler üzerinden 

hesaplanan gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

için)



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE İLGİLİSİNE GÖRE İSTİNAF VE 
TEMYİZ SÜRELERİ GEÇMEMİŞ YADA İSTİNAF/İTİRAZ VE 
TEMYİZ YOLLARINA BAŞVURULMUŞ VEYA KARAR DÜZELTME 
TALEP SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA KARAR DÜZELTME YOLUNA 
BAŞVURULMAMIŞ VERGİLER-1

• Bu durumda; bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının 
tespitinde, 18.5.2018 tarihi itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun 
bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. En son karar;

• Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka 
esas alınan vergilerin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz, 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin kalan 
%80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına 
bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE İLGİLİSİNE GÖRE İSTİNAF VE TEMYİZ 
SÜRELERİ GEÇMEMİŞ YADA İSTİNAF/İTİRAZ VE TEMYİZ YOLLARINA 
BAŞVURULMUŞ VEYA KARAR DÜZELTME TALEP SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA 
KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMAMIŞ VERGİLER-1

• Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde “18.05.2018 
Tarihi İtibariyle Vergi Mahkemeleri Nezdinde Dava Açılmış 
veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler” bölümünde yer 
alan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.

KONU VAZGEÇİLEN İSTENİLEN 

İtiraz/İstinaf/ 

Temyiz kararı 

terkine ilişkin ise 

Vergilerin %80’i

Gecikme faizi ve 

zammı

Cezalar ile cezalara 

bağlı gecikme 

zammı

Vergilerin %20 ’si 

Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanan tutar

(Vergiler üzerinden 

hesaplanan gecikme 

faizi ve gecikme 

zammı için)



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE İLGİLİSİNE GÖRE İSTİNAF VE 
TEMYİZ SÜRELERİ GEÇMEMİŞ YADA İSTİNAF/İTİRAZ VE 
TEMYİZ YOLLARINA BAŞVURULMUŞ VEYA KARAR DÜZLETME 
TALEP SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA KARAR DÜZELTME YOLUNA 
BAŞVURULMAMIŞ VERGİLER-2

• En son karar; Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin 
karar olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin, 
tamamı, terkin edilen vergilerin %20’si ile bu 
tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre 
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla terkin edilen 
vergilerin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi 
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 
tamamının, tahsilinden vazgeçilir.



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE İLGİLİSİNE GÖRE İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ 
GEÇMEMİŞ YADA İSTİNAF/İTİRAZ VE TEMYİZ YOLLARINA BAŞVURULMUŞ VEYA KARAR 
DÜZLETME TALEP SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMAMIŞ 
VERGİLER-2

• Verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; 
onanan kısım için yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde (üstteki tablo) , 
bozulan kısım için “18.05.2018  Tarihi İtibariyle Vergi Mahkemeleri 
Nezdinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler” 
işlem tesis edilir. 

KONU VAZGEÇİLEN İSTENİLEN 

İtiraz/İstinaf/ 

Temyiz kararı 

tasdiğe ilişkin

ise 

Gecikme faizi ve 

gecikme zammı

Asla bağlı cezalar ve 

bu cezalara bağlı 

gecikme zammı

Vergilerin tamamı

Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanan tutar

(vergiler üzerinden 

hesaplanan gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

için)

İtiraz/İstinaf/ 

Temyiz kararı 

tadilen tasdiğe

ilişkin ise

Terkin Edilen vergilerin 

%80’i

Gecikme faizi ve 

gecikme zammı

Asla bağlı cezalar ve 

cezalara bağlı gecikme 

zammı

Tasdik edilen vergilerin 

tamamı

Terkin edilen vergilerin 

%20’si

Yİ-ÜFE’ye göre 

hesaplanan tutar

(vergiler üzerinden 

hesaplanan gecikme 

faizi ve gecikme zammı 

için)



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE SADECE VERGİ CEZALARINA KARŞI 
AÇILAN DAVALAR

1. Asla bağlı cezaların, vergilerin 18.05.2018 tarihten önce ödenmiş olması 
veya Kanunun 2. Maddesinde yer alan Kesinleşmiş Alacaklara ilişkin olarak bu 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara 
bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.

2. 18.05.2018 tarihi itibariyle asla bağlı olmaksızın kesilen vergi 
cezalarından;

- İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi 
geçmemiş olanlarda cezanın %25’inin, 

- İtiraz/istinaf ve temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna 
başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme 
yoluna başvurulan cezaların terkine ilişkin kararı içermesi halinde cezanın 
%10’unun

-İtiraz/istinaf ve temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna 
başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme 
yoluna başvurulan cezaların tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde; 
Tasdik edilen cezanın %50’sinin, Terkin edilen cezanın %10’unun 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE SADECE VERGİ CEZALARINA KARŞI 
AÇILAN DAVALAR

KONU VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

İlk derece mahkemelerinde 

dava açılmış veya dava 

açma süresi geçmemiş ceza

Cezanın %75’i Cezanın %25’i

İtiraz/istinaf ve temyiz 

süreleri geçmemiş ya da 

itiraz veya temyiz yoluna 

başvurulmuş ya da karar 

düzeltme talep süresi 

geçmemiş veya karar 

düzeltme yoluna başvurulan 

cezaların terkini halinde 

Cezanın %90’ı Cezanın %10’u

İtiraz/istinaf ve temyiz 

süreleri geçmemiş ya da 

itiraz veya temyiz yoluna 

başvurulmuş ya da karar 

düzeltme talep süresi 

geçmemiş veya karar 

düzeltme yoluna başvurulan 

cezaların tasdik veya tadilen

tasdike ilişkin olması 

halinde

Tasdik edilen cezanın 

%50

Terkin Edilen cezanın 

%90’ı 

Tasdik Edilen cezanın 

%50’si

Terkin edilen cezanın 

%10’u



18.05.2018 TARİHİ İTİBARİYLE SADECE VERGİ CEZALARINA KARŞI 
AÇILAN DAVALAR

3. Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına ilişkin 
verilen en son kararın;

- bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, 

- kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, 
onanan kısım için “İtiraz/istinaf ve temyiz süreleri 
geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna 
başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi 
geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulan 
vergilerin tasdik ve veya tadilen tasdiki halinde” 
bölümünde bahsettiğimiz açıklamalar çerçevesinde ilgisine 
göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan kısım için
%25’inin, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla kalan cezaların, tahsilinden 
vazgeçilir.



KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA 
BULANAN ALACAKLAR

• Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak 
nedeniyle kesilen vergi cezalarında, cezaya muhatap 
olanlar yukarıda açıklanan hükümlerden yararlanır. 

• Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile 
verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği 
beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için 
kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava 
açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları için bu 
bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis 
edilir. 



KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN 
ALACAKLAR

• Başvuru ve ödeme süreleri

• Peşin Ödeme

• İlk İki taksit süresi içinde ödeme

• Taksitli ödeme ve katsayı uygulaması

• Ödemelerin zamanında yapılmaması 

«Kesinleşmiş Alacaklar» bölümünde yapılan 
yukarıdaki düzenlemeler «Kesinleşmemiş 
veya dava safhasında bulunan alacaklar» 
için de geçerlidir.



Kesinleşmiş ve Kesinleşmemiş Alacaklara İlişkin Hükümlerden 
Yararlanmak Üzere Başvuruda Bulunan Mükelleflerin Başvuru Süresi 
İçinde Bu Taleplerinden Vazgeçmeleri yada Ödeme Seçeneklerini 
Değiştirmeleri Mümkündür (2018/1 Uygulama İç Genelgesi)

• Anılan maddelerden yararlanılmasının şartlarından biri de dava 
açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına 
başvurulmaması olduğundan, söz konusu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak üzere başvuran borçluların, ikmalen, re’sen, idarece 
yapılmış tarhiyatlar ve takibat işlemlerine karşı açtıkları davalardan 
vazgeçmeleri gerekmektedir.

