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YAPILANDIRMA KANUNU  
 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Daha sonra, 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmi 
Gazete’de 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 2016/1 Sıra No.lu İç Genelge 
yayınlandı.   

 

 KANUNDA HANGİ DÜZENLEMELER VAR? 

 
 Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

 
 İhtilaflı Alacakların Tasfiyesi 

 
 Matrah Artırımı 

 
 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, 

 
 Varlık Barışı  
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YAPILANDIRMA KANUNU’NUN AMACI  
 

 Mükelleflerin Devlete olan borçlarının hem azaltılarak hem de 
taksitlendirilerek ödenmesine imkân verilmesi, 

 
 Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, 

 
 Vergi incelemesinde olan konu ve vergilerin dava yoluna 

gidilmeksizin çözümlenmesi,  
 

 Matrah ve vergi artırımı yapılması koşuluyla, artırım yapılan 
yıllar için vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmama 
garantisi verilmesi, bu şekilde olası risklerin ortadan 
kaldırılması, 
 

 Stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme 
kayıtlarının düzeltilerek, bilançoların gerçek fiili duruma uygun 
hale getirilmesi,   
 

 Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların vergi alınmadan milli 
ekonomiye kazandırılması. 
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BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN 
KURUMLAR     

 MALİYE BAKANLIĞI 

 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

 İL ÖZEL İDARELERİ 

 BELEDİYELER 

 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 TOBB 

 TESK 

 TÜRMOB 

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  

 VERGİLER 
 

 Gelir vergisi 

 Kurumlar vergisi 

 KDV 

 ÖTV 

 Motorlu taşıtlar vergisi 

 Emlak vergisi 

 Çevre temizlik vergisi 

 Gümrük vergisi 

 Diğer  vergiler 

 

 VERGİ CEZALARI 

 Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları  

 Gümrük idari para cezaları 
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  

 

 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ  

 

 Sigorta Primleri, Topluluk Ve İşsizlik Sigortası Primleri  

 

 Sosyal Güvenlik Destek Primi 

 

 Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı 

 

 Genel Sağlık Sigortası Primi 

 

 İdari Para Cezaları 

 

 Gecikme Cezaları, Faiz ve Zamları 
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  

 

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE DİĞER BELEDİYELER  İLE 

SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN  

 

 Su, atık su  

 

 Katı atık ücretleri 

 

 Yol katılım payları 

 

 Muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları ile zam ve faizleri 
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  
 

 TRAFİK PARA CEZALARI 

 

 ASKERLİK, SEÇİM, NÜFUS PARA CEZALARI  

 

 KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA 
CEZALARI  

 

 KARAYOLLARINDAN USULSÜZ GEÇİŞLER NEDENİYLE 
KESİLEN PARA CEZALARI 

 

 RTÜK İDARİ PARA CEZALARI 
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  
 

 ÖĞRENİM KATKI KREDİSİ VE ÖĞRENİM KREDİSİ 
BORÇLARI 

 

 ECRİMİSİLLER 

 

 HAKSIZ ALINAN DESTEKLEME ÖDEMELERİ 

 

 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU  

 

 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA 
KATKI PAYI  
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YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  

 

 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN 

 

  Tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırdığı kredilere ilişkin 
alacaklar, 

 Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ortaklarına  kullandırdıkları 
kredilere ilişkin alacakları 

 

 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN 

 

  Organize sanayi bölgelerine kullandırılan kredi alacakları 

 

 Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi 
alacakları 

 

 

 

 

 

10 



YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR  

 

 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE; 

 

  Orman köylerinde oturan köylülere 

 

 Bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatiflerine  

 

kullandırılan kredilere ilişkin alacakları 

 

 TOBB, TESK, TÜRMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  

 

  Üyelerinin aidat borçları  

 

 Odaların birliğe olan borçları  
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KAPSAMDA ESAS ALINAN KRİTERLER 

 

6736 sayılı Kanunda, KAPSAM; 
 

Vergiler, 

 

Cezalar, 

 

Diğer borçlar 
 

olmak üzere farklı esaslara bağlanmıştır. 
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VERGİLERDE DÖNEM KRİTERİ ESAS ALINACAK  

 VERGİLER   

 Vergiler yönünden Kanunun kapsamı 30 HAZİRAN 2016 tarihi esas 
alınarak belirlenmiştir. Yani, bu tarihten önceki vergilendirme 
dönemleri, Kanunun kapsamına girmektedir.  

 Beyannameli mükellefiyetlerde bu tarihten önce verilmesi 
gereken beyannameler kapsama giriyor. 30/6/2016 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 kapsamında.  

 Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler  

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son 
günü Haziran/2016 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama giriyor, 
dönemin bitim tarihi Haziran/2016 ayına rastlamakla beraber beyanname 
verme süresinin son günü Temmuz/2016 ayına sirayet edenler kapsama 
girmiyor.  
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VERGİLERDE DÖNEM KRİTERİ ESAS ALINACAK  
Örneğin, 1-15 Haziran 2016 vergilendirme dönemine ait petrol ve 
doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme 
döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü 
Haziran/2016 ayına rastladığından Kanun kapsamına girmekte, 16-30 
Haziran 2016 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi 
Haziran/2016 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi 
Temmuz/2016 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. 

  Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 

 Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama giriyor,  
Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise girmiyor. Örneğin, KDV 
beyannamesi. 

 Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 

 Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son 
günü Haziran/2016 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama giriyor, 
Haziran/2016 ayından sonraya rastlayanlar ise kapsama girmiyor.  
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VERGİLERDE DÖNEM KRİTERİ ESAS ALINACAK  

 

ÖRNEĞİN; 2016 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine 
mahsuben ödenmesi gereken GEÇİCİ VERGİLERİN 1. DÖNEMİ 
KAPSAMA GİRİYOR; 2, 3 ve 4. DÖNEMLERİ ise KAPSAMA 
GİRMİYOR.   

  Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi 

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2015 takvim yılı ve önceki 
yıllar kapsama girmekte, 2016 takvim yılı ise kapsama girmemektedir.  

Ancak, 2016 yılı kıst dönemlerine ilişkin 2016 yılı içerisinde verilmesi 
gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, beyanname 
verme süresinin son günü 30/6/2016 ve bu tarihten önce olanlar kapsama 
girmektedir. Tasfiye beyannamelerinde ise, kanuni beyanname verme 
süresi 30/6/2016  ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir.  
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VERGİLERDE DÖNEM KRİTERİ ESAS ALINACAK  
  Veraset ve intikal vergisi   

Beyanname verme süresinin son günü 30/6/2016 ve bu tarihten önce 
olanlar kapsama giriyor. 

 Harçlar 

492 sayılı Kanuna göre 

- 30/6/2016 ve bu tarihten önce gerçekleştirilen devir ve iktisaplar 
nedeniyle tarh edilip kesinleşmiş bulunan ya da ihtilaflı olan alacaklar ile 
Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden önce inceleme ve tarhiyat 
safhasında bulunan işlemler kapsama giriyor.  

- 30/6/2016 ve bu tarihten önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri 
nedeniyle Kanunun 4. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında 
pişmanlıkla ya da kendiliğinden değer düzeltici - yükseltici 
beyanda bulunulması da mümkün. 
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VERGİLERDE DÖNEM KRİTERİ ESAS ALINACAK  
 2016 yılına ilişkin 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu 
taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler 
kapsamda.  

 Ancak, 6736 sayılı Kanunla 2016 YILI 

 

- TEMMUZ Ayında Ödenecek GELİR VERGİSİ 2. TAKSİTİ, 

 

- EMLAK VERGİSİNİN 2. TAKSİTİ, 

 

-  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN 2. TAKSİTİ 

  

 yapılandırma kapsamı dışında bırakıldı.  
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USULSÜZLÜKLERDE TESPİT TARİHİNE, VERGİ ZİYAI 
CEZASINDA İSE DÖNEME BAKILACAK 

 VERGİ CEZALARI   

 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Usulsüzlük Cezaları  

30.06.2016 tarihinden önceki  tespitlere dayanılarak kesilen/kesilmesi gereken 

 
 Usulsüzlük cezaları 

 
 Özel usulsüzlük cezaları  

 
 kapsama giriyor.  
 
 30/6/2016 tarihinden önceki tespitlere dayanılarak kesilen ve Kanunun 

yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla;  
 
 - Kesinleştiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş,  
 
 - Dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş  
 
 - Ya da tespit edildiği hâlde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş veya 

düzenlendiği hâlde tebliğ edilmemiş  
 
 olanlar da kapsam dâhilinde.  

  

 
 

 

 

 

 

 

18 



USULSÜZLÜKLERDE TESPİT TARİHİNE, VERGİ ZİYAI 
CEZASINDA İSE DÖNEME BAKILACAK 

 Vergi Aslına Bağlı Olan Cezalar (Vergi Ziyaı Cezası)  

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise, verginin ait olduğu 
dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.  

 
 İdari Para Cezaları 
 
30.06.2016 tarihinden önce verilen 

 

 
 Trafik Para Cezaları 

 
 Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları  

 
 Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları 

 
 Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları  

 
 RTÜK idari para cezaları 
 
Kanun kapsamına girmektedir.  
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DİĞER KAMU ALACAKLARINDA VADE TARİHİ 

 DİĞER KAMU ALACAKLARI    

 Vergi, vergi cezaları ve kapsama giren idari para cezaları dışında kalan 
diğer amme alacaklarında dönem yerine vade tarihine bakılacak.  

 Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 
ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan ve vergi dairelerince 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen asli ve fer’i amme 
alacakları kapsama giriyor.  

 Ancak, vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen;  

- Adli ve idari para cezaları (Kapsamına giren idari para cezaları hariç),  

- Mülga 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve 
Devlet hakkı ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet 
hissesi,  

- Mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan Şeker fiyat farkı, 

 - 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel 
idare payı ile madencilik fonu,  
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DİĞER KAMU ALACAKLARINDA VADE TARİHİ 

- Mülga 79 sayılı Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı 
ve akaryakıt fiyat farkı,  

- Mülga 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 655 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 
römorkorculuk hizmet payları,  

6736 sayılı Kanunun kapsamı dışında.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
 

 Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin 
düzenleme 6736 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alıyor.   
 

 Bir alacağın bu Kanun kapsamında kesinleşmiş alacak 
olarak kabul edilebilmesi için, 19/8/2016 tarihi itibariyle; 

  
•  İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma 

süresi geçmiş, 
 

• İtiraz/İstinaf/temyiz süreleri geçmiş, 
 

• Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş 
veya uzlaşılmış 
 

olması gerekmektedir.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
 19/8/2016 Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi 

Geldiği Hâlde Bu Tarihe Kadar Ödenmemiş Vergiler 
 
• Alacak asıllarının tamamı,  

 
• Hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı, 

 
• Usulsüzlük cezalarının % 50’si 
 
 ÖDENDİĞİ TAKDİRDE,  
 
• Vergi ziyaı cezasının tamamının, 

 
• Usulsüzlük cezalarının % 50’sinin, 

 
• Gecikme faizi/zammı vb. fer’i alacaklarının tamamının 
 
 tahsilinden vazgeçilecektir. 
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
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KAPSAMA GİREN 
ALACAK 

KANUN A GÖRE  
ÖDENECEK TUTAR 

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLEN TUTAR 

- 19.8.2016 Tarihi İtibariyle 
Vadesi Geldiği Halde 
Ödenmemiş Veya Ödeme 
Süresi Geçmemiş Vergiler 
 
- Vergi Ziyaı Cezası 
 
 

- Bunlara Bağlı Gecikme 
Faizi, Gecikme Zammı ve 
Diğer Fer’i Alacaklar 
 

- Usulsüzlük ve özel 
Usulsüzlük Cezaları 
 
 
- İştirak Nedeniyle Kesilen 
Vergi Cezaları 

 
Vergi Aslının Tamamı 

 
 

SIFIR 
 
 

SIFIR 
(Yerine Yİ-ÜFE Tutarı) 

 
 

% 50’si 
(YARISI) 

 
% 50’si 

(YARISI) 

 
YOK 

 
 

TAMAMI   
(% 100’ü) 

 
TAMAMI  

(%  100 ‘ü) 
 
 

% 50’si 
(YARISI) 

 
% 50’si 

(YARISI) 
 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
ÖRNEK- 2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25/3/2012 tarihine kadar 
elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2011 dönemi için 33.000,00 TL gelir 
vergisi tarh edilerek ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.070,00 TL özel usulsüzlük 
cezası kesilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 13/3/2013 tarihinde mükellefe tebliğ 
edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 12/4/2013 tarihinde tahakkuk 
etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede 
bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel 
usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.  
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Gelir Vergisi  33.000,00 TL  

Vergi Ziyaı Cezası  33.000,00 TL  

Özel Usulsüzlük Cezası  1.070,00 TL  

Gecikme Faizi  4.620,00 TL 

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı  18.110,47 TL  

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı  18.110,47 TL  

TOPLAM 107.910,94 TL 
 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödenecek tutar 
ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır. Vergi aslına 
gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının 699,60 TL.,  gecikme zammı 
yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ise 7.283,76 TL. olduğunu varsayalım.  

 

Yapılandırma Kapsamında Ödenecek Tutar  
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Gelir Vergisi  33.000,00 TL  

Özel Usulsüzlük Cezası  (% 50) 535,00 TL  

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)  699,60 TL. 

Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme 
Zammı Yerine)  

7.283,76 TL  

TOPLAM 41.518,36 TL  



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
  

Yapılandırma Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar 
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Vergi Ziyaı Cezası  33.000,00 TL  

Özel Usulsüzlük Cezası  535,00 TL  

Gecikme Faizi   4.620,00 TL 

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı  18.110,47 TL  
 

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı 18.110,47 TL 

TOPLAM 74.375,94 TL 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 

 FAİZ HESABI 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016  
(7. Ay 
Sonu) 

 
YILLIK  
Yİ-ÜFE 

 
12,6 

 
2,46 

 
6,78 

 
6,26 

 
5,61 

 
3,37 

 
GECİKME 

FAİZİ/ZAMMI 
 

 
16,80 

 
16,80 

 
16,80 

 
16,80 

 
16,80 

 
9,80 

 
FARK 

 
4,2 

 
14,34 

 
7’de 1’e 

 
10,02 

 
3’de 1’e 

 
10,54 

 
3’de 1’e 

 
11,19 

 
3’de 1’e 

 
6,43 

 
3’de 1’e 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA 
 

 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Tahakkuk 
Eden Vergiler   

19/8/2016 tarihi itibariyle ihtirazi kayıtla beyan edilen ancak ödenmeyen 
vergiler de, dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kesinleşmiş 
alacaklar kapsamında yapılandırılabilir.  

Buna göre, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler  nedeniyle;  

-  Tahakkuk etmiş vergilerin tamamının,  

-  19/8/2016 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının   

ödenmesi halinde,  

- Hesaplanan gecikme zammı  

tahsil edilmeyecektir.  

29 



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA  
 

 VUK Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar  
 

19/8/2016 tarihinden önce tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak henüz ödeme 
süresi geçmemiş borcu olan mükellefler de, uzlaşma sonucu tahakkuk 
eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate 
alınarak, Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.  

 

 VUK 376. Maddeden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar  
 

VUK 376. madde uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 19/8/2016 
tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş, henüz ödeme süresi geçmemiş 
bulunan vergi cezaları için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun 
hükümlerinden yararlanılabilir.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA  
 

 VUK 371 Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar 
Üzerinden Tahakkuk Eden Alacaklar  

19/8/2016 tarihi itibarıyla pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 
günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için Kanun hükümlerinden 
yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı 
19/8/2016 tarihine kadar  Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.   

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 19/8/2016 tarihinden önce pişmanlık 
talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannamelere  kesilerek 
tebliğ edilen ve bu tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi ziyaı 
cezasının tamamı, vergi aslının 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olması veya 2. 
maddeye göre ödenmesi şartıyla tahsil edilmeyecektir.  

