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Değerli üyemiz,        22/08/2016 

 

19/08/20016 Tarih ve 29806 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan  6736 sayılı  Kanun 

ile;  Devletin tüm Vergi alacaklarının , Gümrük Vergisi alacaklarının   Sosyal 

Güvenlik kurumu alacaklarının  ve  devlet kurum ,kuruluş alacakları ile belediye   

alacakları  yeniden yapılandırılmasında yararlanma,  ve uygulama koşulları, Vergi 

ihtilafları, vergi incelemeleri, matrah artırımı kasa ve stok affı ,varlık barışı ve  

üyelerimizin odamıza olan borçlarını yeniden yapılandırılması   düzenlemeleri 

yapılmıştır.  

 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, meslek mensuplarımıza 

yürürlüğe giren Kanunları, Tebliğleri ve Sirkülerleri anlaşılır dil ve örnekli 

açıklamaları ile sizlere ulaştırmaktayız. Sorunları en aza indirmek ve uygulama pratiği 

için hazırlanan, aşağıdaki rehber niteliğindeki bilgiler sizlere sunulmuştur. 

 

Kanunun uygulanması ile ilgili olarak başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı olmak üzere diğer kurumların yayımlayacağı Genel Tebliğler, 

Genelgeler ve Sirkülerler takip edilerek sizlere ayrıca duyurulacaktır.  

 

Rehber ekine  6736 sayılı kanun metni ile ve bu Kanuna göre Maliye Bakanlığınca 

yayımlanan   “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin  6736 Sayılı 

Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 1)”  bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Kanunun açıklanması ile ilgili olarak düzenlenen bu rehber için  Vergi Hukuku 

uygulamaları, Muhasebe kayıtlar ile diğer Kanunlardaki değişiklikleri  hazırlayan 

Sayın, SMMM Metin Başer’e, Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamalarını hazırlayan 

Sayın, SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer YILMAZ’a sizler adına teşekkür ederim. 

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim. 

  

Saygılarımla, 

Yücel Akdemir 

Başkan 
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GENEL BİLGİ: 
 

6736 Sayılı kanun ile  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun  Resmi Gazetenin  

19/08/2016 Tarih ve 29806  sayısında yayımlanmıştır.  

 

Kanun ile;  

 

• Kesinleşmiş tüm kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. 

• İhtilaflı alacaklar (Vergi yargısında bulunan dosyalar) tasfiye edilmektedir. 

• İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler 

• Matrah artırımı ve matrah artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat 

yapılmaması sağlanmaktadır. 

• Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri (Kasa affı-  Stok affı) yapılarak gerçek durumla kayıtların 

eşitlenmesi sağlanmaktadır. 

• Varlık Barışı uygulaması yeniden hayata geçirilmektedir. 

• Ticaret ve Sanayi odalarının, Esnaf  Odalarını , Baroların , YMM ve SMMM odalarının  alacakları  

yeniden yapılandırılmaktadır. 

 

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 

 
 VERGİ ASLI VE VERGİ ASLI NA BAĞLI OLAN VEYA OLMAYAN  CEZA 

BORÇLARI: 

 

213 Sayılı VERGİ USUL KANUNU kapsamına giren ; 

 

30/06/2016 (Bu tarih dahil)  tarihi öncesine ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar 
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 
vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları; Enflasyon oranında 

(Yİ-ÜFE ) yeni faiz hesaplanarak   2 ayda bir ödenmek şartıyla; 6-12 ve 18 taksite  ödenebilecektir. 

Yapılandırma başvuruları Ekim 2016 sonuna kadar ilgili vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik 

Kurumları'na ve belediyelere yapılabilecektir. Vergi borçluları için Kasım 2016 sonu, SGK 

borçluları içinde Aralık 2016 sonu ilk taksit ödemelerinin son günü olarak belirlenmiştir. 

İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer 

taksitlerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Yapılandırma hakkı kaybedilir.  

 

 MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ 

 

2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara 

bağlı vergi cezaları, (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

 

 VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN  CEZALAR (BA-BS VE DİĞER BİLDİRİMLER 

 

30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan 

vergi cezaları , Bu Kanunun yayımlandığı tarih (19/08/2016) itibarıyla vadesi geldiği halde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 

kesilmiş olan vergi cezalarının  %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
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şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK 352-353-MÜK.355 Md.  BA-BS 

bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu  gibi bildirimler) 

 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan 

tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih 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 kapsam dâhilindedir.  