• Ancak, başvuru sırasında ikmalen, re’sen, idarece yapılmış 
tarhiyatlar ile takibata yönelik işlemler nedeniyle açılmış olan 
davalardan vazgeçileceği yönünde beyanda bulunulduğu ve bu 
dilekçelerin vergi dairelerince derhal davanın bulunduğu yargı 
merciine gönderilerek idarece de başvuruda bulunan mükellefler ile 
ilgili ihtilafların sürdürülmediği dikkate alındığında, Kanundan 
yararlanmak üzere başvuran mükellefler ile ilgili olarak belirtilen 
işlemler gerçekleştirildikten sonra ya da idarece ihtilafın 
sürdürülmeyerek süresinde kanun yollarına başvurulmaması 
hallerinde mükelleflerin başvurularından vazgeçmeleri mümkün 
değildir.



İNCELEME VE 
TARHİYAT 

AŞAMASINDA 
BULUNAN 
İŞLEMLER



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER

• 7143 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 18.5.2018 
tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah 
ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. 
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen 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 belirlenen dava açma 
süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin 
tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; 
ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı 
başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 
başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi 
şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda 
cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının 
tahsilinden vazgeçilir.

• Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle 
kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın 
%25’ini yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde cezanın 
kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir.



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER

KONU VAZGEÇİLEN İSTENİLEN

Kanunun kapsadığı

dönemlere ilişkin olarak,

18.5.2018 Tarihinden

önce başlanılan vergi

incelemesinde bulunan

vergi farkı

Verginin %50’si

Kanunun yayımına

kadar olan gecikme

faizi

Vergi aslına bağlı

cezalar

Verginin %50’si

Yİ-ÜFE’ye göre

hesaplanan tutar
(vergiler için hesaplanan

gecikme faizi için)

18.5.2018’den dava

açma süresine kadar

gecikme faizi
Kanunun kapsadığı

dönemlere ilişkin olarak,

18.5.2018 Tarihinden

önce başlanılan vergi

incelemesinde vergi aslına

bağlı olmayan cezalarda

Cezanın %75’i Cezanın %25’i

Kanunun kapsadığı

dönemlere ilişkin olarak,

İştirak nedeniyle

kesilecek vergi ziyaı

cezası

Cezanın %75’i Cezanın %25’i



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER

• İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler 
nedeniyle yukarıdaki hükümlerden faydalanabilmek 
için, Kanun’un genel ödeme süresi hükümleri dışında 
bu maddede özel ödeme süreleri yer almaktadır. Buna 
göre; Kanun’un yayımı tarihini(18.05.2018) 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar(31.07.2018) 
tebliğ edilen ihbarnameler için bu madde 
hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin 
31.07.2018 tarihine kadar, başvuru süresi 30 günden 
az kalmış ise otuz gün içinde başvuruda bulunmaları 
ve ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanun’un yayımı 
tarihini(18.05.2018) izleyen dördüncü aydan 
(30.09.2018) başlamak üzere ve izleyen taksitleri ikişer 
aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri 
şartıyla maddeden yararlanılır.



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER

• Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme 
yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden 
verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih 
itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu madde 
hükümleri uygulanır. Ancak, asla bağlı vergi cezalarının bu madde 
kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya yukarıda belirtildiği 
şekilde ödenmesi şarttır.

• Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat 
öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, 
ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla 
birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş 
alacaklar için de bu madde hükmü uygulanır.

• Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında 
ödeme başvurusunda bulunan alacağa ilişkin dava açılmaması 
şarttır. 

• Bu madde hükmünden faydalananlar, uzlaşma, tarhiyat öncesi 
uzlaşma, cezalarda indirim hükümlerinden faydalanamazlar.



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER/PİŞMANLIK VE 
KENDİLİĞİNDEN BEYAN DURUMUNDA

• Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; (31.07.2018 
tarihine kadar):

1. VUK’un 371. maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık 
zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla (9. Maddede 
belirtilen şekil, vadeler ve taksit süreleri burada geçerlidir) pişmanlık 
zammı ve vergi cezalarının tamamının, 

2. 30.maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen 
beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile 
hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla (9. 
Maddede belirtilen şekil, vadeler ve taksit süreleri burada geçerlidir)
gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,

• tahsilinden vazgeçilir.



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER
• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemlerde Matrah Artırımından 

Faydalanılıp Faydalanılamayacağı

• Matrah Artırımının düzenlendiği 5. Maddenin 7 numaralı fırkasına 
göre; matrah veya vergi artırımında bulunulması bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile 
takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, artırımda 
bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemelerinin ve 
takdir işlemlerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın 
başından itibaren (01.06.2018) iki ay içerisinde 
sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir.

• Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat 
öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi 
hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi 
dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş 
olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah 
artırımı hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir. (İnceleme ve 
takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları 
ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal 
ettirilmesidir.)



İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER

• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemlerde Matrah Artırımından 
Faydalanılıp Faydalanılamayacağı

• Bu değerlendirme sonucu; mükellefin ilgili yıllarda artırılan 
matrah tutarlarının, vergi incelemeleri veya takdir komisyonu 
kararlarına göre o yıl için belirlenen matrah farkından fazla 
veya bu tutar kadar olması durumunda mükellef hakkında 
ayrıca vergi incelemeleri ve takdir komisyonu kararlarına göre 
vergi tarhiyatı yapılmaz ve ceza uygulanmaz. 

• Vergi incelemeleri ve takdir sonucu belirlenen tarhiyata konu 
matrah farkının, mükellefin ilgili yıl için artırdığı matrah 
tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutar kadar 
matrah farkı üzerinden mükellef hakkında gerekli vergi 
tarhiyatı yapılacak ve ceza uygulanacaktır. Ancak mükellef, bu 
fark tutar üzerinden tarh edilen vergiler ile uygulanan gecikme 
faizi ve cezalar için Kanunun “inceleme ve tarhiyat 
aşamasındaki işlemler” hükmünden yararlanarak ödemede 
bulunabilecektir. 



• Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek 
beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve 
stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden 
yararlanmak üzere beyan ve bildirimde 
bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar 
bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilirler, ödeme 
seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanunun 5 
inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, 
inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları 
sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi 
artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş 
olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına 
ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme 
yapılamaz. (2018/1 sayılı iç genelge)



MATRAH VE 
VERGİ ARTIRIMI



GELİR VE 
KURUMLAR 

VERGİSİNDE 
ARTIRIM



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI

• Mükellefler, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi 
matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda 
bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi 
ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka 
bir tarhiyat yapılmaz. 

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık 
beyannamelerinde (ihtirazı kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas 
alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar (31.08.2018 tarihine kadar) aşağıda belirtilen 
oranlardan az olmamak üzere artırırlar.

YILLAR ARTIRIM ORANI 

(%)

2013 35

2014 30

2015 25

2016 20

2017 15



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI

ASGARİ MATRAH

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 
artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak 
vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan 
edilmiş olması veya indirim ve istisnalar 
nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç 
beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette 
bulunmuş veya kazanç/gelir elde etmiş olup da 
bu faaliyetlerini ve kazançlarını/gelirlerini vergi 
dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması 
hâlinde de, vergilendirmeye esas alınacak 
matrahlar ile yukarıdaki düzenlemelere göre 
artırdıkları matrahlar aşağıdaki tutarlardan az 
olamaz. 



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI

YILLAR GELİR 

VERGİSİ 

MÜKELLEFLER

İşletme Hesabı 

Esasında (TL)

GELİR VERGİSİ 

MÜKELLEFLERİ 

Bilanço Hesabı 

Esasında ve 

Serbest Meslek 

Erbabında (TL)

KURUMLAR 

VERGİSİ 

MÜKELLEFLERİ 

(TL)

2013 12.279 18.095 36.190

2014 12.783 19.155 38.323

2015 13.558 20.344 40.701

2016 14.424 21.636 43.260

2017 16.350 24.525 49.037



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI

• Diğer Hususlar

1. Gelir Vergisi Mükelleflerinde; geliri, sadece basit usulde 
tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için 
vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço 
esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş 
tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece
gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, 
geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için 
ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 
belirlenmiş tutardan az olamaz. 

2. Yine gelir vergisi mükelleflerinde yukarıda belirtilen 
hükümlerin uygulamasında, ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul 
sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate 
alınmaz. Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, 
vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu 
fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı 
yapılması şarttır.