Ayrıca, bu şekilde verilen beyannameler için kesilen ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla 
henüz tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları ise Kanunun 4. maddesi (İnceleme ve 
tarhiyat safhasında bulunan işlemler) kapsamında, verginin bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya bu Kanunun 2. maddesine göre 
ödenmesi şartıyla tahsil edilmeyecektir.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA  
 

 Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Ziyaı Cezası ve Buna İlişkin 
Gecikme Zammından İbaret Borçlar  

19/8/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı 
kesilen cezalardan (vergi ziyaı cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur 
cezaları) ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması halinde,  

- Herhangi bir ihtilaf yoksa, başvuruya bağlı olmaksızın re’sen,  

- İhtilaf bulunması hâlinde ise, borçlunun müracaat etmesi ve 
ihtilafından vazgeçmesi şartıyla  

bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir. 
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA  
 

 Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları  

30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak 
kesilmiş olan usulsüzlük cezaları (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel 
usulsüzlük cezaları),  

- 19/8/2016 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş  

Ya da 

- Ödeme süresi geçmemiş  

olması halinde, yapılandırılabilecektir. Bu durumda, usulsüzlük cezalarının % 
50’sinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, kalan % 
50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.  

ÖRNEK - Mükellefe, fatura vermemesinden dolayı 200 TL özel usulsüzlük cezası 
kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 3/6/2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kesilen 
ceza itirazsız kesinleşmiştir. Mükellef, 6736 sayılı Kanundan yararlanırsa, 200 TL 
özel usulsüzlük cezasının yarısını yani 100 TL.sini ödeyecek, kalan 100 TL.sini ise 
ödemeyecektir.  
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YAPILANDIRMA  
 

 İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları  

İştirak nedeniyle kesilen, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla 
kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş 
iştirak vergi ziyaı cezalarının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, 19/8/2016 
tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla, cezaların kalan % 50’sinin ve bu cezalara bağlı 
gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  
 

 6552 sayılı Kanun Kapsamında Ödemeleri Devam Eden Alacaklar 

19/8/2016 tarihi itibarıyla, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden 
alacaklarla ilgili olarak da 6736 sayılı Kanundan yararlanılabilir. Buna göre, kalan 
taksit tutarlarına konu alacaklar, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu 
Kanuna göre yapılandırılır.  Bu takdirde, ödenmiş kısımlarla ilgili olarak 6736 
sayılı Kanuna göre herhangi bir işlem yapılmayacak, kalan taksit tutarları 
vadesinde kısmen veya tamamen ödenmemiş alacak kabul edilerek 6736 sayılı 
Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır.  
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Yİ-ÜFE TUTARI NASIL HESAPLANACAK?  
Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;  

-Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar geçen 
süre için gecikme zammı yerine,  

- Daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması hâlinde, bu faizin 
hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,  

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 
Yİ-ÜFE tutarı, vergi aslı ile toplanarak, yapılandırılan alacak tutarı 
bulunacaktır. 

Dolayısıyla, Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında;   

- Gecikme faizi ve gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama 
süreleri değiştirilmeyecek,   

- Aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları kullanılarak ödenecek faiz tutarı bulunacaktır.  
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Yİ-ÜFE TUTARI NASIL HESAPLANACAK?   

Kanuna göre, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 
tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 
01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim 
oranları, 01.01.2014 tarihinden itibaren yurt içi fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık 
değişim oranları esas alınacaktır.  

Söz konusu endekslere, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 
internet adresinden ulaşılması mümkündür.  

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır.  

Hesaplamada eksi çıkan değerler eksi değer olarak dikkate alınacak, hesaplamaya 
konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamının eksi 
değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer'iler yerine alınması 
gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.   
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YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN 
YAPILACAK?  

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Uygulamasından 
Yararlanmak İsteyenlerin  

31 EKİM 2016 TARİHİNE (BU TARİH DÂHİL) KADAR  

Borçlu Bulundukları Vergi Dairelerine YAZILI OLARAK başvurmaları 
gerekmektedir.  

  Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları 
VERGİ DAİRESİNE DOĞRUDAN başvurabilecekleri gibi, POSTA YOLUYLA 
veya GİB’İN İNTERNET ADRESİ (www.gib.gov.tr) üzerinden de başvuruda 
bulunabilirler. Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, 
şirket ortakları, kanuni temsilciler, YMM’ler ve SMMM’lerin Kanun 
hükümlerinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda 
bulunmaları mümkün değildir. 

 
 Yurt dışındaki mükellefler faks yoluyla da müracaatta bulunabilirler. Ancak, 

bu mükelleflerin Kanun hükümlerinden yararlandıkları borçları ile ilgili 
davalarından vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı olarak göndermeleri gerekir.  

 Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin Kanun hükümlerinden 
yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarih, 
bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi 
vergi dairesine gönderme yazısının tarihi başvuru tarihi olarak kabul 
edilecektir.  
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YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE 
ZAMAN YAPILACAK?  

 
  Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borcu varsa, her bir 

vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Borçlular, 
kapsama giren toplam borçları için madde hükmünden 
yararlanabilecekleri gibi, talep ettikleri dönem ve türler açısından da 
Kanundan yararlanabileceklerdir.  
 

 Sadece MTV ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için yararlanmak 
isteyen mükelleflere bu konuda kolaylık sağlanmıştır. Taşıtları, 
bulundukları il dışında bir vergi dairesine kayıtlı olan mükellefler, 
bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili 
vergi dairelerine başvuruda bulunabilecekler. Bu başvuruları alan vergi 
dairelerinin, başvuru dilekçelerini evrak kaydını yaptıktan sonra taşıtın 
bağlı olduğu vergi dairesine derhal göndermesi gerekmektedir.  
 

Ancak, MTV mükelleflerinin, HER BİR TAŞIT İTİBARIYLA 
hesaplanacak toplam borç tutarı için AYRI AYRI BAŞVURUDA 
BULUNMALARI ZORUNLUDUR. 
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YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE 
ZAMAN YAPILACAK?  

 
Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran BORÇLULARIN, 

ikmalen, re’sen, idarece yapılmış tarhiyatlar ve takibat işlemlerine karşı 
AÇTIKLARI DAVALARDAN VAZGEÇMELERİ gerekmektedir.   
 

Ancak, 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. 
 

 Başvurularını elektronik ortamda veya yurt dışından faksla yapan 
mükelleflerin, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili olarak dava açıp 
açmadıkları vergi dairelerince ivedilikle araştırılacaktır. 
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YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE 
ZAMAN YAPILACAK?  

 
 

 Bu borçlara ilişkin devam eden ihtilafın bulunması durumunda, söz 
konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi onbeş gün içinde 
vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde Kanun hükümlerinden 
yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükelleflere tebliğ edilecektir.  
 

 Bu sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçeleri vergi dairelerine 
intikal ettirmeyen mükellefler Kanun hükümlerinden yararlanma 
haklarını kaybedeceklerinden başvuruları geçersiz sayılacak ve 
hazırlanan ödeme planları iptal edilecektir.  
 

VUK 124. madde uyarınca mükelleflerin şikâyet yoluyla Bakanlığa/GİB’e 
yapmış oldukları müracaatlara konu alacaklar, kesinleşmiş alacaklar 
kapsamında yapılandırılacaktır. Ancak, mükelleflerin madde 
hükmünden yararlanabilmeleri için açılmış davalardan vazgeçmeleri 
gerekir.  
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

Kesinleşmiş alacak kapsamında yapılandırılan borçların; 

-İlk taksit ödeme süresi içerisinde (KASIM AYI) tamamen peşin ya da  

- 2’şer (ikişer) aylık dönemler hâlinde 6, 9, 12 ve 18 (onsekiz) eşit 
taksitte  

ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu konudaki tercih hakkı 
borçlulara aittir.  

Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması 
hâlinde, Kanunda öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksiti tercih 
ettiği kabul edilecektir. Borçluların seçtikleri taksit süresinden daha kısa 
sürede ödeme yapabilirler.    

YALNIZ BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ 
HUSUS,  TAKSİTLE ÖDEMELERDE İLK İKİ TAKSİDİN MUTLAK 
SURETLE ÖDENMESİ GEREKTİĞİDİR. BU, EN ÖNEMLİ 
ŞARTLARDAN BİRİSİDİR. 
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?   

 İSTER PEŞİN İSTERSE TAKSİTLE ÖDEME TERCİH EDİLSİN, PEŞİN 
ÖDEMENİN VEYA İLK TAKSİT ÖDEMESİNİN 30 KASIM 2016 TARİHİ 
MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.  

1) Hesaplanarak yeniden yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresi 
içerisinde (30 Kasım) tamamen ödenmesi  halinde; 

 - Bu tutara Kanunun yayımı tarihi olan 19/8/2016 tarihinden ödeme tarihine 
kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,   

 - Fer’i alacaklar yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı üzerinden ayrıca % 50 
indirim yapılacaktır. 

 PEŞİN ÖDEMEDE % 50 EKSTRA İNDİRİM AVANTAJI 6736 SAYILI 
YASAYI DİĞER YAPILANDIRMA YASALARINDAN AYIRAN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİĞİDİR.  

 Ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi 
içerisinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de bu 
hükümden yararlanılabilir.  
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

2) Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine 
bağlı olarak aşağıdaki katsayılarla artırılacaktır.  
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Taksit Sayısı Ödeme Süresi Katsayı 

 
6 

 
12 

 
1,045 

 
9 

 
18 

 
1,083  

 
12 

 
24 

 
1,105 

 
18 

 
36 

 
1,150  



YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

 

 3) Ödemeler Ne Şekilde Yapılacak? 

 Yapılandırılan tutarlar vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği 
gibi,  anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de ödenebilir.    

 Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin vergi dairelerinden 
olan alacaklarıyla yapılandırılan borçlarını mahsuben ödemeleri de 
mümkündür.  

  4) Ödemeler Ne Şekilde Yapılacak? 

 Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin 
başvuru süresi içinde; 

 - Bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da  

 - Ödeme seçeneklerini değiştirmeleri  

 mümkün bulunmaktadır. 
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?   

4) Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiş Yerlerdeki Mükellefler Kanundan 
Yararlanabilir Mi? 

 Mücbir sebep ilan edilen ve devam eden mücbir sebep hali kapsamındaki 
mükellefler dilerlerse bu Kanundan yararlanabilecek. Mücbir sebep süresince 
verilmeyen beyannamelerini verecek ve vergilerini 24 taksitte 48 ayda 
ödeyecek. Bu süreye herhangi bir zam, faiz, katsayı alınmayacak. 

5) Taksit Ödeme Süresinde Cari Dönem Vergilerinin Ödenme Zorunluluğu   

Kanundan yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, stopaj gelir- 
kurumlar vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede 
öngörülen diğer şartların yanı sıra; maddede belirtilen vergi türlerinden, taksit 
ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden 
mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken 
ödeme hâlinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri 
vadesinde ödemeleri şarttır.  
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

Dolayısıyla bu hüküm, Kanunun 2. maddesine göre ödenecek taksitlerin 
süresinde ödenmemesi hâlinde uygulanacak hükümler ile ilişkili 
olmayıp, taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk 
edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir.  

Örneğin, gelir vergisi mükellefi olan bir borçlu, Kanunun 2. 
maddesinden bu vergi türü için 18 eşit taksitte ödeme seçeneği ile 
yararlanması durumunda, ilk taksit ödeme süresinin bağladığı 1/11/2016 
tarihinden 18 eşit taksitin sona erdiği 30/9/2019 tarihine kadar beyanı 
üzerine tahakkuk eden, gelir vergisini, katma değer vergisini, gelir 
(stopaj) vergisini ve mükellefiyeti bulunması hâlinde özel tüketim 
vergisini ödemesi gerekmektedir.  

Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin vadesinde 
ödenmemesi hâlinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır.  
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde 
ödenmesi şartı, BİR TAKVİM YILINDA HER BİR VERGİ TÜRÜ İÇİN EN 
FAZLA İKİ DEFA İHLAL EDİLEBİLECEKTİR. Böyle bir durumda borçlular 
Kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir.  

Mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını vadesinde 
ödeyememeleri hali Kanunun ihlal nedeni sayılmamıştır. Çok zor durum 
hali, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade 
etmektedir. Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre vadesinde ya da vadesinden önce 
yapılan müracaatlara istinaden borçları tecil edilen mükelleflerin çok zor 
durumda bulundukları kabul edilecektir. Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki 
nedenlerle (Örneğin, özel tüketim vergisi gibi taksitlendirilmesi uygun 
görülmeyen vergiler veya diğer nedenler) uygun görülmeyen mükellefler için tecil 
yapılmamakla birlikte, çok zor durum halinin varlığı tespit edilmişse madde 
hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

Kanun kapsamında ödenecek taksitler ile taksit ödeme süresince beyan üzerine 
tahakkuk eden vergilerin (her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan 
ödemelerinde 5,00 TL’ye kadar eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.  
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YAPILANDIRILAN BORÇLAR NE ZAMAN - NASIL 
ÖDENECEK?  

6) Süresinde Ödenmeyen Taksitler 

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, 
kalan taksitlerden; BİR TAKVİM YILINDA EN FAZLA İKİ TAKSİTİN SÜRESİNDE 
ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HÂLİNDE, Kanun hükümleri ihlal edilmiş 
sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru 
sırasında TERCİH ETTİĞİ TAKSİTLENDİRME SÜRESİNİN SON TAKSİDİNİ İZLEYEN 
AYIN 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 Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla, Kanun 
kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;  

-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,  

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi  

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu durumda, Kanun 
kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi 
Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme 
seçeneğini tercih eden borçluların Kasım/2016 ve Ocak/2017 taksitlerini süresinde ve 
tam olarak ödemeleri gerekmektedir. 
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YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPMAYA YETKİLİ 
OLANLAR  

-Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için madde 
hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından 
yapılacaktır. 

- Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, YMM’ler, SMMM’ler 
gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak 
yararlanabileceklerdir.  

-Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üzerinden 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da sorumlu 
oldukları bu borçlar için madde hükmünden yararlanabileceklerdir. 

- 19/8/2016 tarihi itibarıyla haklarında iflasın açılmasına karar verilen gerçek ve 
tüzel kişilerin Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini 
yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi 
zorunludur.  

Bununla birlikte, iflas hâlindeki tüzel kişiliklerin ortaklarının ve kanuni 
temsilcilerinin 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun uyarınca sorumlu oldukları 
borçlar için madde hükümlerinden yararlanabilmeleri de mümkün 
bulunmaktadır 

49 



YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPMAYA YETKİLİ 
OLANLAR   

-İflas ertelemesine karar verilen şirkete veya kooperatife mahkemece erteleme 
kararıyla birlikte kayyım atanmaktadır. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini 
tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi, yönetim organının karar ve 
işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir. 
Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler başvurularını 
haklarında verilmiş mahkeme kararına göre temsile yetkili kişiler vasıtasıyla 
yapacaklardır.  

- Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık 
ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların 
bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, ödenmemiş 
taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını karşılayacak değerde olması şartıyla 
ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.  

- Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine, Kanun 
kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler hâlinde azami 
36 eşit taksitte ödenmesi imkânı verilmiştir.  

- Ödeme emrine karşı açtıkları davalardan  vazgeçen borçlulardan, 6183 sayılı 
Kanuna göre % 10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.  
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YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPMAYA YETKİLİ 
OLANLAR   

  
 Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, 

yapılandırmaya konu borçları muaccel olmaktan çıkmakta ve bu borçların peşin 
veya taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanmaktadır.  
 

 Bu itibarla, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 
mükellefler hakkında Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu 
borçlara yönelik olarak mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce 
başlanılmış olup sonuçlanmamış mal varlığı araştırmalarına da son verilecektir. 
 

 Bu kişilerin söz konusu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 
19/8/2016 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak 
başlatılan satış işlemleri durdurulacaktır. Ayrıca yapılan takipler neticesinde 
motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki 
kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi 
durumunda araçlar sahiplerine iade edilecektir. 
 