 

Örneğin; Mayıs/2016 dönemine ait olup 30/6/2016 tarihi saat 00:00’a kadar elektronik ortamda 

verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet 

satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu 

tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla 01/07/2016 tarihinde yapılabileceğinden, bu 

tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. 

 

Mayıs/2016 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilecek 

cezalar ise Kanun kapsamına girmektedir.  

 

Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu dönem 

dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir. 

 

 BELEDİYE  ALACAKLARI  (EMLAK VERGİSİ - ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ) 

 

Belediyelerce Tahsil edilen Emlak vergisi ile İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı 

vergi cezaları, ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payı, 

 

Belediyelerin; İdari para cezaları ile 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/6/2016 tarihinden (bu 

tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde (Emlak vergisi çevre temizlik vergisi) bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

faizleri, gecikme zamları, 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların 

dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i 

amme alacakları, 

Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı 
atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar 
dâhil) alacakları, 
 
Büyükşehir belediyelerinin,  vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile 
bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)   büyükşehir belediyeleri su ve 
kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu 
alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her 
türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 
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 GECİKME ZAMMI / FAİZİNİN SİLİNMESİ Yİ-ÜFE UYGULAMASI 

 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih (19/08/2016)  itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da 

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ)   aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde 

ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme 

faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 
 

 

 YAPILANMA SİSTEMİNDEN YARARLANACAK MÜKELLEFLER DAVA 

HAKKINDAN VAZGEÇMELERİ ŞART 

 
6)-Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra 

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

 

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine 

verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. 

 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme 

dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde 

hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların 

bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca 

işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması 

hâlinde bunlar talep edilemez. 

 
  KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ  

NASIL KOLAYLAŞTIRILIYOR? 

 

Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının 01/09/2016-31/10/2016 

tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 

18 eşit  taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor.  

 

Yeniden yapılandırılan vergi boru ve diğer yapılandırılan borç    tutarların, ilk taksiti bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi  izleyen üçüncü ayın sonuna  (30/11/2016 ) olmak  üzere ikişer aylık dönemler 

hâlinde azami (18)  on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin 

ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati 

sonunda biter. 

 

Ancak borçlular, yapılandırılmış borçlarını (ilk taksidi yukarıdaki vadede ödenmek üzere) ikişer ay 

aralı vadelerle 6-12 ve 18 taksitte ödemeyi de tercih etme hakkına da sahip olacaklardır. Taksitle 

ödemeyi tercih edenler için, taksit süresine göre faiz alınması yerine, borcun belli katsayılarla 

artırılarak taksitlendirilmesi esası kabul edilmiştir.  

 

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,045),  

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),  

3) On iki eşit taksit için (1,105),  

4) On sekiz eşit taksit için (1,150), 
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katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde 

ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 

borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden 

daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.  

 

Borcun tamamının bir defada ödenmesi veya ilk taksit süresinde tam olarak ödenmesi 

hallerinde, kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için bir faiz hesaplanmayacaktır. 

Borcun tamamının bir defada ve ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, gecike zammı veya 

faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizinin % 50’si de tahsil edilmeyecektir. Bu şekilde ödeme 

yapılması halinde “PEŞİN ÖDEME  İSKONTOSU” Yapılmaktadır. 

 

 YAPILANDIRMADAN  SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZSE  NE 

OLACAK? 

Bu Kanuna göre  ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan 

taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, 

gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun 

hükümlerinden yararlanılır. 

 

 İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer 

taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm 

her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

 

 MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 

Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının 
kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. 
Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. 
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2)- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN 

ALACAKLAR:  

 

 
 

Kaynak: Yukarıdaki tablo ; 06/08/2016 tarihinde Sözcü gazetesinde yayımlanan Sn. Dr.Nedim 

Türkmen’nin  makalesinden alınmıştır. 

 

 YAPILAN DÜZENLEMEDEN NASIL YARARLANILACAK? 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih  itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da 

dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile 

gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin 
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faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla 

bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 

a)  Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava 

açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini 

belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi 

hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez. 

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine 

verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu 

idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme 

dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen 

borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

d) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile 

hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra 

takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri 

geri alınmaz. 

 

3 ) - İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER: 
 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı 

hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun 

matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir.  

 

Bu işlemlerin tamamlanmasından  sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi 

yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin 

bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda 

cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda 

bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı 

olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 

Mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için dava açmamaları şarttır. 