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI
• Diğer Hususlar

3. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde artırılan matrahlar, %20 
oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi 

alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini 
kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden 
vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için 7143 Sayılı 
Kanun’un “Kesinleşmiş Alacaklar” ve “Kesinleşmemiş veya Dava 
Safhasında Bulunan Alacaklar” hükümlerinden yararlanmamış 
olmaları şartıyla artırılan matrahları %15 oranında
vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu 
beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin 
bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

4. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden 
yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha 
önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar 
üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI
• Diğer Hususlar

5. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında 
bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2018 ve izleyen yıllar 
kârlarından mahsup edilmez. (Söz konusu zararların ilgili yılların mali 
bilançolarına göre doğmuş olması veya indirim ve istisnadan 
kaynaklanmış olması durumu değiştirmez.  Artırımda bulundukları yıla 
ilişkin zararlarının, devreden tutarının % 50’si 2018 ve müteakip 
dönemlerde mahsup edilebilir.)

6. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim 
konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne 
göre artırılan matrahlardan indirilemez.

7. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve 
kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş 
oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme 
ve tarhiyat hakkı saklıdır.

8. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette 
bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari 
matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) 
dikkate alınarak hesaplanır.



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE M. ARTIRIMI
• Diğer Hususlar

9. Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin 
olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen 
tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

10. Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefleri, bu faaliyetleri dolayısıyla 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 
yılları için 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden 
yararlanabileceklerdir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013, 
2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri yıllara sari inşaat ve 
onarma işine ait istihkaklarından kesilen vergilerin beyannamede 
mahsubu sonucu, vergi iade haklarının doğması ve bu mükelleflerin de 
anılan yıllarla ilgili olarak matrah ve vergi artırımında bulunmaları 
hâlinde, iadesi gereken bu vergilerin, mükelleflerin matrah ve vergi 
artırımı nedeniyle ödeyecekleri vergilerden mahsubu mümkün değildir. 

11. Özel hesap dönemine tabi mükellefler; ilgili özel hesap 
dönemlerinin kapandığı yıl itibariyle matrah ve vergi artırımı 
hükümlerinden faydalanabilirler.



GELİR VE 
KURUMLAR 

STOPAJINDA  
ARTIRIM



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI
• Genel Düzenleme

Mükellefler, aşağıdaki gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini
artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul 
ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu 
ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi 
ve tarhiyatı yapılmaz.

• Ücret Stopajında Artırım

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya 
mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi
kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret 
ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden  
aşağıdaki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, bu 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018 
tarihine kadar) artırırlar. YILLAR ARTIRIM ORANI (%)

2013 6

2014 5

2015 4

2016 3

2017 2



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI
• Vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine 

ilişkin olarak;

1. Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin 
beyanname verilmiş olması hâlinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin 
gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas 
olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu 
tutar üzerinden yukarıdaki oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

2. Hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, her ay için hesaplanacak asgari 
gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az;

- Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve 
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, 

- İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde, bu 
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla izleyen vergilendirme 
dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, 

- Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç 
verilmemiş olması hâlinde en az iki işçi,

çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli 
olan asgari ücretin brüt tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi 
matrahı üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle 
artırım hükümlerinden yararlanılır. 



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI

• Diğer Stopajlarda Artırım

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci 
fıkrasının (2) (3) (5) (11) (13) numaralı bentleri 
ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 30. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl 
içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) 
muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen 
muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir 
yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu 
ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık 
toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda  
hesaplanacak vergiyi bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018 tarihine 
kadar) artırırlar. 



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI

• Diğer Stopajlarda Artırım

GVK 94-1/2:Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler

GVK 94-1/3:42. Madde kapsamına giren işler dolayısıyla yapılan 
ödemeler

GVK 94-1/5: 70. Maddede sayılan mal ve hakların kiralanması 
karşılığı, vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ve

GVK-1/11: Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller için yapılan 
ödemeler

GVK-1/13 Esnaf Muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımı 
karşılığı yapılan ödemeler

KVK 15-1/a: GVK’nun 42. Maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla 
yapılan ödemeler

KVK 15-1-b: Kooperatife ait taşınmazın kiralanması karşılığında 
yapılan kira ödemeleri

KVK 30-1-a: Dar mükellefiyete, GVK’nun 42. Maddesi kapsamına giren 
işler dolayısıyla yapılan ödemeler



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI

STOPAJ 

TÜRÜ

2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 

(%)

2017 

(%)

GVK  94-

1/ 2 ve 5

6 5 4 3 2

KVK 15-

1/b

6 5 4 3 2

GVK 94-

1/3

1 1 1 1 1

KVK 15-

1/a

1 1 1 1 1

KVK 30-

1/a

1 1 1 1 1

GVK 94-

1/11 ve 

13

İlgili tev. 

Oranının % 

25’i

İlgili tev. 

Oranının % 

25’i

İlgili tev. 

Oranının % 

25’i

İlgili tev. 

Oranının 

% 25’i

İlgili tev. 

Oranının 

% 25’i



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI
• Matrah veya vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç 

muhtasar beyanname verilmemiş olması veya 
muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması 
istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması 
hâlinde;

1. GVK’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendinde yer alan ödemeler (serbest meslek işleri) nedeniyle 
ilgili yıllar için bilanço esası gelir vergisi matrah na göre defter 
tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari tutarının 
%50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı 
üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,

2. GVK’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi 
ile KVK’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan ödemeler (kira) nedeniyle ilgili yıllar için beyana tabi geliri 
sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi 
mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas 
alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi 
matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI
• Matrah veya vergi artırımında bulunulan yıl içinde 

hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya 
muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması 
istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması 

hâlinde;

3. GVK’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendi ile KVK’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan 
ödemeler (yıllara sari işler) nedeniyle ilgili yıllar için bilanço 
esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari 
gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir 
(stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden 
%3, 

4. GVK’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer 
alan ödemeler (zirai mahsuller ) için %2, (13) numaralı bendinde yer 
alan ödemeler (esnaf muaflığı) için de %5 oranında hesaplanan 
vergiyi, 

ödemek suretiyle, bu maddeden yararlanılır. 



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI
• Gelir ve Kurumlar Stoplarında Artırım İçin Diğer Hususlar

1. Yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde, artırımda bulunulması 
durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında 
bulunulmuş olması şartı aranmaz.

2. Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak 
isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde 
faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay 
olarak dikkate alınmak suretiyle) bu fıkrada belirtilen esaslar 
çerçevesinde artırımda bulunulur.

3. Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan yıl 
içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem 
beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

4.Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir 
veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınmaz.

5. Bu fıkra kapsamında artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir 
vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmaz. 



GELİR VE KURUMLAR STOPAJINDA  V. ARTIRIMI

TEMETTÜ STOPAJININ DURUMU

• Bilindiği üzere GVK 94/6-b , KVK 15/2 ve 
KVK 30/3-6 ‘da kar dağıtımına bağlı vergi 
tevkifatı ile dar mükelleflerce ana merkeze 
aktarılan tutarlar üzerinden yapılacak vergi 
tevkifatına ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır.

• 7143 sayılı kanunda bu hükümler 
yönünden matrah ve vergi artırımına 
yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir.



KATMA DEĞER 
VERGİSİNDE  

ARTIRIM



KATMA DEĞER VERGİSİNDE V. ARTIRIMI
• Genel Düzenleme

Mükellefler, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde katma değer vergisini 
artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul 
ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi 
incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak 
verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan 
katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden ilgili yıllar itibariyle aşağıdaki 
oranlardan az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı 
olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 
(31.08.2018 tarihine kadar) beyan ederler. (Hesaplanan KDV: 1 nolu KDV 
beyannamesindeki «Hesaplanan KDV» satırında yer alan tutardır) 

YILLAR ARTIRIM ORANI (%)

2013 3,5
2014 3
2015 2,5
2016 2
2017 1,5



KATMA DEĞER VERGİSİNDE V. ARTIRIMI

• Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17 nci
maddesine göre tecil-terkin uygulamasından 
faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın 
belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan 
vergiden düşülür.