 Bu Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle tatbik edilen 
hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre alacaklı vergi dairesince satılabilecektir. 
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YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPMAYA YETKİLİ 
OLANLAR   

  
 Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin bu 

talepleri, borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi halinde yerine 
getirilebilecektir. Aynı uygulamanın istihkak ve alacak hacizleri için de 
yapılacaktır.  
 

 Borçları, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak taksitlendirilen 
mükelleflerin Kanun hükümlerini ihlal etmeleri halinde, durdurulan cebren 
takip işlemlerine kaldığı yerden devam edilecektir. 
 

 Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden önce emanet hesaplarında bulunan 
tutarlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan tutarlar borçlara 
mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için Kanun 
hükümlerinden yararlanılabilecektir. 
 

 Mükellef hakkında tatbik edilen hacizlere istinaden, Kanunun yayımlandığı 
19/8/2016 tarihinden sonra yapılan cebren tahsilatlar ile ilgili mevzuat gereği 
yapılan iadeler; mükelleflerin Kanun hükmünden yararlanmak üzere süresinde 
başvuruda bulunmaları halinde, başvuru tarihine bakılmaksızın, Kanun 
hükmüne göre yapılandırılan ve ödenmesi gereken tutara, ilk taksitten 
başlamak üzere mahsup edilecektir. Fazla bir tutarın bulunması halinde ise bu 
tutar, mükelleflere red ve iade edilebilecektir. 
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN 
AMME ALACAKLARI 

6736 sayılı Kanunun 3. maddesinde, kesinleşmemiş veya dava safhasında 
bulunan amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler  
yapılmıştır. Bu kapsama giren alacakları aşağıdaki gibi sayabiliriz:  

19/8/2016 tarihi itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi 
tarhiyatlarla ilgili olarak; 

- Vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış yada dava açma süresi 
henüz geçmemiş olan tarhiyatlar,   

-  İtiraz/İstinaf veya Temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya 
temyize başvurulmuş, karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya 
karar düzeltme yoluna başvurulmuş tarhiyatlar, 

- Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü 
gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi 
geçmemiş alacaklar. 
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KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN 
AMME ALACAKLARI 

 Vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, 
Danıştay’da, vergi ihtilaflarıyla ilgili olan dosyalarda,  

 

 “eldeki bir kuş, daldaki üç, dört, 

beş, artık kaç tane kuş varsa, 

onlardan daha iyidir”  
 

 anlayışıyla yaklaşılıyor ve  açılan davanın seyrine ve 
lehe/aleyhe olma durumuna göre teklif sunuluyor.  
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI DAVA AŞAMASINA GÖRE 
YAPILANDIRILIYOR: 

 
  İhtilaf  Vergi Mahkemesinde (Henüz Karara Bağlanmamış) ise; 

• Vergi aslının % 50’sinin 

• Hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının, 

• Usulsüzlük cezalarının % 25’inin 

  
ödenmesi halinde, 
 

• Vergi aslının kalan % 50’sinden,   

• Vergi ziyaı cezasının tamamından, 

• Usulsüzlük cezalarının % 75’inden, 

• Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamından 

 vazgeçilecek. 
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

56 

Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Vergi Aslının % 50’si, 

 Usulsüzlük cezalarının % 25’i, 

  Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 

 Vergi Aslının % 50’si, 

 Vergi ziyaı cezası ile bu cezalara 
ilişkin gecikme zamlarının 
tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının % 75’i, 

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

  19/8/2016 Tarihi İtibarıyla Yargı Mercilerinde  İtiraz/İstinaf veya 
Temyiz Aşamasında Dava Süreci Devam Vergiler 

  

 Kanunun yayımlandığı  19/8/2016 tarihi itibariyle;  
 
- İlgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş veya  
 
- İtiraz/istinaf veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme 

talep süresi geçmemiş veya  
 
- Karar düzeltme yoluna başvurulmuş  
  
 olan tarhiyat ve tahakkuklarda, ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyatın/tahakkukun 
bulunduğu son durumdaki tutar esas alınacaktır. Ödenecek alacak 
asıllarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın 
bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır.  
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 
  Son Karar Vergi Tarhiyatının Terkini Yönünde ise, 
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Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 İlk Tarhiyata/Tahakkuka esas 
alınan vergi aslının % 20’si, 

 Usulsüzlük cezalarının % 10’u, 

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 

 Vergi Aslının % 80’i, 

 Vergi ziyaı cezası ile bu 
cezalara ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının% 90’ı, 

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 
  Son Kararın  Vergi Tarhiyatının Tasdiki veya Tadilen Tasdiki Olması , 
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Kanun Kapsamında Ödenecek 
Tutar 

Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Tasdik edilen vergi aslının 
tamamı ile terkin edilen vergi 
aslının % 20’si, 

 Usulsüzlük cezalarında; tasdik 
edilen cezanın % 50’si ile terkin 
edilen ceza tutarının % 10’u, 

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı. 

 Terkin edilen vergi aslı 
tutarının % 80’i, 

 Vergi ziyaı cezası ile bu 
cezaya ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının kalan 
% 50’si ve % 90’ı,  

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı. 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
 
  Son Kararın  Bozma Kararı Olması, 
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Kanun Kapsamında Ödenecek 
Tutar 

Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Vergi aslının % 50’si,  

 

 Usulsüzlük cezalarının % 25’i,  

 

  Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 

 Vergi aslının kalan % 50’si, 

 Vergi ziyaı cezası ve bu 
cezalara ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının kalan 
% 75’i,   

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 
  Son Kararın  Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde, 

Onanan Kısım İçin, 
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Kanun Kapsamında Ödenecek 
Tutar 

Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

Vergi aslının tamamı,  

 

 Usulsüzlük cezalarının % 50’si,  

 

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı. 

  Vergi ziyaı cezası ile bu 
cezalara ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 

 Usulsüzlük cezalarının kalan 
% 50’si,    

 

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı. 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 
  Son Kararın  Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde, 

Bozulan Kısım İçin, 
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Kanun Kapsamında Ödenecek 
Tutar 

Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Vergi aslının % 50’si,  

 

 Usulsüzlük cezalarının % 25’i, 

  

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 

  Vergi aslının % 50’si, 

 Vergi ziyaı cezaları ile bu 
cezalara ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının kalan 
% 75’i,    

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 

 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına açılan dava; 
 
  Vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın % 25’i, 
 
   Vergi mahkemesinde karar  verilmişse 

 

• Tasdik edilen cezanın % 50’si 

• Terkin edilen kısmın % 10’u 

 
 ödenecek,  kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir. 
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 

 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına açılan dava; 
 
  Üst yargı mercilerince Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla verilmiş 

bulunan en son kararın;  
 

• Bozma kararı olması hâlinde cezanın % 25’i,  

• Kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan 
kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde 
tasdik edilen cezanın % 50’si, terkin edilen kısmın % 10’u, 
bozulan kısmın % 25’i  

 esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır .  
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

 

 Sadece vergi aslına bağlı vergi ziyaı cezasına açılan dava; 
 
  Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla açılmış olan 

davanın sadece vergi aslına bağlı cezalara ilişkin olması hâlinde, 
bu cezaların bağlı olduğu vergilerin,  

 

• Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması  

 

ya da  

 

• Kanunun 2. maddesine göre ödenmesi  

 

şartına bağlı olarak  vergi aslına bağlı ceza ve bunlara ilişkin 
gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.  
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 

  Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Uzlaşma Talepli Alacaklar  
 Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla uzlaşma hükümlerinden 

yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya 
uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi 
geçmemiş alacaklar için de, uzlaşma talebinden vazgeçmeleri ve dava 
açmamaları koşuluyla Kanunun 3. maddesinden yararlanılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

Kanun Kapsamında Ödenecek 
Tutar 

Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Vergi aslının % 50’si,  

 Usulsüzlük cezalarının % 25’i,  

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 

  Vergi aslının kalan % 50’si, 

 Vergi ziyaı cezası ile bu 
cezalara ilişkin gecikme 
zamlarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının kalan  
% 75’i,    

 Gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 

 



İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
 

  Kanuna Göre Hesaplanan Tutarların Ödenmesi  
  
 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulunulan vergi 

dairesine yazılı olarak başvurulması ve başvuru dilekçesinde dava 
açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceğinin belirtilmesi şarttır. 
Bu dilekçelerin vergi dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine 
verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.  

 
 Birden fazla dava dosyası bulunan mükelleflerin dilekçelerinde, hangi 

dava dosyası için Kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini 
belirtmeleri gerekir.  
 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan 
mükelleflerin başvurularını dava açma süresi bitmeden yapmalarının 
zorunlu olup olmadığı hususunda tereddütler bulunmaktadır. GİB 
yayınladığı 1 Sıra No.lu İç Genelgede; anılan maddenin, ihtilaflı alacağın 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mevcut olan hukuki durumu esas 
alınarak düzenlendiğini, bu nedenle 19/8/2016 tarihi itibarıyla dava 
açma süresi geçmemiş bulunan mükelleflerin de 31/10/2016 tarihi mesai 
saati bitimine kadar Kanunun 3. maddesi hükmünden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunabileceklerini açıklamıştır.  
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
  
  Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküllerde açılan davalardan 

vazgeçme yetkisi, bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, madde 
hükmünden yararlanma başvuruları da kanuni temsilcileri tarafından 
yapılacaktır.  

 
 Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen 

davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekecektir.  
 

 Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi 
halinde;  

 - Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 
faiz hesaplanmayacak,   

 - Fer’i alacaklar yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı üzerinden ayrıca % 50 
indirim yapılacaktır. 

   
  Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak 

belli bir katsayıyla artırılacaktır. Artış katsayıları aşağıdadır: 
  - 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045  
 - 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083  
 - 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105  
 - 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 
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İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
  
 TAKSİTLİ ÖDEMELERDE İLK İKİ TAKSİDİN MUTLAK SURETLE 

ÖDENMESİ GEREKİR. BU EN ÖNEMLİ ŞARTLARDAN BİRİDİR. 
   
 Mükelleflerin Kanundan yararlanmak üzere davadan vazgeçtiği durumlarda, 

idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.  
 

 Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, 
tarhiyata ilişkin verilen ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce (bu tarih dâhil) 
taraflardan birine tebliğ edilmiş karar olacaktır.  

  
 Başvuruda bulunan mükelleflerin, vergi mahkemeleri nezdinde devam eden 

davaları sırasında vergilerini tahakkuk etmeden önce ödemiş olmaları hâlinde, 
tahsil edilen bu tutarlar ödenmesi gereken vergi ve Yİ-ÜFE tutarına mahsup 
edilecek, kalan tutar mükelleflere red ve iade edilecektir. 
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  

  İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.  

 
Vergi incelemesinin başladığı tarihin belirlenmesinde VUK’un 140. 

maddesi esas alınacaktır. Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan 
nezdinde düzenlenecek "İncelemeye Başlama Tutanağı" ile 
başlanmaktadır. İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı 
imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması 
halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye 
başlama tarihi olarak kabul edilecektir.  

 
Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, 

kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, kanuni 
defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara 
ibraz edilmiş olması, "İncelemeye Başlama Tutanağı" düzenlenip 
imzalanmadığı sürece incelemeye başlandığını göstermemektedir.  
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  
  Bu hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin, ihbarnamelerin tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 
 

 Borçluların yapılandırılan alacak tutarına ilişkin ödeme taleplerini başvuru 
sırasında belirtmeleri gerekmektedir. Mükellefler bu madde hükmünden, 
adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi, sadece talep 
edecekleri tür ve dönemler için de yararlanabileceklerdir. 
 

 19/8/2016 tarihinden önce başlanıldığı hâlde bu tarihe kadar tamamlanamamış 
bulunan vergi incelemeleri ile takdir ve tarh işlemlerinin tamamlanması sonucu 
hesaplanan vergi ve ceza tutarı dikkate alınarak yapılandırılacak alacak tutarı 
tespit edilecektir. 
 

 19/8/2016 tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihten sonra vergi dairesi 
kayıtlarına intikal eden vergi inceleme raporları üzerine yapılacak tarhiyatlar 
için de bu düzenlemeden yararlanmak mümkündür.  
 

 Bu kapsamda ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır: 

 

71 



İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Tarh edilen verginin % 50’si,  

 Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı 

Kanunun yayımlandığı tarihten, 
ihbarnamenin tebliği üzerine 
belirlenen dava açma süresinin 
sonuna kadar hesaplanacak gecikme 
faizi 

 Usulsüzlük cezalarının % 25’i,  

 

  Tarh edilen verginin kalan % 50’si, 

 Vergi ziyaı cezalarının tamamı, 

 Usulsüzlük cezalarının kalan % 
75’i,    

 Gecikme faizinin tamamı 

 

 İştirak nedeniyle kesilen cezalarda 
cezanın % 25’i 

 İştirak nedeniyle kesilen cezalarda 
cezanın % 75’i,    

 



İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

 
 İncelemede Olanların Matrah Artırımı Yapması 
  
 19/8/2016 tarihi itibariyle incelemede olanlar matrah artırımı 

yapabilirler.  Bu konuda yasal bir engel yok.  
 

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanunun yayımı tarihinden 
önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel 
olmayacaktır. Ancak, matrah artırımı yapan mükelleflerde başlamış 
olan incelemeler sonucunda tarhiyat yapılabilmesi için, 30 Eylül 2016 
tarihine kadar incelemenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi 
halde, inceleme ve tarhiyat işlemlerine devam edilemeyecek,  matrah 
artırımı üzerinden tahakkuk eden vergiler  ödenecektir.  

 
 İncelemenin yasal süresinde bitirilmesi ve tarhiyata konu matrah veya 

vergi farkı tespit edilmesi durumunda, inceleme raporunun vergi dairesi 
kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması 
şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, Kanunun matrah 
artırımı hükümleriyle birlikte değerlendirilecektir.  
 

73 



İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış vergi incelemelerinin 

belirlenen sürede sonuçlandırılması ve tarhiyata konu matrah farkı 
tespit edilmesi halinde;  

 
- İnceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği 

tarihten önce matrah artırımında bulunulmuşsa, inceleme sonucu 
bulunan matrah farkı ile artırılan matrahlar karşılaştırılır, ilgili yıllarda 
artırılan matrah tutarlarının, vergi incelemesi sonucu o yıl için 
belirlenen matrah farkından fazla veya bu tutar kadar olması 
durumunda ayrıca vergi incelemesine göre vergi tarhiyatı yapılmaz ve 
ceza uygulanmaz.  
 

- Vergi incelemesi sonucu belirlenen tarhiyata konu matrah 
farkının, ilgili yıl için artırılan matrah tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutar kadar matrah farkı üzerinden vergi tarhiyatı 
yapılır ve ceza uygulanır. Ancak, bu fark tutar üzerinden tarh edilen 
vergi, hesaplanan gecikme faizi ve cezalar için Kanunun vergi 
incelemesindeki işlemlerle ilgili 4. maddesi hükmünden yararlanarak 
ödemede bulunabilir.  
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  
KDV uygulaması bakımından vergi inceleme raporuna göre tarh 

edilmesi gereken vergiden, artırım nedeniyle ödenecek tutarlar 
düşülerek işlem yapılır. Buna göre;  

 
- İnceleme, KDV yönünden artırım talebinde bulunulan yılın bütün 

dönemlerini kapsıyorsa, rapora göre tarh edilmesi gereken vergiden, 
Kanunun KDV artırımına ilişkin hükümleri gereğince yılın tamamı için 
hesaplanan vergi tutarı (bu Kanun’a göre tahakkuk eden vergi) düşülür.  
 

- İnceleme, KDV yönünden artırımda bulunulan yılın bazı dönemlerini 
kapsıyorsa, artırım nedeniyle hesaplanan yıllık tutar 12'ye bölünerek 
aylık ortalama bulunur, bu ortalamanın raporun kapsadığı dönem sayısı 
ile çarpılması sonunda bulunan tutar, rapora göre tarh edilmesi gereken 
vergiden düşülür.  
 

-  Artırım, vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal 
ettiği tarihten sonra yapılmış ise, mahsup olanağından 
yararlanılamayacaktır.  
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talepli İncelemeler   
  
 Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde 

bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış 
olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar 
da madde hükmünden yararlanılabilir.  