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun uzlaşma, tarhiyat 

öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir. 
 

3)- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI: 

 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla 

verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci 

ayın sonuna kadar, (31/10/2016) artırırlar. 

 

 Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında; 
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– Gelir Vergisi matrah artırımı, 

– Kurumlar Vergisi matrah artırımı, 

– Katma Değer Vergisi artırımında, 

– Gelir ( Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergisi artırımında, bulundukları dönemler için (madde 

hükmünde belirtilen durumlar hariç olmak üzere) haklarında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV 

ve gelir (Stopaj)-kurumlar (Stopaj) yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında matrah artırımı mükelleflerin durumuna göre iki şekilde 

gerçekleştirilecektir: 

 

 BEYANNAMELERİNDE MATRAH BEYAN EDENLER 

 

Verdikleri yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir/kazanç 

(matrah) beyan eden mükelleflerin bu yıllara ilişkin vergi matrahları, 

 

- 2011 yılı için yüzde 35,  

- 2012 yılı için yüzde 30, 

- 2013 yılı için yüzde 25, 

- 2014 yılı için yüzde 20, 

- 2015 yılı için yüzde 15 

Oranın da artırılır ve artırılan tutarın yüzde 20’si oranında vergisi ödenirse, yukarıdaki yıllar, gelir ve 

kurumlar vergisi yönüyle vergi incelemesi yapılmayacaktır.  

 

Matrah artırımında bulunulan yıllara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini 

zamanında veren ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri SÜRESİNDE 

ÖDEMİŞ OLAN mükellefler (kesinleşmiş vergi alacakları veya ihtilaflı alacaklar nedeniyle 

sağlanan kolaylıktan yararlanmamış olmaları koşuluyla) yüzde 20 yerine yüzde 15 vergi öderler. 

 

Ancak, Kanun da bu şekilde yapılacak olan matrah artırımları için asgari tutarlar da tespit edilmiştir. 

Yani, yukarıda belirtilen oranlarda yapılan matrah artırımları, aşağıda belirtilen asgari tutarlardan az 

olamayacaktır. 

 

 BEYANNAMELERİNDE ZARAR BEYAN EDEN VEYA İNDİRİM VE İSTİSNALAR 

NEDENİYLE MATRAH OLUŞMAYAN YA DA HİÇ BEYANNAME VERMEYENLER   

 

Mükelleflerin ilgili yıllar  için vermiş  oldukları     gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar 

beyan eden veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmayan ya da hiç beyanname 

vermeyenler de (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir/kazanç elde etmiş olup da bu 

faaliyetlerini ve gelirlerini/kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) aşağıda 

tabloda yer alan asgari tutarlardan az olmamak üzere matrah beyanında bulunmaları şartıyla matrah 

artırımından faydalanabilirler 

 

ASGARİ MATRAH ARTIRIMI TUTARLARI (TL) 

 

YIL İŞLETME 

HESABI TABİ 

OLANLAR 

BİLANÇO 

ESASINA TABİ 

OLANLAR 

SERBEST 

MESLEK 

ERBABI 

KURUMLAR 

VERGİSİ 

MÜKELLEFLERİ 

2011 9.500 14.000 14.000 28.000 

2012 9.890 14.820 14.820 29.650 

2013 10.490 15.740 15.740 31.490 

2014 11.160 16.740 16.740 33.470 

2015 12.650 18.970 18.970 37.940 
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Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye 

esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş 

tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından 

oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme 

hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamaz.  

 

Bu bendin uygulamasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna 

tutarları dikkate alınmaz. Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve 

tarhiyata muhatap olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı 

yapılması şarttır. 

 

 

ASGARİ MATRAH ARTIRIMI TUTARLARI (TL) 
 

YIL BASİT USUL DE 

VERGİLENDİRİLENLER 

GELİRİ SADECE GMSİ (KİRA )  

OLANLAR 

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 

 

 MATRAH ARTIRIMINDA VERGİ HESAPLAMASI 

 

 Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz.  

Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık 

beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde 

ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış 

olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.  

ZARAR MAHSUBU : Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 

yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez 

 

 KIST DÖNEM UYGULAMASI  

 

 İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında 

ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) 

dikkate alınarak hesaplanır. 