KDVK 11/1-c: İhraç kaydıyla teslim

KDVK geç m. 17: Dahilde işleme ve geçici kabul rejiimi
kapsamında ihraç edilecek malların üretimde kullanılacak 
maddelerin  11/1-c kapsamında teslimi



KATMA DEĞER VERGİSİNDE V. ARTIRIMI

• Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi 
mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki 
vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak;

1. Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç 
döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden 
verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi 
tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere 
yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden 
yukarıda belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır. (Vergilendirme 
dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari 
artırım tutarı, en az bir dönem için beyanname vermiş olmaları hâlinde bu 
paragraftaki hükümlere tabidir)

2. Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname 
verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah 
artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 
oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan 
yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kolektif ve adi komandit 
ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden 
matrah artırımında bulunmaları şarttır. (Vergilendirme dönemi üç aylık olan 
katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı, hiç 
beyanname vermemiş olmaları hâlinde bu paragraftaki hükümlere tabidir)



KATMA DEĞER VERGİSİNDE V. ARTIRIMI

• Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi 
mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme 
dönemleri ile ilgili olarak

3. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki 
teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan 
katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması 
kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya 
kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan 
matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında 
bulunmak suretiyle bu uygulamadan yararlanılır. Ancak, ilgili takvim yılı 
içinde bu paragrafta belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer 
işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan 
mükelleflerin ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda 
belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi 
tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya 
kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde matrah 
artırımı hükmünden yararlanamaz.



KATMA DEĞER VERGİSİNDE V. ARTIRIMI

• Diğer Hususlar

1. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın 
vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. 
Ancak, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya 
da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için 
yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur. 

2. Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme 
dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp 
kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

3. Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak 
vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan 
dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi 
yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla 
teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve 
iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki 
dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde 
artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.

4. Matrah artırımı hükümlerine göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak 
nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmez veya 
herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz.



MATRAH VE VERGİ 
ARTIRIMINA İLİŞKİN 

DİĞER (ORTAK) 
DÜZENLENMELER



BEYAN VE ÖDEME

• Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi 
mükellefleri, 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar 
gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda 
bulunabileceklerdir

• 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanılarak 
artırımda veya beyanda bulunanlar, anılan hükümlere göre 
hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer 
vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını 
30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018 
tarihine (bu tarih dâhil) kadar tamamen ödeyebilecekleri gibi 
talep etmeleri hâlinde ilk taksiti Kanunun yayımını izleyen 
dördüncü ay olan Eylül/2018 ayından başlamak üzere ikişer 
aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödeyebilirler. Taksitli 
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ödenecek 
tutara, Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) 
bendinde 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1.045) katsayısı 
uygulanacaktır. 



BEYAN VE ÖDEME

• Ödemelerin zamanında yapılmaması:

Matrah ve vergi artımı sonucunda ödenmesi gereken vergilerin 
yukarıda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 
51. maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline 

devam olunur, ancak bu madde hükmünden 
yararlanılamaz. 

• 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onbeşinci fıkrasında 
“… bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak 
mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 
taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.” hükmü 
yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, matrah ve vergi 
artırımında bulunan ancak tahakkuk eden vergileri bu 
Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeyen mükellefler 
nezdinde yapılacak vergi incelemeleri ve tarhiyat işlemlerinde 
taksit ödeme süresince işlemeyen süre, tarh zamanaşımı 
süresinin hesabında işlemeyen süre olarak dikkate alınacaktır 



MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA DEVAM EDEN 
VERGİ İNCELEMELERİNİN DURUMU

• Matrah Artırımının düzenlendiği 5. Maddenin 7 numaralı fırkasına 
göre; matrah veya vergi artırımında bulunulması bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile 
takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, artırımda 
bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemelerinin ve 
takdir işlemlerinin,  bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın 
başından itibaren (01.06.2018)  iki ay içerisinde 
sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir.

• Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat 
öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi 
hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi 
dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş 
olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah 
artırımı hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir. (İnceleme ve 
takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları 
ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal 
ettirilmesidir.)



DİĞER ORTAK HÜKÜMLER

1. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet 
unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu 
yapılmaz.

2. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve 
tahsil olunmaz.

3. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun 
defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 

4. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan 
mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda 
bulunabilirler. 

5. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için 
vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır. 

6. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen 
yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer 
beyannameler için damga vergisi alınmaz. 



DİĞER ORTAK HÜKÜMLER
7. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve 
belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka 
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya 
suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, veya bu 
fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 
kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu 
kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, matrah artırımı 
hükmünden faydalanamaz. Sahte belgeleri kullananlar matrah artırımı 
hükümlerinden faydalanabilir.

Ancak, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt 
ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar 
koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen 
veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi 
incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi 
durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu 
hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık 
dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları 
yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanırlar.



DİĞER ORTAK HÜKÜMLER
8. Mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak 
kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

9. Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya 
vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin 
sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.

10. Gelir, Kurumlar ve KDV Matrah artırımında bulunan mükelleflerin BA ve BS 
formlarını düzeltmelerine gerek yoktur.

11. Matrah artırımı hükümlerinden yararlananlar (m. 5/1-2-3. Fıkra hükümleri) 
hakkında VUK’nun 367. Maddesi kapsamında yapılacak incelemeler saklıdır. 
Ancak bu incelemeler sonucunda matrah ve vergi artırımında bulunulan 
dönemler ve vergiler için tarhiyat yapılmaz. Buna göre, matrah ve vergi 
artırımından yararlanılması, matrah ve vergi artırımında bulunulan dönemler de 
dâhil olmak üzere, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık 
fiillerinin işlenip işlenmediğinin tespiti yönünden inceleme yapılmasına engel 
teşkil etmeyecektir. Yürütülen bu incelemeler sırasında söz konusu fiillerin 
işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, aynı Kanunun 367 nci maddesi 
kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması 
gerekmektedir. Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah ve vergi artırımında 
bulunulan dönem ve vergiler için tarhiyat yapılmayacaktır.



DİĞER ORTAK HÜKÜMLER
12. 7143 sayılı Kanuna göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ilgili 
vergi dairelerine vermiş oldukları bildirim veya yaptıkları beyanlarda yer alan bilgiler 
herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacaktır.

13. 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulmuş olması 
bu Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımda bulunulmasına engel değildir. 

14. 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümlerinden 
yararlananların (Varlık Barışı Hükümleri) matrah ve vergi artırımı hükümlerinden 
yararlanmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

15. Matrah ve vergi artırımlarında, artırıma esas alınacak matrah ve vergi 
tutarlarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş olan 
beyannameler ve kesinleşen tarhiyatlar esas alınacaktır. Buna göre, 7143 sayılı 
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren verilen düzeltme beyannameleri ile Kanunun 
4 üncü maddesi kapsamında verilen beyannameler matrah ve vergi artırımının 
hesabında dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, matrah ve vergi artırımına konu 
dönemlerle ilgili olarak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş ve Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilaflı bulunan alacaklarla ilgili olarak Kanunun 3 üncü 
maddesinden yararlanmak üzere yapılan başvurular nedeniyle tahakkuk eden 
alacaklar da matrah ve vergi artırımının hesabında dikkate alınmayacaktır.

16. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah ve vergi artırımında bulunmuş 
olmaları, 193 sayılı Kanunun Mükerrer 121 inci maddesi  (vergiye uyumlu 
mükelleflere vergi indirimi) kapsamında vergi indiriminden yararlanmalarına engel 
teşkil etmeyecektir.



İŞLETME 
KAYITLARININ 
DÜZELTİLMESİ



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA 
YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE 
DEMİRBAŞLAR (FATURASIZ ALIŞ)
• İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan 

emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara 
intikal ettirilmesi için 7143 sayılı Kanuna düzenleme 
yapılmıştır.

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (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 (31.08.2018 tarihine kadar) bir envanter 
listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine 
kaydedebilirler.

• Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman 
hesaplanmayacaktır.