 
 Bu durumda, düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine 

madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, 
tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen 
tutarlar dikkate alınacaktır. 

  
  Başvuru ve Ödeme  

 
 İnceleme aşamasında bulunan işlemlerle ilgili düzenlemeden yararlanılabilmesi 

için;  
- İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurulması,   
- İhbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

halinde altı eşit taksitte ödenmesi 
gerekir.   
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

  
Diğer Hususlar   
 
 İnceleme raporu veya takdir komisyonu kararı üzerine sadece vergi ziyaı cezası 

kesilmesi gerektiği hallerde (Örneğin, mahsup dönemi geçtikten sonra yapılan 
geçici vergi incelemeleri sonucu kesilen vergi ziyaı cezası gibi) vergi aslına 
uygulanan gecikme faizi yerine Kanuna göre hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının, 
Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu cezanın tahsilinden 
vazgeçilecektir. 
 

 Mükelleflerin düzenleme ile getirilen kolaylıktan yararlanabilmeleri için dava 
açmamaları gerekmektedir.  
 

 Bu düzenlemeden yararlananların, ayrıca uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve 
vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları da mümkün değildir.  
 

 ÖRNEK- Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine 
ilişkin olarak KDV yönünden incelemeye başlanılmış ve 6736 sayılı Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef 
tarafından bu Kanun uyarınca KDV artırımında da bulunulmamıştır.  
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

 İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 4/5/2017 tarihinde vergi 
dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına 2.500.000,00 TL 
KDV tarh edildiği, 2.500.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin 
vergi/ceza ihbarnamesinin 14/6/2017 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği 
varsayıldığında, mükellef Kanunun 4.  maddesinden aşağıda belirtilen şekilde 
yararlanabilecektir. 
 

 Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanundan 
yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunacaktır.  
 

 Bu durumda, mükellefin Kanuna göre ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır.  

  
 Vergi aslının % 50’si : 2.500.000,00/2 : 1.250.000,00 TL. 
 
 Yi-ÜFE Tutarı : (1.250.000,00 x %9,59) 119.875,00 TL. 
 
 Gecikme Faizi : (1.250.000,00 x % 14)  175.000,00 TL. 
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  
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Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilen Tutar 

 Vergi aslının % 50’si: 1.250.000,00 TL  

 Yİ-ÜFE Tutarı            :     119.875,00 TL 

  Gecikme Faizi          :     175.000,00 TL 

TOPLAM                        :   1.544.875,00 TL 

  Vergi aslı % 50’si  : 1.250.000,00 TL 

 Gecikme Faizi       : 1.330.000,00 TL 

 Vergi Ziyaı Cezası: 2.500.000,00 TL 

 TOPLAM                : 5.080.000,00 TL  



İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN 
İŞLEMLER  

Bu örneğe göre mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini 
izleyen ayda (Temmuz/2017) yapılandırılan alacak tutarını 
defaten ödemesi hâlinde bu tutara faiz ya da katsayı 
uygulanmayacağı gibi ödenecek toplam tutar içerisinde yer 
alan Yİ- ÜFE tutarı ile gecikme faizi toplam tutarı olan 
294.875,00 TL üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacak ve 
Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi için 147.437,50 TL olmak 
üzere toplam 1.397.437,50 TL ödeyecektir.  
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PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN 
BEYANLAR 

 Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren 
mükelleflerin beyanları üzerine tahakkuk eden; 

• Vergilerin tamamının ve 

• Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, 

 
ödenmesi halinde, 

 

 Vergi ziyaı cezasının,  

 pişmanlık zammının,  

 gecikme faizinin 

 tahsilinden vazgeçilecek.  
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PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN 
BEYANLAR 

 Emlak Vergisi Bildirimi  

 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi 
bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik 
tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve aşağıdaki tutarların 
ödenmesi durumunda, yine aşağıda yer alan tutarlar silinecektir.  
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Kanuna Göre Ödenecek Tutarlar Kanuna Göre Tahsilinden 
Vazgeçilecek Tutarlar 

 Tahakkuk eden emlak vergisinin 
tamamı 

 Tahakkuk eden kültür 
varlıklarının korunmasına katkı 
payının tamamı 

 Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı  

 Vergi cezalarının tamamı 

 Gecikme faizi ve gecikme zammı 



HESAPLANAN TUTARIN ÖDENMESİ 

 
 Borçlular hesaplanan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda 

tercih yapabilir. Tercihini taksitler halinde ödeme yönünde kullananlara 36 aya 
kadar vade tanınmaktadır.  
 

 Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde;  

 - Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 
faiz hesaplanmayacak,  

  - Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır. 
 

 Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak 
aşağıdaki katsayılarla artırılacaktır.  

 
- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045  
- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083  
- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105  
- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
Matrah ve vergi artırımı, 6736 sayılı Kanunun 5. maddesinde 

düzenlenmiştir.  
 

Matrah ve vergi artırımı uygulaması; kapsama giren vergilerde son 
beş yılın matrahlarının veya vergilerinin belirli oranlarda artırılması 
halinde, bu yıllarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmamasını 
sağlıyor.   
 

 Yani bir  anlamda, artırım yapılan yıllar için, kasko sigortası 
yaptırılmış oluyor, Devletten vergi incelemesi yapılmama 
garantisi alınıyor.  
 

Olay tam olarak şöyle: Mükellefin 2011, 2012, 2013,  2014 ve 2015’den bir 
takım sıkıntıları var, bir taraftan da matrah arttırımı yapacak, parası 
yok, tam böyle ne yapayım derken, Devlet Diyor ki, “Arkadaş sen 
matrah artırımını yap.” Benim param yok. “Yahu, sen matrah artırımını 
yap.” Peki, yaptım, param yok. “Paranı ödeme, geçersiz olmayacak, 
incelemeden muaf olacaksın.” Yani,, “Sen bu matrah artırımını yap, 
beyan et, matrah artırımı yapıp 1 lira vergi ödemesen dahi bu işlem 
geçersiz olmuyor, sen bu yıllarda vergi incelemesinden muaf oluyorsun 
arkadaş.” Fıkra gibi ama böyle.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
 

 Matrah ve vergi artırımı, bir anlamda Devlet’in vergi 
inceleme hakkına karşılık biçtiği bir bedel niteliğinde.  

 
 Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki 4 (dört) vergi için 

söz konusu olabiliyor, bunların dışındaki vergi türleri ve 
vergilendirme dönemleri için matrah artırımında 
bulunulması mümkün değil. 

 - Gelir Vergisi, 
 - Kurumlar Vergisi, 
 - Stopaj Gelir/Kurumlar  Vergisi 
 - KDV 
 Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek 

mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
ile KDV mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim 
yılları için matrah ve vergi artırımı yapabilecek.   
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
 

Aynı şekilde, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla 
sorumlu olanlar da, 

 - Hizmet erbabına ödedikleri ücretlere,   
 - Serbest meslek ödemelerine,  
 - Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerine,  
 - Kira ödemelerine,  
 - Çiftçilerden satın aldıkları zirai mahsuller ve hizmetler 

için yaptıkları ödemelere,  
 - Esnaf muaflığından yararlananlara yaptıkları ödemelere  
 ilişkin olarak bu yıllarla ilgili vergi artırımında 

bulunabilecekler. 
 

DİKKAT! KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN 
STOPAJLARDA VERGİ ARTIRIMI SÖZ KONUSU DEĞİL. 
ÇÜNKÜ, KAPSAMA ALINMAMIŞ!  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde 

komandite ortaklar ile adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da 
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda bulunduklarından, bu 
mükellefler de anılan yıllar için matrah ve vergi artırımından 
yararlanabilirler.  

 
 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin vergi matrahlarının 

takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş bulunan mükellefler ile 
haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah 
ve vergi artırımından faydalanabilecekler.  

 
 Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle 

matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette 
bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve 
gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil 
olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı yapabilecekler.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
 

Mükellefiyet kaydı olmadığı halde 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre 
matrah artırımında  bulunmak üzere  başvuranların matrah artırımında  
bulunulan vergi/vergilerden, gerekli kimlik tespiti yapıldıktan sonra, 
mükellefiyet işlemleri müracaat tarihi itibariyle yapılacak ve gerekli 
tahakkuk ve yapılandırma işlemlerinin yapılmasından sonra açılış tarihi 
itibariyle kapatılacaktır. Ancak, mükelleflerin talepte bulunmaları 
halinde matrah artırımıyla birlikte matrah artırdıkları dönem/dönemler 
itibariyle geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilebilecektir. 
 

 Faaliyetlerine devam edeceklerini bildiren mükellefler hakkında ise, 
vergi daireleri yoklama ve diğer işlemleri yerine getirerek mükellefiyetin 
tesisi ve devamını sağlayacaklardır.  
 

VUK 359. maddenin (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”, matrah 
ve vergi artırımı düzenlemesinden yararlanamayacaklar. 
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GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

 

Gelir vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda beyan ettikleri  gelir 
vergisi matrahlarını aşağıda tabloda yer alan oranlarda 
artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda 
bulunulan yıllar için yıllık gelir vergisi incelemesi ve vergi 
tarhiyatı  yapılmayacaktır.  
 

Artırımda bulunulacak yıllara ilişkin artırılacak asgari 
matrah tutarları mükellef grupları itibariyle Kanun’da 
belirlenmiştir.  
 

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari 
kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için geçerli asgari 
matrah tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.   
 

89 



GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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MATRAH ARTIRIM VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM 
TUTARLARI (TL) 

YIL MATRAH 
ARTIRIM 

ORANLARI  
(%) 

ASGARİ 
ARTIRIM 

TUTARLARI 
(İŞLETME H.) 

ASGARİ ARTIRIM 
TUTARLARI 

(BİLANÇO ESASI VE 
SERBEST MESLEK  K.) 

VERGİ 
ORANI  

(%) 

2011 35 9.500 14.000 20 

2012 30 9.890 14.820 20 

2013 25 10.490 15.740 20 

2014 20 11.160 16.740 20 

2015 15 12.650 18.970 20 

Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında ödemiş 
uyumlu mükellefler için VERGİ ORANI % 15 



GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

 - Kira geliri elde eden mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre 
defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir. 

- Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı, bilanço esasına 
göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. 
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ASGARİ ARTIRIM TUTARLARI (TL) 

YIL BASİT USULDE 
VERGİLENDİRİLEN 

MÜKELLEFLER 

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 
MÜKELLEFLERİ 

2011 1.400 2.800 

2012 1.482 2.964 

2013 1.574 3.148 

2014 1.674 3.348 

2015 1.897 3.794 



GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

  
 

 Yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan 
mükellefler, matrah artırımlarını bu beyannamelerdeki toplam 
matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla 
artırımda bulunmayacaklar. 
 

 Ticari veya zirai kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen 
gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah 
tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler diğer gelir unsurları nedeniyle 
de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır. 
 

 Beyannamelerinde, ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında 
kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya 
iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) beyan eden gelir vergisi 
mükellefleri için, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 
için belirlenen asgari matrahlar esas alınacak.  
 

 Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve 
diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri de işletme 
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari 
matrahları esas alacaklar. 
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GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

  

 

Düzeltme beyannameleri ile ikmalen, re’sen veya idarece 
yapılan tarhiyatlar üzerine Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah artırımına esas 
ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 
 

 Mükellefler matrah artırımı yaparken, mesken kira 
gelirlerine ilişkin olmak üzere o yıl için belirlenen istisna 
tutarlarını dikkate almayacaklar. 
 

 Mükelleflerinin ölümü veya gaipliği hâlinde, varisleri 
muris adına matrah artırımında bulunabilirler. Bu 
takdirde, tüm mirasçıların birlikte matrah artırımında 
bulunmaları gerekiyor. Ancak, şahsi ticari işletmenin 
faaliyetinin mirasçılar tarafından sürdürülmesi hâlinde, 
faaliyeti devam ettiren mirasçı veya mirasçıların matrah 
artırımında bulunmaları yeterli olacak. 
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GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

  
 

 ÖRNEK: Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi 
(A)’nın yıllar itibariyle yıllık beyannamelerinde beyan ettiği gelir 
vergisi matrahları aşağıdadır: 

  
 - 2011 yılı için 50.000 TL,  
 - 2012 yılı için 65.000 TL,  
 - 2013 yılı için 75.000 TL,  
 - 2014 yılı için 100.000 TL,  
 - 2015 yılı için ise 130.000 TL 
 
 Mükellef, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak matrah 

artırımında bulunmak üzere süresi içerisinde bağlı olduğu vergi 
dairesine başvurmuştur.  

 
 Bu mükellefin Kanuna göre yapacağı matrah artırımı nedeniyle 

ödeyeceği gelir vergisi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  
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GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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Yıl Vergi 
Matrahı 

(1) 

Artırım 
Oranı 

(%)  
(2) 

Artırılan 
Matrah 
Tutarı  

(3)   
(1 X2) 

Asgari 
Matrah 
Tutarı 

(4) 

Hesaplamaya 
Esas Tutar (3 

Veya 4’den 
Büyük Olan) 

(5) 

Vergi 
Oran
ı (%) 
(6) 

Ödenecek 
Gelir 

Vergisi (7) 
(5 X 6) 

2011 50.000 35 17.500 14.000 17.500 20 3.500 

2012 65.000 30 19.500 14.820 19.500 20 3.900 

2013 75.000 25 18.750 15.740 18.750 20 3.750 

2014 100.000 20 20.000 16.740 20.000 20 4.000 

2015 130.000 15 19.500 18.970 19.500 20 3.900 

TOPLAM 19.050 



GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

  

 
 Mükellef ilgili yıllarda asgari matrah tutarlarından daha yüksek tutarlarda 

matrah artırımı yapmıştır. Mükellefin matrah artırımı nedeniyle ödemesi 
gereken gelir vergisi toplamda 19.050 TL .dir.  Bu vergi peşin ödenebileceği 
gibi, taksitler hâlinde de ödenebilecektir.  
 

 Mükellefin tercihte bulunduğu taksit tutarlarını süresinde ödememesi, 
matrah artırımı hükümlerinden yararlanma olanağını ortadan 
kaldırmamaktadır. BU SADECE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
UYGULAMASINA HAS BİR DURUMDUR. Matrah/vergi artırımı üzerinden 
hesaplanan vergiler, süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı 2 kat 
(yani % aylık 2.80) olarak uygulanacaktır. 
 

 ÖRNEK- Bay (B), 2013 yılında kira geliri elde etmiş olduğu halde, bu gelirini 
vergi dairesinin bilgisi dışında bırakmış ve mükellefiyet tesis ettirmemiştir. 
Bay (B), 2013 yılı için gelir vergisi matrahını, 6736 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde ilgili vergi 
dairesine, sadece gayrimenkul sermaye iradı elde ettiğini belirterek 
başvurmuştur. Bay (B)’nin ilgili yıl için belirlenen asgari matrahtan az 
olmamak üzere matrah beyan etmesi gerekmektedir. Buna göre, Bay (B)’nin 
6736 sayılı Kanuna göre ödeyeceği gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır.:  
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GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

  

Yıl Beyan Edilen 
Matrah 

 (1) 

Asgari Matrah 
(2) 

Hesaplamaya 
Esas Matrah 
(1 veya 2’den 
Büyük Olan) 

(3) 

Vergi Oranı 
(%) 
 (4) 

Ödenecek 
Gelir 

Vergisi   
(5)  

(3 X4) 

 
2013 

 
(YOK) 

 
3.148 

 
3.148 

 
20 

 
629,60 
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KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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Kurumlar vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi 
matrahlarını Kanunda belirtilen oranlarda artırdıkları 
takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için 
vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.  
 

Matrah artırımı, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap 
dönemleri için yapılabilecektir.   
 

Artırımda bulunulacak yıllara ilişkin beyannamelerde 
matrah beyan etmeyen, matrah oluşmayan ya da hiç 
beyanname vermeyen mükellefler asgari artırım tutarları 
üzerinden, matrah artırımı yapabileceklerdir.    
 