 

 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIMI  
 

KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin verdikleri  beyannamelerindeki (ihtirazi 

kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 

- 2011 yılı için yüzde 3,5 

- 2012 yılı için yüzde 3 

- 2013 yılı için yüzde 2,5 

- 2014 yılı için yüzde 2 

- 2015 yılı için yüzde 1,5 

oranına göre belirlenecek KDV'yi, Kanunda belirtilen şekilde beyan etmeleri ve vergiyi de ödemeleri 

halinde, söz konusu yıllar için KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. 
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Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerince, artırımda 

bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak; 

1) Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait 

beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki 

hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak 

üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden bu fıkranın (a) 

bendinde belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır. 

2) Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması 

hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla 

artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu 

fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların 

tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır. 

3) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden 

oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin 

uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi 

matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer 

vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde 

bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle 

hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer 

vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi 

tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah 

artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. 

Artırım sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma 
değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz. 
 

 

 GELİR/KURUMLAR VERGİSİ STOPAJ ARTIRIMI  
 

Hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, her bir 

vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar 

beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; 

 

- 2011 yılı için yüzde 6, 

- 2012 yılı için yüzde 5, 

- 2013 yılı için yüzde 4, 

- 2014 yılı için yüzde 3, 

- 2015 yılı için yüzde 2 

 

oranında hesaplanacak gelir vergisini, kanunda belirtilen sürede idareye başvurarak artırımda 

bulunmayı kabul ettikleri takdirde, vergiyi ödemelerine bağlı olarak, artırılan yıllar için ücret 

yönünden stopaj gelir/kurumlar vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. 

 

 ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME  

 

Maliye Bakanlığına,  bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (KASIM/2016) aydan başlamak üzere ikişer aylık  
dönemler hâlinde 6-12-18 eşit taksitte ödemeleri, şarttır. 
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Başvurular üzerine tahakkuk ettirilecek vergilerin ilk taksit ödeme süresi içerisinde 
tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine 
kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. 
Ayrıca yasa kapsamında hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi 

halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar 

üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılması öngörülmüştür. 

Taksitle ödeme yapmak isteyenler, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme 

seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede 

ödeme yapılamayacaktır. 

Buna göre, taksitle yapılacak ödemelerde; belirlenen tutarlar, ödeme seçeneklerine göre belirlenen 

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 

halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  

 

Taksit Sayısı Ödeme Süresi 
Uygulanacak 

Katsayı 

6 12 1,045 

9 18 1,083 

12 24 1,105 

18 36 1,150 

 

 DİĞER HUSUSLAR 

 

1)- KDV matrah artırımında  ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer 

vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz. 

 

2)-Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır.  

Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla 

birlikte takip ve tahsiline devam olunur.  

 

3)-Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu 

yapılmaz. 

 

4)-Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. 

 

5) - Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza 

ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.  

 

6)- Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar 

için de artırımda bulunabilirler.  

 

7)-  İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı 

saklıdır.  

 

8)-Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer 

vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz.  

 

9) -213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler 
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veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar 

veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, bu maddenin 

birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar. (Matrah  ve vergi artırımından 

yararlanamazlar.) 

 

10) - Mükelleflerin bu maddeye göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak 

kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.  

 

11) –Kanun  hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması 

veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda 

tahakkuk etmiş sayılır ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.  

 

4)-KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN; 

KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARIN 

DÜZELTİLMESİ: 

 
 KASA MEVCUDU  VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR : 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen 

olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2015 tarihli bilançoda 

yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak. 

 

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan 

kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında 

görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu 

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

alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile 

bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu  Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna (30/11/2016) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 

düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. 

  

 

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HANGİ TARİH İTİBARİYLE 

KİMLERİ KAPSAR? 

  
“Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Kapsar”. 
31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde 

bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kapsamaktadır. 

  

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN NASIL VE NE ZAMAN 

BEYANDA BULUNULACAK ? 

 Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  (30/11/2016)  vergi dairelerine 

beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 
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Bilanço esasına göre defter tutan GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KASA VE 

ORTAKLARDAN ALACAKLARIN AFFINDAN YARARLANAMAZLAR 

 
 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN BEYAN EDİLEN VERGİ NE 

ZAMAN ÖDENECEK? 
  

Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  (30/11/2016 beyan 

edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. 

(30/11/2016) 
  

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN ÖDENEN VERGİLER GİDER 

YAZILABİLİR Mİ? 
  

Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan 

edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 

edilmez. 