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

• Mükelleflerin ellerinde bulunan belgesiz malların kayıt 
altına alınması, kayıt dışı ekonominin daraltılması ve 
bundan böyle yaratılacak katma değer vergisinin 
kavranması amacıyla, bildirim konusu mallar için katma 
değer vergisi hesaplanmakta ve bu verginin sorumlu 
sıfatıyla beyanı sağlanmaktadır. Bu bağlamda;

• Genel Orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve 
emtiaların bedeli üzerinden %10

• İndirimli orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve 
emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranın yarısı

Esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir 
beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek,
beyanname verme süresi içinde ödenir (Bir başka ifadeyle, 

kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, kesinleşmemiş veya dava safhasında 
bulunan alacaklar ve matrah artırımı hükümlerinden faydalanılarak yapılacak 
ödemelerdeki taksit  uygulaması bu uygulamada söz konusu değildir.)



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR
• Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, 

hesaplanan katma değer vergisinden indirilmezken, emtia 
üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirimi 
mümkündür.

• Bilindiği üzere; KDVK’nun 9. Maddesinin 2. Fıkrasında; belgesiz mal 
bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları  tespit edilen 
mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için 
tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre verileceği, bu süre içinde 
alış belgelerinin ibraz  edilememesi halinde ibraz edilmeyen  mal ve 
hizmetlerin tespit tarihindeki  emsal bedel üzerinden  hesaplanan 
KDV’nin  alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına resen  tarh 
edilerek, vergi ziyaı cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 7143 
Sayılı Kanun kapsamında kayıtlarda yer almayan emtia, makine, 
teçhizat ve demirbaşların yukarıda belirtilen çerçevede kayıt altına 
alınması durumunda KDVK’nun 9 uncu maddesinin 2. Fıkrasında yer 
alan bu hüküm uygulanmayacaktır. 

• Kayıtlarda yer almayan bu kıymetlerin yukarıda belirtildiği çerçevede 
kayıt altına alınmasından sonra, söz konusu kıymetlerin 
satılması hâlinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen 
değerinden düşük olamayacaktır.



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

• Özel tüketim vergisi konusuna giren malları yukarıda 
belirtildiği şekilde beyan eden ve alış belgelerini ibraz 
edemeyen mükelleflerin bu malların beyan tarihindeki miktarı 
ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini 
beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan 
ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde bu mallar 
bakımından Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. (Bu 
hüküm, KDVK’nun 9. Maddesinin 2 numaralı fıkrasında 
belirtilen vergi ziyaı cezalı tarhiyatı öngörmektedir.)  Bu 
şekilde beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için vergi 
cezası kesilmez. 

• 7143 sayılı Kanunda belirtilen çerçevede işletmede 
mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, 
makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal 
ettirilmesi  halinde geçmişe yönelik vergi cezası 
uygulanmaz. 



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

• Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine 
intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve 
demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık 
hesabı açacaktır. 

• Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya 
işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru 
sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. 

• Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca 
envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş 
amortisman olarak kabul edilecektir. 

• İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise 
beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın 
alınan mal olarak kaydedeceklerdir. 



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

Örnek  (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan 
(Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/8/2018 tarihi itibarıyla 
beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, 
kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine 
ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

________________________12/8/2018 ____________________________ 

153 TİCARİ MALLAR 40.000 TL 

191 İNDİRİLECEK KDV 4.000 TL 

525 KAYDA ALINAN EMTİA 40.000 TL 

ÖZEL KARŞILIK HESABI 

(7143 sayılı Kanunun 6/1 md.) 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000 TL 

(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) 

__________________________ / ______________________________ 

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 
TL’nin altında olamayacaktır. 

Beyan edilen kıymetler, Ba formunu düzenlemek zorunda olan 
mükellefler tarafından, söz konusu form ile bildirilecektir.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN EMTİA (FATURASIZ SATIŞ)

• 7143 sayılı kanun uygulamasında kayıtlarda yer almayan, demirbaş, 
makine ve teçhizat ile emtianın kayıtlara alınması mümkün iken, 
kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan sadece malların
kayıtlara alınması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kayıtlarda yer 
aldığı halde işletmede bulunmayan makine, teçhizat ve demirbaşlar 
bu uygulamadan faydalanamazlar.  

• Bu düzenlemede; faturalı olarak alınıp kayıtlarda geçen, ancak belge 
düzenlemeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle 
oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat 
olarak intikal ettirilmek suretiyle kayıtların düzeltilmesi 
sağlanmaktadır.

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut 
olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar (31.08.2018), 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 
ettirebilirler. 



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN EMTİA

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit 
edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek 
odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. 

Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisinde 
özel ödeme süresi öngörülmüştür. Buna göre;

- İlk taksiti beyanname verme süresi içinde, 

- İzleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 
ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 

üç eşit taksitte ödenir. 

(Bir başka ifadeyle, kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, 
kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve matrah 
artırımı hükümlerinden faydalanılarak yapılacak ödemelerdeki taksit  
uygulaması bu uygulamada söz konusu değildir.)



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 
EMTİA

• Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede bulunmayan mallara için 
uygulama eczanelerde farklılık arz etmektedir. Farklılık fatura 
bedeli, KDV’si ve ödeme süresinde kendini göstermektedir.

• Buna göre; eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde 
fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2018 tarihine kadar) maliyet 
bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından 
çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli 
üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir 
beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde 
ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden 
indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınamaz.

• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar 
için yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde uygulamadan 
yararlananlar için geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme 
faizi uygulanmaz. 



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN EMTİA

MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

• Açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere 
kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış 
işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir.

• Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

• Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan 
emtia nedeniyle düzenlenen fatura 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 uygulamayı yapan 
mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. 



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN EMTİA

• Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız 
satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan 
malların karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış 
olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka, alacak 
senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. 
Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında aktif değer olarak 
işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu 
artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt 
yapılması gerekmektedir. 

• Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir 
şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan 
Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına 
borç kaydı yapılacaktır. 



Örnek  (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında 
mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma 
uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel 
oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak 
stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu 
malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. 

(Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 
TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu 
faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. 

_____________________________/_________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 389.400 TL 

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL

(7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 

391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL 

________________________________ / _____________________________ 



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN 
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA 
İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER 

• Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu 
ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin 
aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzeltilmesi mümkündür.

• Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 
31/12/2017 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 (31.08.2018) vergi 
dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 

• Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan 
vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN 
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA 
İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER 

• Bu düzenleme gereğince; yapılan ödenen vergiler, gelir 
veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan 
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez; beyan 
edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. 

• Düzenlemeden faydalanan kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2018 yılı geçici 
vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, 
düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname 
verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri 
nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz. 



Dikkat Edilmesi Gerekenler…
1.  Aşağıda belirtilen gerekçelerle oranlarda yaşanacak bu olumsuz durumun, 
bankalardan kredi kullanan ve/veya kamu ihalelerine katılan firmalar açısından 
sorun teşkil edebileceği hususu gözden uzak tutulmamalıdır.

- Düzeltilen kalemler (kasa ve/veya ortaklar cari hesabı) muhasebe 
kayıtlarında önce gider yazılacak, akabinde mali karın tespitinde 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. (Bilançonun 
aktifinde geçici bir hesapta aktifleştirilmemişse) Bu durum ticari 
bilanço karının azalmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla öz 
kaynakların aktife oranı düşecektir.

- Düzeltme sonucunda yukarıdaki etki dışında bilançonun aktifindeki 
kalemler azalacağından cari oran olumsuz etkilenecektir.

2.  Kasa ve ortaklar cari hesabı ile yapılacak düzeltme kaydı, uygulamadan 
faydalanıldığı tarihte yapılacağından, 31.12.2017 tarihi ile bu kaydın yapıldığı 
tarih arasında adat hesabı yapılması gerektiği unutulmamalıdır. 

3. Düzeltme kaydı yapıldığı zaman, ortaklar cari hesabı ve kasa hesabı 
bakiyesinin ters bakiye vermesi söz konusu olamayacağından; düzeltme yapılan 
tutarın (6. Madde uygulamasından faydalandırılan tutarın) düzeltme yapılan 
tarihteki (uygulamadan faydalanıldığı tarihteki) ilgili hesap bakiyelerinden 
büyük olmaması gerekmektedir.



KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN 
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA 
İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER 

MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

Örnek  (A) A.Ş.’nin 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenlediği 
bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen 
kasada bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki 
faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 27/7/2018 tarihi itibarıyla kasa 
hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir. 

Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 
400.000 TL olsa da, 31/12/2017 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle 
bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada 
bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması 
nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden 
hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/8/2018 
tarihine) kadar ödeyecektir. 

Bu çerçevede; 

Beyan tutarı : ....................................................... 290.000 TL 

Hesaplanan vergi: ..................................(290.000 x %3=) 8.700 TL 



Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa 
mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi: 

___________________________27/7/2018______________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 290.000 TL 

(7143 sayılı Kanun 6/3 md.) 

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 

100 KASA 290.000 TL 

______________________________/___________________________

* Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve 
ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda 
yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı 
Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi 
geçici bir hesapta izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici 
hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının 
tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir. 



VARLIK BARIŞI



VARLIK BARIŞININ KAPSAMI

• Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, 
altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye 
kazandırılması,

• Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan 
para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye 
piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan 
edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi,

• Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya 
kurumlar vergisinden istisna edilmesi,

• Varlık Barışının kapsamını oluşturmaktadır.



YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR AÇISINDAN V.BARIŞI

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki 
hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar 
Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve 
tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 
edebilirler.

• Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara 
ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 
31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir 
beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan 
eder ve aynı sürede öderler. (Ancak 31.07.2018 tarihine 
kadar bildirilerek Türkiye’ye getirilen  varlıklara ilişkin 
vergi tarh edilmeyecektir.)



YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR AÇISINDAN V.BARIŞI
• Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal 

kurumlardan kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni 
defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018
tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, 
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde 
kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın 
varlık barışı hükümlerinden yararlanılır. (31.07.2018 tarihine 
kadar işleme tabi tutulan bu varlıklar için vergi tarh edilmez)

• 18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan 
sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
18.05.2018 tarihinden önce önce Türkiye’ye getirilmek 
suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların 
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla  varlık barışı 
hükümlerinden yararlanılır (31.07.2018 tarihine kadar işleme 
tabi tutulan bu varlıklar için vergi tarh edilmez)



TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLAR AÇISINDAN V.BARIŞI

• Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan 
ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi 
dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu 
varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının 
tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 
kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye 
tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 
tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 
Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri 
üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 
31/12/2018 tarihine kadar ödenir. (Ancak 31.07.2018 
tarihine kadar bu kapsamda beyan edilerek kanuni 
defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak vergi tarh 
edilmez.)



YURTDIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR VE TÜRKİYE’DE BULANAN 
VARLIKLARA İLİŞKİN VARLIK BARIŞI UYGULAMASIDAN ORTAK 
HÜKÜMLER

• 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, kanun 
kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem 
kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine 
dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi 
kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde 
dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler. 

• Bu kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider 
yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez, 
kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar 
vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak 
kabul edilmez.

• Beyan edilerek kanuni  defter kayıtlarında yer alan 
taşınmazlar hakkında amortisman ayrılmaz. (3 Nolu 
Tebliğ)



YURTDIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR VE TÜRKİYE’DE BULANAN 
VARLIKLARA İLİŞKİN VARLIK BARIŞI UYGULAMASIDAN ORTAK 
HÜKÜMLER

Bu kapsamında bildirilen veya beyan edilen 
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi 
incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak 
bu hükümden faydalanılabilmesi için ;

- Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin 
tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi

- Yurtdışından getirilen varlıkların, bildirimin 
yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye 
getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı 
kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

şarttır.



YURTDIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR VE TÜRKİYE’DE BULANAN 
VARLIKLARA İLİŞKİN VARLIK BARIŞI UYGULAMASIDAN ORTAK 
HÜKÜMLER

- Şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya 
vekilleri adına görünen varlıkların şirket adına 
beyan edilerek Kanun hükümlerinden 
faydalanması mümkündür. (3 nolu tebliğ)

- Varlıkların bildirim ve beyan değerlerine ilişkin 
açıklamalar 3 nolu tebliğde yer almaktadır.

- Bildirilen beyan edilen varlıklar defterlere 
kaydedilebilir. Kaydedilen bu kıymetler için  
pasifte özel bir fon hesabı açılır.  Bu hesap 
serbestçe tasarruf edilebileceği gibi, sermayeye 
eklenebilir, ortaklara dağıtılabilir. (3 nolu tebliğ)



YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN 
İSTİSNA UYGULMASI

• Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan 
kazançları

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

- Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri 
aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak 
üzere, 18.05.2018  tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine 
kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir 
veya kurumlar vergisinden müstesnadır.



YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN 
İSTİSNA UYGULMASI

• Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların 
tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine 
kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve 
kurumlar vergisinden müstesnadır.

• Bakanlar Kurulu, bu fıkrada yer alan süreleri, bitim 
tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya; Maliye 
Bakanlığı, fıkra kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye 
getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dâhil 
edilmelerine ilişkin hususları, bildirim veya beyana esas 
değerlerin tespiti, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve 
ekleri ile yapılacağı yeri, fıkranın uygulanmasında 
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir.



ORTAK 
HÜKÜMLER



• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken 
amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili 
vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına 
mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine 
getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili 
mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak 
ibraz etmeleri şarttır.

• Kesinleşmiş ve kesinleşmemiş alacaklar kapsamında; vadesinde 
ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu 
aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış 
eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

• Bu Kanun kapsamına giren alacakların , Kanunun 9. maddesinin 
6. fıkrasında (geç ödeme zammı) belirtilen şekilde tamamen 
ödenmemiş olması hâlinde, bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
dokuzuncu fıkrası (ödemelerin zamanında yapılmaması) saklı 
kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun 
hükümlerinden yararlanırlar.



• Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte 
olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri 
hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.

• Bu kanun hükümleri; 6552 sayılı Kanun, 6736 Kanun, 7020 sayılı 
Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit 
ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre 
tahakkuk eden alacaklar, hakkında uygulanmaz.

• Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet 
eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar 
nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi 
hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil 
dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi 
gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel 
teşkil etmez.



DİĞER 
HÜKÜMLER



6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 
ödemeleri devam eden alacaklardan, kalan taksitlerin 
tamamının; 

- İlk taksit ödeme süresinin sonuna (1 Ekim 2018) kadar 
ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının 
%90’ının, kalan taksitlerin sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması 
halinde bu tutarların %50’sinin, 

- İlk iki taksit ödeme süresinin sonuna (30 Kasım 2018) kadar 
ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının 
%50’sinin, kalan taksitlerin sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması 
halinde bu tutarların %25’inin, 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için ödemenin yapıldığı 
tarihte 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal 
edilmemiş olması gerekmektedir.   



6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri 
devam eden alacaklardan,6552 sayılı Kanunun ,6736 sayılı Kanunun, 7020 
sayılı Kanunun ilgili maddeleri  kapsamında bir takvim yılında iki veya daha az 
taksiti süresinde ödememe veya eksik ödeme hakkının kullanılması 
nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen 
taksit tutarlarının, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen 
taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler (taksit ödemeleri aylık olan 
alacaklarda her ay) halinde, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla anılan Kanunların hükümlerinden 
yararlanılır. Bu hüküm kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitlerden birinin 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde anılan Kanunların hükümlerinden 
yararlanma hakkı kaybedilir. 

Örneğin, 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksit seçeneğine göre 
yapılandırılan bir alacağa karşılık 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
Temmuz/2017, Eylül/2017 aylarında ödenmesi gereken 3 ve 4 üncü taksitlerin 
süresinde ödenmemiş olması halinde, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi uyarınca, süresinde ödenmeyen 3 üncü taksit 18 inci 
taksitin ödenmesi gereken Ocak/2020 ayını izleyen ilk ay olan Şubat/2020 
ayında, 4 üncü taksit ise Nisan/2020 ayında geç ödeme zammıyla birlikte 
ödenebilecektir. 