Matrah artırımı oranları ile artırılacak asgari matrah 
tutarları aşağıdadır:  
 

 



KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM 
TUTARLARI (TL) 

YIL MATRAH ARTIRIM 
ORANLARI  

(%) 

ASGARİ ARTIRIM 
TUTARLARI  

VERGİ ORANI  
(%) 

2011 35 28.000 20 

2012 30 29.650 20 

2013 25 31.490 20 

2014 20 33.470 20 

2015 20 37.940 20 

Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında 
ödemiş uyumlu mükellefler için VERGİ ORANI % 15 



KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
Artırıma esas olacak matrah, doğrudan üzerinden vergi hesaplanan 

kurumlar vergisi matrahı olacaktır. Ancak, artırılan matrahların tutarı, 
asgari artırım tutarlarından az olamayacaktır. 
 

Mükelleflerce ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi verilmişse veya 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ikmalen, re’sen veya idarece bir 
tarhiyat yapılıp kesinleşmişse, bunlar matrah artırımına esas ilgili 
dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 
 

 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında, 
 
 - Faaliyette bulunmuş ve kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve 

kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak 
üzere hiç beyanname vermemiş olan mükellefler,  

 - Bu yıllara ilişkin olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde 
indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyen ya da zarar beyan 
eden mükellefler de  

 asgari artırım tutarları üzerinden matrah beyanında bulunarak matrah 
artırımı yapabileceklerdir. 
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KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
 

Devir suretiyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet 
kayıtları kapatılan kurumlar adına, devir alan kurumlar matrah 
artırımında bulunabilir.  
 

 Tam bölünme işlemlerinde bölünen kurumun varlıklarını devralan 
kurumlar birlikte, bölünen kurum adına matrah artırımında 
bulunabilir.  
 

 Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir 
şirket adına, matrah artırımında bulunulamaz.  
 

 Tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilciler hep birlikte; tasfiye 
dönemleri için, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa 
tüm tasfiye memurları birlikte matrah artırımında bulunabilir.  
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KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
 

 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre artırılan tutarlar üzerinden hesaplanan 
gelir veya kurumlar vergisi dışında herhangi bir vergi hesaplanmayacak ve 
ödenmeyecektir. ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN GEÇİCİ VERGİ DE 
HESAPLANMAYACAKTIR . 
 

 Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2016 ve izleyen 
yılların kârlarından mahsup edilemeyecektir.  
 

 2016 yılına ilişkin olarak vermiş oldukları geçici vergi beyannamelerinde, 
matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının mahsup 
edilmiş olması hâlinde, söz konusu mükelleflerin 2016 yılı geçici vergi 
beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır. 2016 yılı gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinde ise söz konusu zararların % 50’sinin 
mahsuba konu edilmesi söz konusu olmayacaktır.   
 

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

 Daha önce stopaj yoluyla ödenmiş olan vergilerin, artırılan matrahlar üzerinden 
hesaplanan vergilerden mahsup edilmesi mümkün değildir. 
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KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
 

 İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu 
yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları, matrah artırımı tutarlarından  
indirilemeyecektir. 
 

 % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazancı 
bulunan kurumların, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için 
bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin ait olduğu yıla ilişkin 
olarak matrah artırımından yararlanılması zorunludur.  
 

 Matrah artırımında bulunulması, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 
başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. 
Ancak, artırımda bulunanlar hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir 
işlemleri, 2016 yılı Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılamaması hâlinde, bu 
işlemlere devam edilemez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri 
ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz, inceleme 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 artırımıyla birlikte değerlendirilir.  
 

 Yıllara sari inşaat ve onarım işi bulunan mükellefler, her bir inşaat itibarıyla işin 
bittiği yılı esas almak suretiyle matrah ve vergi artırımında bulunabilirler.   
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MATRAH ARTIRIMI VE MATRAH BEYANINDA % 20 Mİ YOKSA % 15 
Mİ UYGULANACAĞI NASIL  BELİRLENECEK? 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan 
matrahlara prensip olarak % 20 vergi oranı uygulanmak 
suretiyle ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır. 

Matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ilişkin yıllık 
gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni 
süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden anılan 
beyannamelere ilişkin damga vergisi de dahil olmak üzere 
tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş 
bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu vergi 
türlerine ilişkin olarak herhangi bir dönem için 6736 sayılı 
Kanunun 2. (Kesinleşmiş alacaklar) ve 3. (Kesinleş- 
memiş veya dava safhasında bulunan alacaklar) madde 
hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, 
artırdıkları matrahlara % 20 yerine % 15 vergi oranını 
uygulayabileceklerdir.  

% 15 oranının belirlenmesinde, maddede öngörülen şartlar 
her yıl için ayrı ayrı dikkate alınacak.  
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MATRAH ARTIRIMI VE MATRAH BEYANINDA % 20 Mİ YOKSA % 15 
Mİ UYGULANACAĞI NASIL  BELİRLENECEK? 

 

 ÖRNEK: 2011 yılına ilişkin olarak matrah artırımında bulunan kurumlar 
vergisi mükellefinin bu döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 
süresinde verip, beyanname üzerinden tahakkuk eden kurumlar 
vergisini süresinde ödemesi hâlinde, bu vergi türü için diğer dönemler 
de dahil olmak üzere 6736 sayılı Kanunun 2 ve 3. maddeleri 
hükümlerinden yararlanmamış olması şartıyla, bu mükellef, matrah 
artırım tutarı üzerinden % 15 oranında vergilendirilecektir.  

 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin süresinde vermiş oldukları 

yıllık beyannamelerde zarar beyan edilmesi veya istisna uygulaması, 
indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olması 
durumunda da, artırılan matrahlara % 15 vergi oranı uygulanacaktır. 

 
 İndirimli oranda vergi ödeme hakkı bulunan mükelleflerin 

başvurularında, bu hususu, başvuruda kullanılan bildirimin ilgili 
sütununda belirtmeleri gerekmektedir. 
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GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 

 Yaptıkları ödemeler üzerinden stopaj yapmak durumunda 
olan mükellefler, 2011 ila 2015 yılları arasında 

• Ücret ödemeleri , 

• Serbest meslek ödemeleri, 

• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin istihkak 
ödemeleri, 

• Kira ödemeleri,  

• Çiftçilere yaptıkları ödemeler, 

• Vergiden muaf esnafa yaptıkları ödemeler 

üzerinden beyan ettikleri stopajları da artırılabilecekler.   
 

 
 

106 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 Burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus 

bulunuyor: 
 
 - Vergi artırımı kapsamına, kar dağıtımına bağlı stopaj 

uygulaması  dahil değil, yani kapsam dışı.  
 
 - Çift bordro uygulayan yani personel ücretlerinin 

tamamını bordroya yansıtmayıp bir kısmını elden 
ödeyen işletmeler için  KORKULU RÜYA BİTTİ. SGK ve 
Maliye'ye bildirilen ücretler ile gerçek ücretlerin 
farklılığının, işverenlere doğurabileceği riskler, ücret stopajı 
artırım uygulaması ile tümüyle ve tamamen ortadan 
kaldırılabilir. 

  
 Ücret stopajında artırım uygulaması, özellikle çift 

bordro uygulayan işletmeler için kaçırılmayacak bir fırsat 
niteliğinde. 
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GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
   
Kapsama giren yıllar için; muhtasar beyanname yönünden merkez veya 

şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan matrah ve vergi 
artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, her bir şube için ayrı 
ayrı matrah ve vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir. 
 

Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme 
dönemlerinin tamamı için, artırımda bulunmaları gerekmektedir. Bir 
başka ifade ile, artırım vergilendirme dönemi itibariyle değil, ilgili yılın 
tamamında verilmiş olan beyanların toplamı üzerinden yıllık olarak 
yapılacaktır. Ancak, yıl bazında seçimlik hak vardır. Bu durumda vergi 
artırımı yapılan yıl için, ücretler yönünden inceleme ve tarhiyata 
muhatap olmayacaklardır. 
 

Kanun kapsamındaki yıllarda muhtasar beyanname yönünden değişik 
vergi dairelerinin mükellefi olanlardan matrah ve vergi artırımına ilişkin 
bildirim veya beyannamelerini elektronik ortamda veren mükelleflerin, 
söz konusu bildirim veya beyannamelerini en son mükellefiyetlerinin 
bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 
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GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 

 Ücret ödemelerinin yıllık toplamı üzerinden, aşağıda 
belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılacak. 
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YIL ÜCRET ÖDEMELERİNDE ARTIŞ 
ORANI  

(%) 

2011 6 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 2 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
Vergi artırımı yapılacak yılın sadece bir vergilendirme 

döneminde muhtasar beyanname verilmiş olması hâlinde, 
bu beyannamede yer alan ücret ödemelerinin gayrisafi 
tutarı, 12 ile çarpılmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek vergi 
artırımına esas alınacak olan yıllık ücretler üzerinden 
hesaplanacak gelir (stopaj) vergisinin matrahı bulunacaktır.  

 
Birden fazla dönemde muhtasar beyanname verilmiş olması 

hâlinde, verilen beyannamelerde yer alan ücretin gayri safi 
tutarlarının toplamı, verilen beyanname dönemi sayısına 
bölünmek suretiyle ortalaması bulunacak ve bulunan bu 
ortalama tutar 12 ile çarpılmak suretiyle vergi artırımına 
esas alınacak gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunacaktır.  
 

Mükellefler stopaj gelir vergisi artırımı talebinde 
bulundukları yılın vergilendirme dönemlerinin hiç birinde 
ücret ödemelerine ilişkin muhtasar beyanname 
vermemişler ise; 
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GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 

- 19/8/2016 tarihinden önce ilgili yıl için verilmiş olan aylık prim ve 
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı 
kabul edilecek ve vergi artırımında bulunulan yılın son vergilendirme 
döneminde 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin 
brüt tutarı, bu işçi sayısı ile çarpılmak suretiyle bir vergilendirme 
dönemine ait gelir (stopaj) vergisi matrahı hesaplanacaktır. Bu tutar 12 
ile çarpılmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek vergi artırımına esas olacak 
matrah bulunacaktır.  
 

- Vergi artırımı yapılmak istenilen yılda aylık prim ve hizmet belgesi 
de hiç verilmemiş ise, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
vergi artırımı yapılan yılı izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk 
aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı 
kabul edilecek ve vergi artırımında bulunulan yılın son vergilendirme 
döneminde 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin 
brüt tutarı, bu işçi sayısı ile çarpılmak suretiyle bir vergilendirme 
dönemine ait gelir (stopaj) vergisi matrahı hesaplanacaktır. Bu tutar 12 
ile çarpılmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek vergi artırımına esas olacak 
yıllık ücretler üzerinden hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı 
bulunacaktır. 
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GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 

  
 

 - Aylık prim ve hizmet belgesinin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarının 
tamamında ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hiç 
verilmemiş olması hâlinde ise, en az iki işçi esas alınmak suretiyle 
ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanacaktır. 

 
 Stopaj gelir vergisinde yapılacak vergi artırımında kullanılacak, ilgili 

yılların son vergilendirme döneminde 16 yaşından büyük işçiler için 
geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarları aşağıda gösterilmiştir.  
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YILLAR TUTAR (TL) 

2011 10.044 

2012 11.286 

2013 12.258 

2014 13.608 

2015 15.282  



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 Serbest meslek ödemelerinde artırım yapılacak yılda muhtasar 

beyanname vermiş olanlar gayrisafi tutarların yıllık toplamı 
üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapabilecek.  
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YIL SERBEST MESLEK 
ÖDEMELERİNDE ARTIŞ ORANI  

(%) 

2011 6 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 2 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 

 Serbest meslek ödemelerinde artırım yapılacak yılda muhtasar 
beyannamenin verilmemiş olması 

 Vergi artırımında bulunulmak istenilen yılın vergilendirme dönemlerinde hiç muhtasar 
beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması 
istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde, ilgili yıllar için bilanço 
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi 
matrahı tutarının % 50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden 
% 15 oranında vergi ödenmek suretiyle  matrah artırımı hükmünden yararlanılacaktır. 
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Yıl Bilanço Esasına Göre 
Belirlenen Asgari Tutarın 

%50’si (TL)  (1) 

Vergi Oranı  
(%)  
(2) 

Hesaplanan Vergi  
(TL) (1x2)  

(3) 

2011 7.000 15 1.050,00 

2012 7.410 15 1.111,50 

2013 7.870 15 1.180,50 

2014 8.370 15 1.255,50 

2015 9.485 15 1.422,75 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 Kira ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; 

aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılabilecek (Artırıma 
İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar.) 
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YIL  KİRA ÖDEMELERİNDE ARTIŞ 
ORANI  

(%) 

2011 6 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 2 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 

 Kira Ödemelerine İlişkin Olarak Artırım Yapılacak Yılda Hiç Muhtasar 
Beyanname Verilmemiş Olması 

 Vergi artırımında bulunulmak istenilen yılın vergilendirme dönemlerinde hiç muhtasar 
beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması 
istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde, ilgili yıllar için beyana tabi 
geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellefler için belirlenmiş asgari 
gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak % 15 oranında vergi ödenmek suretiyle matrah 
artırımından yararlanılabilecektir. 
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Yıl GMSİ için Belirlenen 
Asgari Tutarın %50’si (TL)  

(1) 

Vergi Oranı  
(%)  
(2) 

Hesaplanan Vergi  
(TL) (1x2)  

(3) 

2011 2.800 15 420,00 

2012 2.964 15 446,60 

2013 3.148 15 472,20 

2014 3.348 15 502,20 

2015 3.794 15 569,10 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 
 Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin hakediş ödemeleri 

üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılabilecek 
(artırıma ilişkin yılda muhtasar beyanname vermiş olanlar açısından)  
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YIL YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ 
HAKEDİŞLERİNDE ARTIŞ 

ORANI  
(%) 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

2014 1 

2015 1 



GELİR /KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ARTIRIM 

 Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin hakediş ödemeleri 
üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılabilecek 
(artırıma ilişkin yılda hiç muhtasar beyanname vermemiş olanlar 
açısından)  

 Vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç beyanname verilmemiş olması veya muhtasar 
beyanname vermekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede 
bulunmaması hâlinde, 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 oranında hesaplanan vergi ödenmek 
suretiyle vergi artırımı hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu şekilde hesaplanan asgari 
vergi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Yıl Bilanço Esasına Göre 
Belirlenen Asgari Tutar 

(TL)  (1) 

Vergi Oranı  
(%)  
(2) 

Hesaplanan Vergi  
(TL) (1x2)  

(3) 

2011 14.000 3 420,00 

2012 14.820 3 446,60 

2013 15.740 3 472,20 

2014 16.740 3 502,20 

2015 18.970 3 569,10 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 

KDV mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için 
vergi artırımında bulunabilirler. Bu takdirde, artırımda 
bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden 
vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 

 
 Ancak, vergi artırımı, artırım talebinde bulunulan 

dönemler için, sonraki dönemlere devreden KDV 
yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için 
ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran 
işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili 
inceleme ve tarhiyatlara engel oluşturmamaktadır.  
 

 Artırımda bulunulan dönemler için; “Sonraki Dönemlere 
Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi 
yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan 
dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular 
artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için 
kullanılabilecektir. 

119 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 

KDV mükellefleri, prensip olarak ilgili yıllar içindeki her bir 
vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu 
KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV” satırlarında 
yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki 
tabloda yer alan oranları kullanarak hesaplanacak KDV’yi, 
Kanunda öngörüldüğü şekilde ödemek suretiyle vergi 
artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir.  
 

