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VERGİ SİRKÜLERİ 

KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINI 

İLGİLENDİREN  DÜZENLEMELERİ:  İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

SAYI: 2016-5 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle, ülkemizin uluslararası yatırımlar açısından cazibe merkezi haline 

gelmesinin ve  ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığının  sağlanması amacıyla  yatırımların 

artırılmasının  temine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.1  

Yapılan bu düzenlemeleri desteklemek, girişimcilerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde 

odaklanmalarına imkan sağlamak için 6736  Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM’de 

kabul edilerek 19.8.2016  Tarih ve 29806 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sirkülerimizde 6736 Sayılı Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalara yer 

verilecektir. Konuya ilişkin düzenlemeler 6376 sayılı kanunun 6.  Maddesinde yapılmış olup, temel amacı kayıt dışı 

bazı faaliyetlerin kayıt altına alınması ve mükelleflerin kayıtlarının daha sağlıklı hale getirilmesidir. 

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerini şu alt başlıklar altında toplamak mümkündür. 

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

DEMİRBAŞLAR 

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara 

intikal ettirilmesi için 6736 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 

(30.11.2016 tarihine kadar)  bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. 

Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman hesaplanmayacaktır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya 

işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar 

envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.  

 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 

                                                           
1 TBMM tarafından kabul edilen ancak, Resmi Gazetede henüz yayımlanmayan  6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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- 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. 2   

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. 6736 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 

 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.  

6736 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.  

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR 

 6736 sayılı kanun uygulamasında kayıtlarda yer almayan, demirbaş, makine ve teçhizat ile emitanın 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 

(30.11.2016)  , 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.  

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,  

                                                           
2 Bir başka ifadeyle, 6736 Sayılı Kanunda yer alan ve 2016-1,2 ve 4 sayılı Vergi Sirkülerlerimizde ayrıntılarına yer verilen kesinleşmiş 

alacakların yapılandırılması, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve matrah  artırımı hükümlerinden 

faydalanılarak yapılacak ödemelerde ikişer aylık dönemler halinde 18  eşit taksitte ödeme uygulaması bu uygulamada söz konusu 

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

üç eşit taksitte ödenir. 3 

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 (30.11.2016 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 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. Bu hükümlerin neler olduğuna 

geçmeden önce 6736 sayılı Kanunun yasalaşma sürecinde yapılan bir düzenlemeye dikkat çekmek istiyoruz. Plan 

Bütçe Komisyonunda kabul edilen madde metninde sadece kasa ve ortaklardan alacaklar hesabına ilişkin düzeltme 

varken, Meclis Genel Kurulunda maddeye “bunlarla ilgili diğer işlemler” ibaresi eklenmiştir.  Bu düzenleme ile çeşitli 

nedenlerle bilançoda ortaklardan alacaklar hesabında  değil, diğer alacak hesaplarında takip edilen ortaklardan olan 

alacakların da bu hükümden faydalanılması sağlanmıştır.  

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri 

bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu 

dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu 

tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer 

alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30.11.2016) vergi dairelerine 

beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.  

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 4 

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 2016 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.  

Son olarak önemli birkaç konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bu düzenlemeden yararlanılması durumunda 

bilançonun oran yapısının değişeceği gözeden uzak tutulmamalıdır. Şöyle ki;  

1. 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 

                                                           
3 Bir başka ifadeyle, 6736 Sayılı Kanunda yer alan ve 2016-1,2 ve 4 sayılı Vergi Sirkülerlerimizde ayrıntılarına yer verilen kesinleşmiş 

alacakların yapılandırılması, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve matrah  artırımı hükümlerinden 

faydalanılarak yapılacak ödemelerde ikişer aylık dönemler halinde 18  eşit taksitte ödeme uygulaması bu uygulamada söz konusu 

değildir 
4 Bir başka ifadeyle, 6736 Sayılı Kanunda yer alan ve 2016-1,2 ve 4 sayılı Vergi Sirkülerlerimizde ayrıntılarına yer verilen kesinleşmiş 

alacakların yapılandırılması, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve matrah  artırımı hükümlerinden 

faydalanılarak yapılacak ödemelerde ikişer aylık dönemler halinde 18  eşit taksitte ödeme uygulaması bu uygulamada söz konusu 

değildir 
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bir hesapta aktifleştirilmemişse) Bu durum ticari bilanço karının azalmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla öz 

kaynakların aktife oranı düşecektir. 

2. Düzeltme sonucunda yukarıdaki etki dışında bilançonun aktifindeki kalemler azalacağından cari oran 

olumsuz etkilenecektir. 

 Yukarıda belirtilen gerekçelerle oranlarda yaşanacak bu olumsuz durumun, bankalardan kredi 

kullanan ve/veya kamu ihalelerine katılan firmalar açısından sorun teşkil edebileceği hususu gözden uzak 

tutulmamalıdır. 

Bunun dışında, kasa ve ortaklar cari hesabı ile yapılacak düzeltme kaydı, uygulamadan faydalanıldığı 

tarihte yapılacağından, 31.12.2015 tarihi ile bu kaydın yapıldığı tarih arasında adat hesabı yapılması gerektiği 

unutulmamalıdır.  

Ayrıca, 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. 

 

Saygılarımızla. 
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