• 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında 
süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin tercih 
edilen taksit süresine göre son taksiti izleyen ayın sonuna 
kadar ödenebilmesi imkânını son taksiti takip eden ikişer aylık 
(taksit ödemeleri aylık olan alacaklarda her ay) dönemlere 
göre ödeme imkânına dönüştürdüğünden, bir takvim yılında iki 
taksitin süresinde ödememe veya eksik ödeme hakkının 
kullanılmasında bu hükme göre süresi uzatılan taksitler de 
dikkate alınacaktır. 

• Örneğin, 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksit seçeneğine göre 
yapılandırılan bir alacağa karşılık 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
Ocak/2018 ve Mart/2018 aylarında ödenmesi gereken 6 ve 7 nci taksitlerin 
ödenmemesi halinde Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi hükmünden yararlanılabilecektir. Ancak, 2018 takvim yılı içinde 6 ve 7 
nci taksitler ödenmeyerek bir takvim yılında iki taksitin süresinde ödememe 
veya eksik ödeme hakkı kullanılmış olduğundan, 6736 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 6736 sayılı Kanun hükümlerinden 
yararlanma hakkının devam edebilmesi için 2018 takvim yılı içinde ödenmesi 
gereken diğer taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir.   



6522,6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre 
yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan 
Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar için söz 
konusu Kanunlardan yararlanma şartı olarak getirilen taksit 
ödeme süresince her bir takvim yılı itibarıyla cari yılda süresinde 
ödenmesi öngörülen tutarlara yönelik şartlar, 2018 yılı için bu 
Kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar geçecek 
süre için yeniden başlatılır. 

Bu hükme göre, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümleri 
kapsamında getirilmiş olan ve taksit ödeme süreleri içinde beyan 
üzerine tahakkuk eden vergilerin cari yılda süresinde ödenmesi 
koşulunun 2018 yılı için; 

- 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar bir takvim yılında 
iki veya daha az cari dönem tahakkukunun süresinde ödememe veya 
eksik ödeme hakkının kullanılmış olması nedeniyle süresinde 
yapılmayan veya eksik yapılan cari dönem ödemelerinin dikkate 
alınmaması, 

- 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonraki süre için bu 
hakkın yeniden başlatılması, gerekecektir. 



7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

ALACAK TÜRÜ BAŞVURU SON GÜNÜ İLK TAKSİT 
SON GÜNÜ

AZAMİ 
TAKSİT 
SÜRESİ

Kesinleşmiş Alacaklar 31.07.2018 01.10.2018 18 taksit (36 ay)

Kesinleşmemiş ve dava 
safhasındaki alacaklar

31.07.208 01.10.2018 18 taksit (36 ay)

İnceleme ve tarhiyat 
safhasındaki alacaklar

31.7.2018’den sonra yapılan 
tebliğlerde tebliğden itibaren 30 
gün

İhbarnamenin 
tebliğini izleyen ay

6 taksit (12 ay)

İnceleme ve tarhiyat 
safhasındaki alacaklar

31.7.2018 ‘e kadar yapılan 
tebliğlerde 31.7.2018 (bu tarihe 
30 günden az süre kalmış ise süre 
30 gün uzar)

01.10.2018 6 taksit (12 ay)

Matrah ve vergi artırımı 31.8.2018 01.10.209 6 taksit (12 ay)

İşletmede olup, 
kayıtlarda yer almayan  
emtia, makine, teçhizat, 
demirbaş

31.8.2018 31.8.2018 Peşin

Kayıtlarda olup, 
işletmede olmayan emtia

31.8.2018 24.9.2018 3 taksit

Kasa ve ortaklardan 
alacak düzeltmesi

31.8.2018 31.8.2018 peşin

Varlık barışı uygulaması 30.11.2018 31.12.2018 peşin



7143 SAYILI 
KANUN 

KAPSAMINDA 
SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMU 
UYGULAMALARI 



Kapsam
• SGK tarafından 6183 s.k. Kapsamında takip edilen ve 18.05.2018 

tarihine kadar veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürenin 
sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

- 2018 Mart ayı ve önceki aylara ait, sigorta primi, emeklilik keseneği, 
işsizlik sigortası primi, SGDP ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
zammı

- 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve 
topluluk sigortası primleri ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı

- 31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş inşaatlar ile ihale konusu işlere 
ilişin yapılan  araştırmalar, tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme 
zammı ve gecikme cezası

- 31.3.2018 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin idari para cezası ve 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

- 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin ilgili kanunlara gereğince takip 
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile 
bunlara bağlı gecikme zammı alacakları



Kesinleşmiş SGK Alacakları
2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi 
itibarıyla ödenmemiş olan;

a) sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına 
göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve 
topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip 
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 
bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu 
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi 
fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.



Kesinleşmiş SGK Alacakları
• 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel 

nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk 
ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı 
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön 
değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda 
bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 
sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme 
cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin 
başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu 
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme 
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçilir.



Kesinleşmiş SGK Alacakları

• 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan 
tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si 
ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu 
Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, 
idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para 
cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.



Ön Değerlendirme, Araştırma ve Tespit Aşamasında Olan 
Eksik İşçilik Prim Tutarı

• 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın 
sonuna kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar 
Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmemiş olan 
ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik 
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 
alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna 
göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi 
izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tamamının tahsilinden vazgeçilir. 



Diğer Düzenlemeler
• Borçluların, kapsama giren kurum alacaklarını 

yapılandırabilmeleri için 31.07.2018 tarihi mesai 
saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir.

• Aynı veya farklı illerde birden fazla işyeri bulunan 
işverenlerin her bir işyeri için ayrı ayrı başvuru 
yapması gerekmektedir.

• Kuruma borçlu olan şirketin yapılandırmaya 
başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi 
içinde kendi hisselerine düşen borçları için 
yapılandırma talebinde bulunmaları mümkündür.

• Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri 
işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 taksite kadar 
taksit imkanı vardır.



Diğer Düzenlemeler
• Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak 

ödenmemesi,

• İlk iki  taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte 
bir takvim yılında 2’den fazla taksitin ödenmemesi,

• İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, 
bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya 
eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son 
taksitini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı 
ile ödenmemesi halinde,

• Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin 
ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de 
bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde

YAPILANDIRMA HAKKI KAYBEDİLİR
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7144 SAYILI KANUN (Taşınmaz Değerleme)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
başlıklı 7144 Sayılı Kanun, 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

VUK’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca enflasyon
düzeltmesi en son 2004 yılında yapılmış olup, bu tarihten
sonra anılan maddenin aradığı şartlar oluşmadığı için
mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi
maliyetle kalmıştır. 7144 Sayılı Kanunla VUK’na eklenen
geçici 31. madde ile ; bilanço esasına göre defter tutan tam
mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin
aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE
değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden
belirlenebilmesine imkân sağlanmaktadır.



GENEL KAPSAM

VUK geç. m.31’e göre;

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre 
defter tutan;

- Gelir Vergisi Mükellefleri

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
(25.05.2018) aktiflerine kayıtlı bulunan 
taşınmazlarını 30/9/2018 tarihine kadar 
yeniden değerleyebilirler.



GENEL KAPSAM
Geçici 31. madde kapsamında yeniden 
değerleme bir zorunluluk değildir.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
yasal defter kayıtlarında yer alan 
taşınmazların tamamı  veya bir kısmı için 
bu uygulamadan yararlanılabilir. (500 Seri 
Nolu VUK Tebliği)



YENİDEN DEĞERLEMEDEN FAYDALANAMAYACAK 
MÜKELLEFLER
Geçici 31. maddeye göre;

• Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, 

• İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter 
tutan mükellefler, 

• Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı 
mükellefler, 

• Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 

• Sigorta ve reasürans şirketleri, 

• Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, 

• Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve 
imali ile iştigal eden mükellefler, 

• 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, 
kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle 
tutmalarına izin verilen mükellefler. 

BU UYGULAMADAN FAYDALANAMAZLAR



Hangi Taşınmazlar Kapsam Dahilinde?
213 sayılı Kanunun Geçici 31 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 
tarih (25/5/2018) itibarıyla aktife kayıtlı bulunan 
taşınmazlar (tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız 
ve sürekli hak niteliğindeki üst hakkı dahil) bakımından söz 
konusu madde uygulamasından yararlanılabilir. 