Burada bir de, ilave KDV konusu bulunmaktadır. İlave KDV 
tutarları, vergi artırımının hesabında hesaplanan KDV 
tutarlarına eklenecek mi? Kişisel görüşümüze göre, vergi 
artırımının hesabında sadece hesaplanan KDV tutarları 
dikkate alınmalı, ilave KDV’ler hesaba katılmamalıdır. 
Ancak, Maliye Bakanlığı, ilave KDV’lerden sadece kısmi 
istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle 
düzeltilerek ilave KDV satırına yazılan KDV’lerin 
hesaplanan KDV olarak vergi artırımı hesabında 
dikkate alınması, diğer ilave KDV’lerin dikkate 
alınmaması gerektiği  görüşündedir. 
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 

Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV 
Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler  

  
 KDV mükellefleri, ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine 

ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan 
Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı 
üzerinden aşağıda belirtilen oranlardan az olmamak üzere 
hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörüldüğü şekilde ödemeyi kabul 
etmeleri hâlinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir. 

 

 
 

121 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
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YIL ARTIŞ ORANI  
(%) 

2011 3,5 

2012 3 

2013 2,5 

2014 2 

2015 1,5 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 İhtirazı kayıtla verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV 

tutarları da, yıllık hesaplanan KDV toplamına dahil edilecektir.  
 

KDV tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan 
mükelleflerde, 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İhraç Kayıtlı Teslimler” 
bölümünde yer alan “Tecil Edilebilir KDV” satırındaki tutar, ilgili 
dönem beyannamesinde yer alan “Hesaplanan KDV” satırındaki 
tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Ancak, bu 
şekilde hesaplama yapılabilmesi için, söz konusu malların süresi 
içerisinde ihracının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.  

 
Kısmi tevkifat kapsamında işlemleri bulunan satıcılar yapacakları KDV 

artırımlarında alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen 
KDV’leri dikkate almayacaklar, sadece kendileri tarafından beyan edilen 
kısmı hesaplamaya dahil edecekler. 
 

 2 No.lu KDV beyannameleri için vergi artırımı uygulamasından 
yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle, 2 No.lu KDV 
Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, satıcılar ve 
alıcılar tarafından yıllık toplama dahil edilmeyecektir. 
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

Mükelleflerin, vergi artırımı yapacakları yılların aylık vergilendirme 
dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekiyor.  
Vergi artırımında mükelleflerin sadece yıl bazında seçimlik hakları var.   
 

Beyannamelerinin Tamamını Veren Ancak Vergiye Tabi İşlemleri 
Bulunmaması Nedeniyle Hiç Hesaplanan KDV Beyan Etmeyen 
Mükelleflerde KDV Artırımı 

 Verdikleri KDV beyannamelerinde, vergiye tabi işlemi bulunmaması 
nedeniyle hiç “Hesaplanan KDV” beyan etmeyen mükellefler, ilgili yıl 
için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları 
şartıyla KDV artırımından faydalanabilirler. Bu mükelleflerin, KDV 
artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar 
vergisi bakımından artırılan matrahlara % 18 oranı uygulanmak 
suretiyle hesaplanacaktır. 

 
Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV 

Beyannamelerinin Bir Kısmını veya Tamamını Vermemiş Olan 
Mükellefler 
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamesi Vermiş Olanlar  
 Verilmiş olan 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV” satırlarında yer 

alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek 
ortalama tutar bulunacak ve bu tutar 12 ile çarpılarak 1 yıla iblağ edilip vergi 
artırımına esas olacak “Yıllık Hesaplanan KDV” tutarına ulaşılacaktır. Bulunan 
bu tutar üzerinden  yukarıda belirtilen oranlarda KDV ödenmesi hâlinde, KDV 
artırımı hükümlerinden faydalanılabilecektir. Bu mükelleflerin, KDV artırım 
imkânından yararlanmaları için ilgili yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden matrah artırımında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 
 ÖRNEK: Mükellef 2012 yılı içinde sadece 5 vergilendirme dönemine ilişkin 

olarak KDV beyannamesi vermiştir. Mükellefin vermiş olduğu KDV 
beyannamelerindeki “Hesaplanan KDV” tutarları toplamı 45.000 TL’dir. Buna 
göre, mükellefin KDV artırım tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 
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Her Bir Dönem İçin Dikkate Alınacak 
Hesaplanan KDV 

45.000 / 5  9.000 TL 

2012 Yılı KDV Artırımına Esas Tutar 9.000 x 12  108.000 TL  

2012 Yılı KDV Artırım Tutarı 108.000 x % 3  3.240 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
Hiç Beyanname Vermemiş veya En Fazla İki Dönemde 

Beyanname Vermiş Olanlar 
 Artırımın yapılacağı yıla ilişkin aylık vergilendirme dönemlerine ait 1 

No.lu KDV beyannamelerinin hiç verilmemiş ya da sadece bir veya iki 
vergilendirme dönemi için beyanname verilmiş olması hâlinde, KDV 
artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için, ilgili yıla ilişkin olarak 
gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunulması 
zorunludur. Bu mükelleflerin, KDV artırım talepleri nedeniyle 
ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırdıkları 
matrahlara % 18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.  

 

Kurumlar Vergisinden Muaf  Kooperatiflerde KDV Artırımı   
 
 Kurumlar vergisinden muaf bulunan kooperatiflerin KDV artırımında 

bulunmak istemeleri hâlinde, kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin 
asgari tutarları dikkate almak suretiyle, KDV artırımı hükümlerinden 
yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kooperatiflerin ayrıca 
kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmuş olmaları şartı 
aranmayacaktır.  
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, İstisnalar veya Diğer Nedenlerle 

Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları 
Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin 
Olanlar 
 

 a) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı;  
 
 - İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya  
 
 - Diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ile  
  
 - Tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşan mükelleflerin 
 
 KDV artırımı yapabilmeleri için, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi 

matrah artırımında bulunmuş olmaları şarttır. Bu mükelleflerin KDV 
artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi 
bakımından artırılan matrahlara % 18 oranı uygulanmak suretiyle 
hesaplanacaktır.   
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

 ÖRNEK- (Y) A.Ş., 2013 yılı için KDV yönünden artırımda 
bulunmak istemektedir.  

  
 Ancak söz konusu yıldaki işlemleri KDV’den müstesna olan 

ve tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemlerden 
oluşmaktadır. 2013 yılı KDV beyannamelerinin üçünde 
“Hesaplanan Katma Değer Vergisi” beyanı bulunmakta, 
ancak bu beyanlar tecil-terkin uygulaması kapsamındaki 
işlemlerden kaynaklanmaktadır.  

 
 Mükellef, aynı takvim yılı ile ilgili olarak 90.000 TL 

kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuştur.  
 
 Mükellefin 2013 yılı beyan durumu her bir dönem itibarıyla 

aşağıdaki gibidir  
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
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DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) 
BEYANI 

Ocak HKDV yok 

Şubat HKDV yok 

Mart HKDV yok 

Nisan 10.000 TL (Tecil Edilebilir KDV)  

Mayıs 8.000 TL (Tecil Edilebilir KDV) 

Haziran HKDV yok 

Temmuz HKDV yok 

Ağustos HKDV yok 

Eylül 16.000 TL (Tecil Edilebilir KDV) 

Ekim HKDV yok 

Kasım HKDV yok 

Aralık HKDV yok 

TOPLAM 34.000 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

 Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  
 
 

 
b) mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı 

dönemlere ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki 
teslimler dışındaki işlemleri dolayısıyla "Hesaplanan Katma Değer Vergisi" yer 
alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti 
için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın % 18’i 
ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. KARŞILAŞTIRMA şu şekilde 
yapılacak: İlk olarak beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu 
toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı 
hesaplanacaktır.  Daha sonra, bu tutar, gelir veya kurumlar vergisi matrah 
artırımında bulundukları tutarın % 18’i ile karşılaştırılacaktır. Bu tutarlardan 
büyük olanı, artırım nedeniyle ödenmesi gereken vergi olarak kabul edilecektir.  

 
 ÖRNEK- Gelir vergisi mükellefi (A), 2015 yılı için KDV yönünden artırımda 

bulunmak istemektedir.  Söz konusu yılda, KDV’den istisna işlemlerin yanı sıra 
bazı dönemlerde (şubat, Nisan, Mayıs ve Eylül/2015 dönemlerinde) vergiye tabi 
(KDV beyanını gerektiren) işlemler de bulunmaktadır. Mükellef, 2015 yılı ile 
ilgili olarak 30.000 TL gelir vergisi matrah artırımında bulunmuştur. Mükellefin 
2015 yılı beyan durumu her bir dönem itibarıyla aşağıdaki gibidir.  
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2013Yılı KDV Artırım Tutarı 90.000 x % 18 16.200,00 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
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DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) 
BEYANI 

Ocak HKDV yok 

Şubat 31.500 TL 

Mart HKDV yok 

Nisan 30.000 TL 

Mayıs 49.000 TL 

Haziran HKDV yok 

Temmuz HKDV yok 

Ağustos HKDV yok 

Eylül 38.000 TL  

Ekim HKDV yok 

Kasım HKDV yok 

Aralık HKDV yok 

TOPLAM 148.500 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

 Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı ve taksit tutarı aşağıdaki gibi 
hesaplanacaktır.  

 
 2015 Yılı KDV Artırım Tutarı:  
 
 
 
 

 
 ÖRNEK- 2014 takvim yılına ilişkin olarak sadece 3 dönemde vergili işlemleri 

bulunan ve yılın 9 döneminde beyanname verip, 3 döneminde vermemiş olan 
gelir vergisi mükellefi (B)’nin KDV beyan durumu aşağıdaki gibidir.  

 
 Mükellef 2014 yılı ile ilgili olarak 30.000 TL gelir vergisi matrah artırımında 

bulunmuştur. 
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1) 148.500 x %1,5 = 2.227,50 TL KDV artırım tutarı bu 
tutarlardan büyük olan 5.400 
TL olacaktır. 

2) 30.000 x %18 = 5.400 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
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DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) BEYANI 

Ocak HKDV yok 

Şubat Beyanname yok 

Mart HKDV yok 

Nisan 30.000 TL 

Mayıs 48.000 TL 

Haziran Beyanname yok  

Temmuz HKDV yok 

Ağustos HKDV yok 

Eylül 36.000 TL  

Ekim HKDV yok 

Kasım Beyanname yok  

Aralık HKDV yok 

TOPLAM 114.000 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

 Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  
 
 2014 Yılı KDV Artırım Tutarı: 
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1) 114.000 / 9 = 12.666,66 TL KDV artırım tutarı bu 
tutarlardan büyük olan 
5.400 TL olacaktır. 

12.666,66 x 12 = 152.000 TL  

152.000 x %2 = 3.040 TL 

2) 30.000 x %18 = 5.400 TL 



KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
   
 Vergilendirme Dönemleri Üç Aylık Olan KDV Mükelleflerinin Durumu  

 
 Bir, İki veya Üç Dönem İçin Beyanname Verilmiş Olması  
  
 Üç aylık beyan dönemine tabi mükelleflerin; 1, 2 veya 3 dönem için 1 No.lu KDV 

beyannamesi vermiş olmaları hâlinde, “Yıllık Hesaplanan KDV” toplamı, 
 
 - 1 dönem beyanname verilmişse, bu beyannamenin “Hesaplanan Katma Değer 

Vergisi” satırındaki tutarın 4 katı alınarak, 
 
 - 2 dönem için beyanname verilmişse, verilen beyannamelerdeki “Hesaplanan 

Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların toplamının 2 katı alınmak 
suretiyle, 

 
 - 3 dönem için beyanname verilmişse, 3 dönem için verilen bu beyannamelerin 

“Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların toplamına, bu 
tutarın 1/3’ü ilave edilerek  

 
 yıllık hesaplanan KDV tutarı bulunacaktır.  
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
 

   
  Diğer taraftan, 4 dönem için beyanname verilmişse, 4 dönem için verilen bu 

beyannamelerin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan 
tutarların toplamı dikkate alınacaktır. Bulunan tutar üzerinden, belirtilen 
oranda KDV hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.  

  
 Üç Aylık Vergilendirme Dönemlerinin Hiçbirinde Beyanname 

Verilmemiş Olması  
  
 Bu mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmeleri için, gelir veya 

kurumlar vergisi matrahlarını artırmaları şarttır. Bunların KDV artırımı 
dolayısıyla ödemesi gereken vergi, artırılan gelir veya kurumlar vergisi 
matrahına % 18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. 

 
 Yıl İçinde İşe Başlayan veya Bırakan KDV Mükellefleri  
  
 Vergi artırımında bulunacak mükelleflerin, vergi artırımında bulundukları 

yıllarda (işe başlama veya işi bırakma gibi nedenlerle) kıst dönemde faaliyette 
bulunmuş olmaları hâlinde, kıst dönem itibarıyla hesaplama ve artırım 
yapılacaktır.  
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 

  
 Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması  
  
 6736 sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler 

nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla 
KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.  

 
 Ancak;  
 
 - Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine 

ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden 
KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda 
bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular 
artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir.  

  
 -Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç 

kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi 
incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler 
için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. 

 
 - Yapılacak bu incelemelerde 6736 sayılı Kanunun 5. maddesinin yedinci 

fıkrasında düzenlenen 1 aylık inceleme süresi şartı geçerli olmaksızın inceleme 
ve tarhiyat yapılabilecektir 
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KDV’DE  VERGİ ARTIRIMI 
  

 Ödenen KDV’nin GVK/KVK Matrahından İndirilememesi, İade Konusu 
Yapılamaması  

  
 Vergi artırımı sonucu ödenen KDV,  
 
 - Gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru 

olarak dikkate alınamayacak., 
 
 - Hesaplarda ve KDV beyannamelerinde gösterilerek indirim konusu 

yapılamayacak,  
 
 - İade de edilmeyecek.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
  

 Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan 
Vergilerin Ödenmesi 

  
 Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, hesaplanan veya artırılan gelir, 

kurumlar vergisi ve KDV ile stopaj gelir – kurumlar vergisi tutarlarını 30 Kasım 
2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tamamen ödeyebilecekleri gibi, talep 
etmeleri hâlinde taksitler hâlinde de ödeyebilirler. Bu takdirde mükellefçe 
tercih edilen taksit seçeneğine göre ilgili katsayı uygulanacaktır.  

  
 Bu vergilerin, ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde; peşin ödenmek 

istenmişse birinci taksitin vade tarihinden, taksitler hâlinde ödenmek 
istenmişse taksitlerin vade tarihlerinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için 
6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranın 2 katı oranında 
gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.  

 
 Matrah ve vergi artırımında bulunanların taksitlerini süresinde ödememesi, 

artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmemekte, yani matrah  ve vergi 
artırımını geçersiz kılmamaktadır.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
  

 Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş veya Haklarında Vergi İncelemesine 
Başlanılmış Mükelleflerin Durumu 
 

 Matrah ve vergi artırımı kapsamına giren dönemler için başlatılmış ve henüz 
sonuçlandırılmamış incelemelerin veya takdir işlemlerinin bulunması, artırıma 
engel değildir. 

 
 Bu mükellefler hakkında vergi incelemesi ile takdir işlemlerine göre tarhiyat 

yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. 
 
  a)Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, artırımda 

bulunulan yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 30 Eylül 
2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar sonuçlandırılması şarttır. Bu süre 
içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine 
devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Mükellefler sadece 
artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
  

b) Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış söz konusu vergi incelemeleri 
ile takdir işlemlerinin belirtilen sürede sonuçlandırılması ve tarhiyata konu 
matrah farkı tespit edilmesi hâlinde;  

 
 ba) Mükellef, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise 
inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farkı ile mükelleflerin artırdıkları 
matrahlar birlikte değerlendirilecektir. 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 yapılmayacak ve ceza 
uygulanmayacaktır.  

 
 bb) Vergi incelemeleri ve takdir sonucu belirlenen tarhiyata konu matrah 

farkının, mükellefin ilgili yıl için artırdığı matrah tutarından fazla olması 
hâlinde, 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 4. maddesi hükmünden yararlanarak ödemede bulunabilecektir. 
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
  

bc) KDV uygulaması bakımından vergi inceleme raporuna veya takdir komisyonu 
kararına göre tarh edilmesi gereken vergiden, artırım nedeniyle ödenecek 
tutarlar düşülerek işlem yapılacaktır. Buna göre;  

 - İnceleme, KDV yönünden artırım talebinde bulunulan yılın bütün 
dönemlerini kapsıyorsa, rapora göre tarh edilmesi gereken vergiden, 6736 sayılı 
Kanunun KDV artırımına ilişkin hükümleri gereğince yılın tamamı için 
hesaplanan vergi tutarı (bu Kanuna göre tahakkuk eden vergi) düşülecektir.  

 - İnceleme, KDV yönünden artırımda bulunulan yılın bazı dönemlerini 
kapsıyorsa, artırım nedeniyle hesaplanan yıllık tutar 12’ye bölünerek aylık 
ortalama bulunacak, bu ortalamanın raporun kapsadığı dönem sayısı ile 
çarpılması sonunda bulunan tutar, rapora göre tarh edilmesi gereken vergiden 
düşülecektir.  

bç) Bir ay içinde sonuçlandırılan ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 
yapılan tarhiyatlar ile ilgili olarak mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma 
talepleri dikkate alınmayacaktır.  

 
bd) 6736 sayılı Kanun uygulaması bakımından, inceleme ve takdir işlemlerinin 

sonuçlandırılmasından maksat, vergi inceleme raporları ile takdir 
komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
  

c) Kanunun yayımlandığı tarihten önce haklarında vergi incelemesi ve takdir 
işlemlerine başlanılmış mükellefler, 30 Eylül 2016 tarihinden önce matrah ve 
vergi artırımında bulunmuş olmakla birlikte artırım, vergi inceleme raporları ve 
takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten 
sonra yapılmış ise, mahsup imkanından yararlanamayacaklar, ancak söz konusu 
inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarına istinaden yapılan tarhiyatlar 
için bu Kanunun 4. maddesi hükmünden faydalanabileceklerdir . 

 
d) KDV artırımında bulunulan yıllarla ilgili olarak mükellefler hakkında sonraki 

dönemlere devreden indirilebilir KDV ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade 
hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak 
üzere 1 aylık inceleme şartı aranmaksızın inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. 
Ayrıca, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında 
özel esaslar uygulanan mükelleflerin genel esaslara geçme taleplerine yönelik 
inceleme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu incelemeler sonucunda 
artırımda bulunulan yıllarla ilgili tarhiyat yapılamayacaktır.  

 
e) Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmak için 

mükelleflerce 31 Ekim 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuruda 
bulunulabileceğinden, mükelleflerin bu tarihe kadar matrah ve vergi 
artırımında bulunması hâlinde, artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri ile 
ilgili olarak Kanunun yayımı tarihinden sonra başlanılan vergi incelemeleri ve 
takdir  işlemlerine devam edilmeyecektir.    
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
 Matrah ve Vergi artırımı Beyanında Bulunan Mükelleflere, artırım  yapılan 

dönemlere ait kanuni süresinde verilmeyen beyannameler için usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.   

 Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan 
mükellefler dilerlerse vergi incelemesi yapılan yıllar için de matrah ve vergi 
artırımında bulunabilirler. 

 Matrah ve vergi artırımından yararlanan mükelleflerin, defter ve belgelerini 
VUK uyarınca saklamaları ve gerektiğinde ibraz etmeleri gerekir. Bu mükellefler 
diğer vergi türleri için inceleme yapılması, karşıt inceleme, mahkemelerce belli 
konulara bakılması veya bilirkişilerce ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle defter ve 
belgelerini ibraz etmek zorunda kalabileceklerdir.  

 Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, matrah ve vergi 
artırımlarının, Kanun hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı vergi dairelerince 
araştırılabilecektir. Doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları nedeniyle eksik 
beyan edilen matrah ve vergi artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden 
vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacaktır.  

 Matrah ve vergi artırımı yapılacak yıllarda faaliyette bulunmuş ve gelir elde 
etmiş olmakla birlikte bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi 
dışında bırakan gelir vergisi mükellefleri T.C. kimlik numaralarını, yabancı 
gerçek kişiler ise varsa yabancı kimlik numaralarını kullanarak artırımda 
bulunabileceklerdir. Yabancı kimlik numarası olmayan yabancı gerçek kişiler ile 
kurumlar vergisi mükellefi olması gerekenler ise vergi dairelerine başvurmak 
suretiyle alacakları vergi kimlik numaralarını kullanarak artırımda 
bulunabileceklerdir.  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ 
 Mevcut şirketlerini, 1 Ocak 2016'da yeni kurulmuş ve geçmişi tertemiz bir şirket 

haline dönüştürmek isteyenler için matrah ve vergi artırımı kaçırılmayacak bir 
FIRSAT.   

 Son yıllarda sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının had 
safhada olduğu bilinen bir gerçek. Kayıtlarında bu türden faturalar bulunan ve 
bu faturaların yaratacağı risklerden kurtulmak isteyen mükellefler için de 
matrah ve vergi artırımı bir KURTULUŞ. 

 Bilerek yada bilmeyerek Vergi Kanunlarına aykırı iş ve işlem yapanlar için de 
matrah ve vergi artırımı KASKO SİGORTASI. 

 
 Kazanç elde edip beyanname vermeyenler, yani kaçak olarak KÜMES’in dışında 

kalan ve yakalanmaktan korkanlar için de bir GÜVENCE, matrah ve vergi 
artırımı.  

 
 Türkiye’de inceleme oranları düşük, bana sıra gelmez diyenler, piyango her an 

size de çıkabilir. Korkarak yaşamayın. Matrah ve vergi artırımında bulunmayan 
mükelleflerin öncelikli olarak incelemeye alınacağını öngörmek için kahin 
olmaya gerek yok. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPIN , BU STRESTEN 
KURTULUN.  

 Son yıllarda hisse devri suretiyle yeni şirket alan gerçek veya tüzel kişilerin 
şirketin eski ortakları dönemiyle ilgili kuşkuları var ise matrah artırımı yaparak 
2011 - 2015 yılları için geçmişi temizlemeleri yararlı olacaktır. Bu durumda 
matrah artımının hem kurum ve hem de KDV yönünden yapılmasında fayda 
olacaktır. 
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ 
 

TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEME SAYISI VE ORANI 
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YIL 

MÜKELLEF 
SAYISI 

İNCELENEN 
MÜKELLEF 

SAYISI 

İNCELEME 
ORANI 

 (%) 

2013 2.460.281 71.352 2,90 

2014 2.472.658 55.284 2,24 

2015 2.527.084 58.676 2,32 



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

 

 6736 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası ile, işletmede mevcut 
olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıt 
dışı kalmış 

  
 - Emtia,  
 
 - Makine ve teçhizat, 
 
 -  Demirbaşların  
 
  işletme kayıtlarına alınmasına imkan verilmektedir. Yani, faturasız 

satın alınan ve işletmede fiilen bulunup muhasebe kayıtlarında yer 
almayan makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara alınabilecek. Bu 
şekilde, kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi  sağlanmaktadır.   
 

 Bu düzenlemeden; bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
yararlanabilir.    

147 



İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 

 Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan 
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih 
dahil) kadar  Tebliğe ekli beyanname (Ek:18) ve ekinde verecekleri envanter 
(Ek:19) listesi ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine 
bildireceklerdir. 
 

 Bu iktisadi kıymetler, mükelleflerin kendileri tarafından veya bağlı oldukları 
meslek kuruluşunca tespit edilen rayiç bedeli ile vergi dairesine bildirilecek ve 
yasal kayıt süresi içerisinde defterlere kaydedilecektir.   

 

 İnşaat işletmeleri, varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları 
(daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi 
ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini bu kapsamda 
bildirebilirler.   
 

 Bildirime dahil edilen ATİK’LER için amortisman ayrılmayacaktır. Çünkü 
bunların rayiç bedelleri aynı zamanda birikmiş amortisman bedeli olacak, 
dolayısıyla amortisman ayırma olanağı bulunmayacak. 

 
 Malların defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük 

olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması 
hâlinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacak. 
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İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 

 

 Faturasız olarak satın alınmış makine, teçhizat ve demirbaşların “stok 
affı” kapsamında kayıtlara alınabilmesi için KDV ödenmesi gerekiyor. 
Ödenecek KDV, kayıtlara alınacak malın bağlı olduğu KDV oranına göre 
değişiklik gösterecek. Bu şekilde kayıtlara intikal ettirilecek;  
 

 - Makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia genel orana (% 18) tabi ise, 
bunların rayiç bedeli üzerinden % 10 oranı,  

 
 - Makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia indirimli orana (% 1, % 8) tabi 

ise, bunların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı  
 
 esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak, örneği bu Tebliğ ekinde yer 

alan (Ek:18) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile kağıt ortamında 
veya elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.  
 

 Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 
verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir . 
 

 Teslimleri KDV’den istisna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla 
ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılamayacaktır.  
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İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 

 Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu 
yapılabilecek, makine, teçhizat ve demirbaşlar için hesaplanarak ödenen 
KDV indirim konusu yapılamayacaktır. Bu vergi ödendiği yılın gelir veya 
kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate 
alınabilecektir.   

 
 Beyan edilen mallar ÖTV’ye tabi ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden 

özel tüketim vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyannameyle ödenecektir.  
 
 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kayıtlarına aldıkları emtia için 

ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık 
hesabı açacaktır. (525 Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı, 526 
Demirbaş Makine Ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı). Demirbaş makine ve 
teçhizat için ayrılan karşılık, birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir. Bu 
nedenle, ayrılan karşılık sermayeye eklenemeyecektir.  

 
 Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi 

hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.  
 

 Beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan 
mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilecektir. Bildirim işlemi, Ba 
formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı 
Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak 
suretiyle yapılacaktır.  
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İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 

 Kayıtlara alınan makine, teçhizat ve demirbaşların satılması halinde, satış 
bedeli üzerinden KDV hesaplanacak. Satışta makine, teçhizat ve demirbaşların 
tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak.  

 
 Bu düzenlemenin Artıları ve Faydaları Şunlar: 
  
- Stok affı kapsamında faturasız malların kaydı alınması, faturasız makine, 

teçhizat ve demirbaşlara göre daha avantajlı.  
 

- Stok beyanı ile, faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların  faturası 
Devletten alınmış olacak. 
 

- Faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar bu kapsamda daha düşük bir 
KDV ödenerek kayıtlara alınmış olacak. Yani KDV avantajı var.  

 
- Yapılacak beyan ile, faturasız mal bulundurulduğu gerekçesiyle, KDV 

Kanunu’nun 9/2 maddesi kapsamında, cezalı KDV ödeme riski de ortadan 
kaldırılmış olmaktadır.  
 

- Emtia için ödenen KDV indirim konusu yapılabiliyor. Bu çok önemli bir avantaj. 
Ancak, makine, teçhizat ve demirbaşlar  için ödenen KDV indirim konusu 
yapılamayıp, gider yazılabiliyor. Bu dezavantaj 
 
 

-  
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- Kayıtlara alınan makine, teçhizat ve demirbaşlar bilançoda 25 kodlu grupta yani 

bilançonun aktifinde artışa neden olacak. Karşılık hesabı da 5 kodlu grupta yer 
alacak, bu şekilde işletmenin öz kaynaklarında da bir artış sağlanmış olacak.    

 
 Bu düzenlemenin Dezavantajlı Yönleri ise şunlar:  

 
- Kanun kapsamında Bildirimi yapılan faturasız makine, teçhizat ve demirbaşlar 

için ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, 
 

- Kayda alınan makine, teçhizat ve demirbaşlar  için özel karşılık hesabına alınan 
tutarın sermayeye eklenemeyecek olması ve bu kıymetler için amortisman 
ayrılamayacak olması, 
 

- Satış bedelinin tamamının duran varlık satış karı olarak  vergilendirilecek 
olması. 
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 
EMTİA  

6736 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre; 
 
 - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, kayıtlarında yer 

aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 30 
Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine 
getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve 
böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri 
mümkün bulunmaktadır.  

 - Eczanelere, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen 
bulunmayan ilaçları, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) 
kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle 
kayıtlarından çıkarabilme imkanı tanınmıştır. Bu imkandan 
sadece Eczane Ruhsatnamesi bulunan KDV 
mükellefleri yararlanabilecektir.  

Bu düzenlemeden bütün gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri yararlanabilecektir.   
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 
EMTİA  

 Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, 
“Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde 
düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.  
 

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

 Stoklarda kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlar için bu ilaçların 
eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedelleri esas alınacaktır. 
 

 Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada 
emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu 
KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) 
Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir. 
 

 Bu kapsamda ödenmesi gereken KDV, ilk taksidi beyanname verme süresi 
içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve 
dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilir. 
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 
EMTİA  

 Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia üzerinden 
hesaplanan KDV’nin beyan edildiği dönemde, ödenecek KDV’nin bu kapsamda 
belirtilen emtia üzerinden hesaplanan KDV’yi aşması hâlinde, emtia 
üzerinden hesaplanan KDV’ye isabet eden kısım üç eşit taksitte 
ödenebilecek, emtia üzerinden hesaplanan KDV’yi aşan ödenecek KDV 
tutarı ise ilgili dönem KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde 
ödenecektir. Emtia üzerinden hesaplanan KDV tutarından daha düşük tutarda 
ödenecek KDV çıkması hâlinde ise ödenecek KDV tutarı üç eşit taksitte 
ödenebilecektir. Ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın 
defaten ödenebilmesi de mümkündür. 
 

 Stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin 
faturada maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV, örneği bu 
Tebliğ ekinde yer alan (Ek:22) beyanname ile kağıt ortamında veya elektronik 
ortamda beyan edilecektir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu 
tarih dâhil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde 
ödenecektir. Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemeyecek, gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.  
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 
EMTİA  

 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. 
 

 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. 
 

 Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle 
düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu 
ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun 
“Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 
6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

157 



KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 

 Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 
31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle 
birlikte işletmelerinde bulunmayan;  

 
 -Kasa mevcutlarını,  
 
 - İşletmenin 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 tutarlarını,  

 
 - Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini  
 
 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan 

ederek kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 
 
Düzeltme uygulamasından sadece bilanço esasına göre defter 

tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek.  
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 Düzeltme işleminde, şirketlerin, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak 2016 Nisan 
ayında bağlı bulundukları vergi dairesine verdikleri kurumlar vergisi 
beyannamesi ekinde yer alan 31/12/2015 tarihli bilançoları dikkate alınacaktır. 
Dolayısıyla, şirketlerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme 
beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.   

  
 Düzeltilecek Tutar Nasıl Hesaplanacak?  

 1) Kasa Hesabı: Düzeltme yapılacak tutarın tespitinde, 31.12.2015 tarihli 
bilançoda 100-KASA  hesabında yer alan tutarın fiilen kasada bulunmayan 
kısmı tespit edilecek (kasada gözüken tutar ile fiilen kasada bulunmayan tutar 
aynı ise, kasada gözüken tutarın tamamı karşılaştırmaya esas alınacaktır.), daha 
sonra bulunan bu tutar düzeltme beyan tarihi itibariyle 100-KASA hesabının 
mevcudu ile karşılaştırılacak, hangisi küçük ise o tutar düzeltmeye esas 
alınacaktır. 

 2) Ortaklardan Alacaklar ve Borçlar Hesabı: İşletmenin 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 tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki şekilde 
hareket edilecektir:   
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 

 - Birinci adım olarak, 31.12.2015 tarihli bilançoda yer alan ve "131. Ortaklardan 
Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından, "331. Ortaklara 
Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan 
net tutar tespit edilecek. 

 - İkinci adım olarak ise, düzeltme beyan tarihi itibariyle,  "131. Ortaklardan 
Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından, "331. Ortaklara 
Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan 
net tutar tespit edilecek. 