Ancak, Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına 
konu edilen taşınmazlar ile taşınmazların alım, satım ve inşa 
işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde 
kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda 
yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin 
kiralamaya konu ettikleri taşınmazlar emtia niteliğinde 
bulunmadığından yeniden değerlemeye konu edilebilirler.

Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı 
Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet 
mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, boş arazi ve 
arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilir (500 seri nolu
VUK Tebliği) 



Yeniden Değerlemeye Esas Alınacak Değer 
Nedir?
• Yeniden değerleme; taşınmazların ve varsa bu taşınmazlara 

ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme 
hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih (25/5/2018) itibarıyla yasal defter 
kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılır. 

• Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi 
bir yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması 
durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer bu 
amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir. 

• 213 sayılı Kanunun 272 nci maddesi uyarınca maliyet 
bedeline intikal ettirilen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet 
bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden 
değerleme kapsamına girmektedir. (500 seri nolu VUK 
Tebliği



Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 
Nedir?
213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulan; 

a) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların 
amortismanları için, Geçici 31 inci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten (25/5/2018) bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 
söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-
ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın, 

b) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen 
taşınmazlar ve bunların amortismanları için, Geçici 31 inci 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25/5/2018) bir önceki aya 
ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya 
ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın 

kullanılması gerekmektedir. 

• Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden 
itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade eder.



Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 
Nedir?
• 213 sayılı Kanunun 272 nci maddesi uyarınca taşınmazların maliyet 

bedeline eklenen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi 
faizleri ve kur farkları için parçalı yeniden değerleme yapılacak 
ve taşınmazın yeniden değerleme sonrası değeri bulunacaktır. Buna 
göre, taşınmazların 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter 
kayıtlarında yer alan maliyet bedeline dâhil edilen her bir 
maliyet unsurunun yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin 

Yİ-ÜFE değerinin, ilgili maliyet unsurunun 
aktifleştirildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine 

bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır. Söz konusu 
taşınmazlara ait amortismanların yeniden değerlenmesinde ise 
yeniden değerlemeye esas alınan toplam amortisman rakamı           
içerisinde yer alan her bir maliyet unsuruna tekabül eden 
amortisman tutarı için ilgili maliyet unsurunun düzeltilmesinde 
kullanılan oran dikkate alınarak yeniden değerleme yapılacaktır.    
(500 seri nolu VUK teblliği)



Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Nedir?
• En son enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço tarihinden sonra inşa 

edilerek aktifleştirilen binaların yeniden değerlemeye tabi 
tutulmasında, mükelleflerce bina maliyet bedeline dâhil edilen arsa 
payı bedeli ile diğer maliyet unsurları ayrıştırılmak sureti ile yeniden 
değerleme sonrası tutar hesaplanır. Buna göre, bu binaların yeniden 
değerleme sonrası değerlerinin hesaplanmasında, arsa payı için 
arsanın iktisap tarihine (arsa enflasyon düzeltmesi yapılmış 
en son bilanço tarihinden önce iktisap edilmiş ise enflasyon 
düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihine) göre bulunacak 
yeniden değerleme oranı, diğer maliyet unsurları için ise 
binanın aktifleştirildiği tarihe göre bulunacak yeniden 
değerleme oranı dikkate alınacaktır. Bu binaların 
amortismanında kullanılacak yeniden değerleme oranı ise, 
binanın aktifleştirildiği tarihe göre bulunacaktır. Söz konusu 
binaların aktifleştirilmesinden sonra 213 sayılı Kanunun 272 nci
maddesi uyarınca bina maliyet bedeline eklenen giderler ile 163 ve 
334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet 
bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları için ise sekizinci 
fıkrada belirtilen şekilde yeniden değerleme sonrası tutarların 
hesaplanacağı tabidir. (500 seri nolu VUK tebliği) 



Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait 
birikmiş amortismanlar da taşınmaza uygulanan 
katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. 

• GVK ve KVK’ya yapılan devir ve bölünme hallerinde, 
devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler tarafından iktisap 
edilen taşınmazların devralanlar tarafından yeniden 
değerlenmesinde kullanılacak yeniden değerleme oranının 
hesabında söz konusu taşınmazların devir eden, tür değiştiren 
veya bölünen işletme/şirket tarafından iktisap edildiği tarihin 
esas alınması gerekmektedir. (500 seri nolu VUK Tebliği)

• Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve mülkiyeti 
devredilmiş olan taşınmazlara ait yeniden değerleme oranının 
belirlenmesinde iktisap tarihi olarak, kiracının kullanma hakkını 
aktifleştirdiği tarih esas alınır. Mülkiyet hakkı devredilmemiş 
olan taşınmazları kullanma hakları nedeniyle Geçici 31 inci 
madde uygulamasından faydalanılabilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. (500 seri nolu VUK Tebliği)



Yeniden Değerleme Uygulaması
• Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde 

meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi 
tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları 
ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde 
özel bir fon hesabında gösterilir. 

• Değer artışı, taşınmazların yeniden değerleme 

sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço 
aktif değerleri arasındaki farktır. 

• Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun 
aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların 
tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

• Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden 
değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan 
yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri 
üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler.



Vergileme

• Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan 
vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı 
tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar 
bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan 
edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. 

• Bu kapsamda ödenen vergi; gelir ve kurumlar 
vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da 
tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi 
halinde bu madde hükümlerinden 
faydalanılamaz.



UYGULAMA ÖRNEĞİ

CİNSİ ALIŞ 

TARİHİ

ENFL.            

DÜZEL. 

TARİHİ

DEĞERLEMEYE 

ESAS TUTAR (A)   

(TÜK LİRASI)

İLK 

ENDEKS

SON 

ENDEKS

DEĞER. 

ORANI

DEĞERLEME 

TUTARI (B) 

(TÜRK 

LİRASI)

DEĞER 

ARTIŞI 

(B-A) 

(TÜRK 

LİRASI)

DEĞERL. 

ÖNCESİ 

NET 

BİLANÇO 

AKTİF 

TOPLAMI 

(TÜRK 

LİRASI)

DEĞERLEME 

SONRASI

NET 

BİLANÇO 

AKTİF 

TOPLAMI 

(TÜRK 

LİRASI)

DEĞERLEME 

FARKI  (TÜRK 

LİRASI)

ÖDENECEK 

VERGİ             

( % 5) 

(TÜRK 

LİRASI)

Fabrika 

Binası 
25.6.2016 YOK 100.000 257,81 341,88 1,326 132.609 32.609

96.000 127.305 31.305 1.565
Fabrika 

Binası 

Amort. 
YOK 4.000 257,81 341,88 1,326 5.304 1.304

Fabrika 

Binası 
1.3.2000 31.12.2004 100.000 114,83 341,88 2,977 297.727 197.727

96.000 285.818 189.818 9.491Fabrika 

Binası 

Amort.
1.3.2000 31.12.2004 4.000 114,83 341,88 2,977 11.909 7.909



Muhasebe Kaydı (2. örnek)

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

252 Binalar                        197.727

257 Birikmiş Amort.         7.909

522 MDV Yen. Değ.Ar.     189.818

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

770 Gen. Yön.Gid. (KKEG)     9.491

360 Öd. Ver.ve Fon          9.491

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



• Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, 
sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin 
yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde 
gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.

• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden 
çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen 
değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden 
çıkarılmasından önce bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi 
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların 
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı 
fonu özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde 
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır.

• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine 
isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekillleri, 
envanter defterinin ayrı bir sayfasında müfredatlı olarak 
gösterilir.



Uygulamaya İlişkin Fayda Maliyet 
Analizleri

• Bilançoların gerçek görünüme kavuşması / 
Yüzde 5 Vergi / Bağımsız Denetim?

• Amortisman yoluyla vergi avantajı / arsa 
ve arazilerde amortisman ayrılamıyor

• Taşınmazın maliyet bedelinin 
güncellenmesi / güncellemeden sonra 
satılması durumunda vergi avantajı  
(Özellikle 09.08.2016’dan sonra KVK 5-1-e 
kapsamında taşınmaz satış kazanç istisnasının 
% 50 olduğu düşünüldüğünde)



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ…