 - Üçüncü adımda ise, her iki tutar karşılaştırılarak, küçük olan tutar 
düzeltmeye esas matrah olarak dikkate alınacak ve % 3 vergi bu tutar üzerinden 
hesaplanacak. 
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 

 3) Adat Faizi Hesaplamamak İçin  Diğer Hesaplarda Gösterilen Tutarlar 

 Uygulamada, normal olarak Kasa veya Ortaklar Cari  hesaplarında gösterilmesi 
gereken tutarlar, adatlandırma suretiyle faiz ve KDV hesaplamamak 
amacıyla Hazır Değerler/Alıcılar/Alacak Senetleri/Verilen Sipariş 
Avansları gibi hesaplarda gösterilebilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 
tutarlar, bilançoda da Kasa ve Ortaklar Cari Hesapları yerine, belirtilen ilgili 
hesaplarda gözükmektedir. Bu durumda da, yukarıdaki (1) ve (2). maddelerdeki 
şekilde hareket edilecektir. Yani, 

 - Birinci adım olarak, "108, 120, 121, 126, 159, 195, 196, 226, 295 vb. 
Hesaplar" ile "320-321-335-340-359 vb. Hesaplar" da gösterilen tutarların 
31.12.2015 tarihli bilanço ve  düzeltme beyan tarihleri itibariyle yer alan tutarları 
tespit edilecek. 

 - İkinci adım olarak ise,  "108, 120, 121, 126, 159, 195, 196, 226, 295 vb. 
Hesaplar"  ile "320-321-335-340-359 vb. Hesaplar"ın 31.12.2015 ve beyan tarihi 
itibariyle netleştirilmiş tutarları karşılaştırılacak, küçük olan tutar düzeltmeye 
esas matrah olarak dikkate alınacak ve % 3 vergi bu tutar üzerinden 
hesaplanacaktır. 
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 
 Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları  

 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ve ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 
işlemlerini düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar 
üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname 
verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip 
edilecektir. Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının 
düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.  

  
 Düzeltme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi   

 Düzeltme işlemlerinde esas itibariyle borçlu hesap olarak 689 Diğer 
Olağandışı Gider Ve Zararlar  hesabının kullanılması gerekmektedir. 
Bugüne kadar ki Af Yasalarında da bu hesap kullanılmıştır. Ancak, 
düzeltme nedeniyle oluşan zararlar şirketlerin rasyolarını bozmuştur. Bu 
durum, kamu ihalelerine giren şirketlerin ihalelere girememelerine neden 
olmakta, bu ise şirketlerin iflasına ve dağılmasına kadar sonuçlar 
doğurabilmektedir. Hatta, bu zararlar, şirketlerin öz sermayelerini 
kaybetmesine ve teknik iflaslarına da neden olabilecektir. 
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 
  Maliye Bakanlığı, Kanun kapsamında düzeltilerek beyan edilen Kasa, 

Ortaklardan Net Alacak tutarları ile bu hesaplarda yer alması gerekirken çeşitli 
nedenlerle BAŞKA HESAPLARDA gösterilen tutarların 689 Diğer Olağandışı 
Gider ve Zararlar hesabında zarar gösterilerek muhasebeleştirilmesini 
zorunlu tutulmayarak, isteyen şirketlere bu tutarları bilançolarının aktif 
kısmının duran varlıklar bölümünde yer alan 296 no.lu geçici bir hesapta 
gösterme imkanı sağlamıştır. Bu şekilde, yasanın getirdiği düzeltme 
imkanından yararlanılması nedeniyle oluşan yüksek zararların olumsuz 
sonuçları  ve rasyoların bozulması önlenmiştir.  
 

 Ödenen % 3 vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 
 

 Söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr 
dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 
 

 Düzeltme beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme 
gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemleri 
yapılabilecektir.   
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 
  Beyan tarihi itibarıyla 2016 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici 

vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarında 30 Kasım 2016 tarihine 
(bu tarih dahil) kadar yapılacak düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince 
yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.  
 

  Düzeltme yapan mükellefler, “Bir Koyundan 4 Post” benzeri vergi üstüne 
vergi, ceza üstüne ceza  uygulamasından kurtulacaklar.  4 post şu şekilde: 

 1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerine göre, 
kurumlar vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi, 

 2. Olay kâr dağıtımı kabul edildiği için yüzde 15 stopaj, vergi ziyaı cezası ve 
gecikme faizi, 

 3. Gerçek kişi ortaklarda kâr payı ya da temettü nedeniyle gelir vergisi, vergi 
ziyaı cezası ve gecikme faizi, 

 4. KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi. 
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

  Bu kapsamda % 3 vergi ödenerek düzeltilen ve "Diğer Olağan Dışı 
Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen kasa ve ortaklardan alacaklar 
hesaplarının bakiyeleri ile ödenen  % 3 vergi tutarının, gerçek anlamda 
ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum kazancından indirilmesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla, düzeltme sonrasında bir zararın  ortaya 
çıkması durumunda bu zararın izleyen yıllarda kurum kazancından 
indirim konusu yapılması da söz konusu değildir.  
 

 Burada en önemli konu, KKEG yazılan kasa ve ortaklardan alacaklar 
hesap bakiyelerinin yarattığı mali tablolardaki zararın, izleyen yıllarda 
kâr dağıtımı yapılırken mahsup edilememesidir. Bu mahsup yapıldığı 
takdirde, şirketleri ciddi vergisel riskler beklemektedir. Çünkü, 
Maliye Bakanlığı mahsup yapıldığı takdirde konuyu kar dağıtımı olarak 
kabul etmektedir. Şirketlerin kar dağıtımı yapması durumunda ticari 
bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, af yasası kapsamında 
beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı 
altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit 
olunacağı için, gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımayan bu 
tutarların geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde, bu işlem kar 
dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar üzerinden kar dağıtımına 
bağlı vergi kesintisi  (%15) yapılacaktır. 
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KASA’DAKİ HAYALİ PARA VE ORTAKLARDAN HAYALİ 
ALACAKLARDA DÜZELTME  

 Bu konuda verilen bazı özelgelerin özetleri ise aşağıdadır:    

 "Şirketinizce 6111 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında ortaklar cari 
hesabının düzeltilmesi sonucu "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" 
hesabına kaydedilecek tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği 
taşımadığından kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi 
geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu mahsup işlemi 
kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar üzerinden kar dağıtımına 
bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.” (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
14.05.2013 tarih ve 49327596-125[KVK.2012.ÖZ.32]114 sayılı özelgesi) 

 

 "Dolayısıyla, şirketinizce 6111 sayılı Kanunun 11/2. maddesi kapsamında 
kayıtların düzeltilmesi nedeniyle "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" 
hesabına kaydedilen tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği 
taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl kârlarından veya yedek 
akçelerden mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı 
olarak değerlendirilecek ve mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr 
dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.”  (İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın 12.03.2013 tarih ve 84098128-125[15-2012/9]-145 sayılı 
özelgesi) 
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VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 
 

 6736 sayılı Kanun ile, 4811, 5811, 6486 ve 6552 sayılı Kanunlarda yer alan 
düzenlemelerle benzer içerik ve yapıda, geçmişte yapılan “Vergi Barışı” 
ve “Varlık Barışı” düzenlemelerinin her ikisini de kapsayan 
düzenlemeler yapılmıştır.  
 

 Yeni varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında 
ve yurt içinde bulunan varlıklarını hiç vergi ödemeden kayda alma, bazı 
avantajlardan ve ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmektedir.  
 

 Yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıkların, geçmişte belli bir tarih 
itibariyle sahip olunduğunun ispatı istenmemektedir.   
 

Varlık barışı kapsamında getirilecek veya kayda alınacak varlıklardan 
hiç vergi alınmayacak. Önceki düzenlemelerde % 2 vergi alınıyordu. Bu 
çok büyük avantaj. 
 

Hedef , dışarıdaki vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan 150 Milyar 
Dolar’ını Türkiye’ye getirmek. 
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YURT DIŞI VARLIK BARIŞI  
 Yurt dışında bulunan  

• Para,  

• Altın,  

• Döviz,  

• Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz 
konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.  

 
 Türkiye’ye getirilmekten maksat, varlıkların 31.12.2016 tarihine kadar 

(bir veya birden fazla defada) 
 

 - Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya  
 
 - Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 

edilmesi ya da 
 
 - Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara 

bildirilmesidir. 
 Kişisel görüşümüze göre, ilgili banka ve aracı kurumdan, bu Kanun 

kapsamında yapılan transfer veya bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin 
bilgileri içeren tasdikli onaylı bir yazı alınması uygun olacaktır. 
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YURT DIŞI VARLIK BARIŞI  

 
 Yurt dışından getirilen varlıkların 31.12.2016 tarihine kadar 

kanuni defterlere kaydedilmesi İHTİYARİ. Mükellefler, dilerlerse 
bu madde kapsamında Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, işletme 
kayıtlarına dahil edebilirler veya etmeyebilirler.  
 

 İşletmeye dahil etmeyenler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı 
yapılmayacak, herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmayacak, 
soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para 
cezası kesilmeyecek. 
 

 Söz konusu varlıkları işletmelerine dahil edenlerin ise, bu şekilde 
işletmeye dahil ettikleri varlıkları, vergiye tabi kazancın tespitinde 
dikkate alınmayacak, yani vergiye tabi tutulmayacaktır. Yine, bunlar 
hakkında da, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak, herhangi bir 
araştırma ve inceleme yapılmayacak, soruşturma ve kovuşturma 
yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilmeyecek. 
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YURT DIŞI VARLIK BARIŞI  
 Aynı şekilde, söz konusu varlıklar bir sınırlama olmaksızın işletmeden 

çekilebilecek ve çekilen bu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmayacak, işletmeden çekilmesi KAR DAĞITIMI SAYILMAYACAK. 
 

 Bu varlıkların ortaklara dağıtılması hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj 
yapılmayacak, gerçek/tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar 
vergilendirilmeyecek.  
 

 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirdikleri ve 
kanuni defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı (549 
No.lu Hesap) açabileceklerdir. Söz konusu hesap serbestçe kullanılabilecek,  
sermayeye eklenebileceği gibi, ortaklara da dağıtılabilecektir.   
 

 Fon hesabında tutulan bu tutarlar,  
 
 - İşletmenin tasfiye edilmesi,  
 
 - GVK.nın 81, KVK.nın 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca gerçekleşecek 

birleşme, devir ve bölünme  
  
 hallerinde de vergilendirilmeyecektir. 
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YURT DIŞI VARLIK BARIŞI  

 Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, 
gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul 
edilmeyecek.  
 

 Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit olunanlar ile serbest meslek 
kazanç defteri tutan mükellefler, söz konusu varlıkları defterlerinde ayrıca 
gösterebilecekler. 
 

 Yurt dışında bulunan varlıklar yine yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve 19.8.2016 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı 
olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında da 
kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, 
borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 
aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

 
 19.8.2016 tarihinden önce kayıtlarda yer alan sermaye avansları, yurt 

dışından Kanunun yürürlüğe girmesinden önce getirilmiş olan 
varlıklarla kapatılabilecek. Bu takdirde, söz konusu avansların defter 
kayıtlarından düşülmesi ve varlıkların işletme faaliyetlerinin finansmanında 
kullanılması kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecek. 
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları 
Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer 
almayan ; 

• Para,  

• Altın,  

• Döviz,  

• Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 

• Taşınmazları 

31/12/2016 tarihine kadar  işletme kayıtlarına dahil edilebilecek.  
 
 Bu hükmün uygulanmasında aşağıdakiler  taşınmaz olarak kabul 

edilecektir:  
 
- Arazi,  
- Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,  
- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 
 İşletmeye kayıt yapılırken, taşınmazların rayiç bedelinin Türk Lirası 

karşılığı, diğer varlıkların ise Vergi Usul Kanununun iktisadi 
işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin hükümlerine göre 
tespit edilen değerleri esas alınacaktır.  
 

 Rayiç bedel, söz konusu taşınmazların sahiplerince belirlenen alım 
satım bedeli olup, gerçek durumu yansıtması gerekmektedir . 
 

 Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının 
tespitinde gelirin/kazancın unsuru olarak dikkate alınmayacak. 
Ayrıca, söz konusu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde 
dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.  
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde 
bulunan ve defterlerine kaydettikleri kıymetleri için 
pasifte özel bir fon hesabı (549 No.lu Hesap) 
açacaklardır. Bu fon, sermayeye eklenebileceği gibi 
ortaklara da dağıtılabilecektir.  

 Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye 
edilmesi hâlinde vergilendirilmeyeceği gibi,  GVK ve 
KVK çerçevesinde gerçekleşecek birleşme, devir ve 
bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecek. 

 Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması 
hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek 
kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar 
tarafından elde edilen bu tutarlar da  
vergilendirilmeyecek.  
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit olunanlar ile 
serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler de kanuni 
defterlerinde yer almayan varlıklarını, 31/12/2016 tarihine kadar 
işletme defteri ile serbest meslek kazanç defterine 
kaydedebilecekler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir 
olarak dikkate alınmayacak. 

 İşletmeye kaydedilen bu varlıkların daha sonra elden 
çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi 
uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde 
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek. 

 Defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında VUK’un 
amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Yani, söz 
konusu varlıklar için amortisman ayrılamayacak.   
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 Kanun Kapsamında İşletmeye Kaydedilen Taşınmazlar İçin 
Harç Ödenecek mi? 

 6736 sayılı Kanunda bu konuda özel bir hüküm bulunmamakla 
beraber, kişisel görüşümüze göre kanun kapsamında şirket aktifine 
kaydolunacak taşınmazlar için tapu harcı istisnası uygulanması 
gerektiği görüşündeyiz. Aynı uygulama daha önce 5811 sayılı Kanun 
uygulamasında da sorunlara neden olmuş, Maliye Bakanlığı istisna 
uygulanması gerektiği doğrultusunda düzenleme yapmıştır.  

 Bakanlık, istisna uygulamasının dayanağı olarak da, Harçlar 
Kanununun 123. maddesini göstermiştir. Bize göre, 6736 sayılı 
Kanuna istinaden sermayeye ilave edilmek üzere anonim, eshamlı 
komandit ve limited şirketlerin aktifine kaydolacak taşınmazlara 
ilişkin tapuda yapılacak işlemler ile diğer sermaye artırımı 
işlemlerinin, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca harçtan; bu işlemler için düzenlenecek kâğıtlar da 
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/16 bölümü 
hükmü uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekir.   
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 Tapuda yapılacak işlemlere ilişkin istisna hükmünün 
uygulanabilmesi için mükelleflerin, ilgili vergi dairesinden beyan 
edilen taşınmazların, tapu kayıtlarına ilişkin bilgileri de içerecek 
şekilde 6736 sayılı Kanun kapsamında şirket adına beyan edilerek 
özel fon hesabına alınan tutarın sermaye artırımında kullanılacağı 
ve bu çerçevede tapu işleminde harç ve damga vergisi 
aranılmayacağı hususunda bir yazı alarak, bu belgeyi ilgili tapu sicil 
müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 Şirketlerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları Veya Vekilleri Adına 
Görünen Varlıklar  da Kanun Kapsamında Şirketlere 
Konulabilir Mi? 

 Bu konuda da gerek Kanunda gerekse Tebliğde bir açıklama yok. 
Daha önce aynı hükümleri içeren 5811 sayılı Kanunda da bu konu 
gündeme gelmiş, ortakların adına gözüken taşınmazların Kanun 
kapsamında şirketlere konulabileceği belirtilmiştir. Bize göre, 
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin 
ortakları adına kayıtlı Kanun kapsamına giren varlıklar, 31.12.2016 
tarihine kadar şirket kayıtlarına intikal ettirilebilecektir.  
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YURT İÇİ VARLIK BARIŞI  

 

 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde bulunan ve 
defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı 
(549 No.lu Hesap) açacaklardır. Bu fon, sermayeye eklenebileceği 
gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. 

 

 Bu Varlık Barışının Öncekilerden Farklarını Şu şekilde 
Sıralayabiliriz: 

 Beyan edilen veya bildirilen varlıklarla ilgili olarak herhangi bir vergi 
ödenmesi söz konusu değil. 

 Yurt dışındaki taşınmazlar ilk defa kapsam dışında tutulmuştur. 

 Beyan edilen veya bildirilen varlıkların sahipliğine ilişkin bir tarih 
sınırlaması yok. 

  

178 



179 

SON SÖZ 
 

 

 

TEŞEKKÜRLER 

 