  

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN BEYAN VE ÖDENEN VERGİ 

NASIL MUHASEBELEŞTİRİLECEK? 
  

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

düzenleyecekleri bilançolarında gözüken kasa fazlalıkları ve ortaklardan alacakları üzerinden 

beyanda bulunup vergisini ödedikleri dönemde kayıtlarını düzelteceklerdir. 

  

Bu Kanun kapsamında, “ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan 

edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. 

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz” hükmü yeterli 

olmadığından muhasebeleştirilmesi noktasında bazı tereddütlere yol açmıştır. 

  

Beyan edilen tutarlar (vergisi ile beraber) “689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 

Hesabı”na atılmak ve buradan da ilgili dönemin önce geçici vergi beyanına sonra  yıllık 

beyannamelerinde, “Kanunen Kabul Edilmeyen gider” olarak matraha ilave edilerek 

muhasebeleştirilecektir. 

  

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan 

alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden % 

3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. 
 

Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.  

 

 Bilanço Düzenleme ve Beyan  

 

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,  
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-Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini  

6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine 

(bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir  

Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla 

beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.  

 

 

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, başka hesaplarda 

takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan 

Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. 

Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır.  

 

Söz konusu beyan sonucunda aşağıdaki esaslara göre kayıtlar düzeltilebilecektir. 

 

 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. 

 

Örnek (A) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 

300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. Şirketin dönem 

içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 29/9/2016 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 

400.000 TL olarak görülmektedir.  

Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, 

31/12/2015 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde 

fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı 

beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna 

(30/11/2016 tarihine) kadar ödeyecektir.  

Bu çerçevede;  

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

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

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa 

hesabından düşülmesi:  

 

 

___________________________ 29/9/2016 __________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.               290.000 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                                        100 KASA                          290.000 TL  

______________________________ / _______________________________  
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- Verginin hesaplanması:  

 

__________________________ 29/9/2016 __________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                      8.700 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 8.700 TL  

_____________________________ / ________________________________ 

 

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:  

___________________________ 29/9/2016 __________________________  

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                            298.700 TL  

GİDERLER  

                           951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 298.700 TL  

GİDERLER ALACAKLI HESABI  

_____________________________ / ________________________________  

 

Örnek  (K) A.Ş.’nin, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 

400.000 TL görülmekte olup dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 21/9/2016 

tarihi itibarıyla kasa mevcudu 220.000 TL’dir.  

Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2015 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih 

itibarıyla var olan kasa mevcudu 400.000 TL olsa da beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 220.000 

TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (220.000 

TL) kadar beyanda bulunabilecektir.  

 

Bu tutarın 200.000 TL'lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek 

tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır.  

Beyan tutarı : .................................. 200.000 TL  

Hesaplanan vergi : (200.000 x %3=)........... 6.000 TL  

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa 

hesabından düşülmesi:  

 

 

___________________________21/9/2016 __________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                       200.000 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                                            100 KASA                               200.000 TL  

_____________________________ / ________________________________  

- Verginin hesaplanması:  

___________________________21/9/2016 __________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                         6.000 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 6.000 TL  

_____________________________ / ________________________________ 

 

 

 



 

 17 

 

 

 

 

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:  

___________________________ 21/9/2016 __________________________  

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                          206.000 TL  

GİDERLER  

             951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN              206.000 TL  

GİDERLER ALACAKLI HESABI  

_____________________________ / ________________________________  

 

Örnek  (C) A.Ş.’nin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç 

tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 13/10/2016 tarihi itibarıyla 

bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında 

izlenmesi gerekirken “126. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında izlediği 100.000 TL bulunmaktadır.  

- 126. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı ............. 100.000 TL  

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı ............... 200.000 TL  

- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı ............... 150.000 TL  

- 331. Ortaklara Borçlar hesabı ....................(170.000) TL  

- 431. Ortaklara Borçlar hesabı ................... (120.000) TL  

Bu çerçevede;  

Beyan tutarı :[100.000+(200.000+150.000)-(170.000+120.000) =] 160.000 TL  

Hesaplanan vergi: .......................................................... (160.000 x %3=) 4.800 TL  

olacaktır.  

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen bu tutar üzerinden 

hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.  

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:  

 

 

___________________________ 13/10/2016 __________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                            160.000 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                                    126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR     100.000 TL  

                                     131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   30.000 TL  

                                       231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 30.000 TL  

____________________________ / ________________________________ 
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- Verginin hesaplanması:  

___________________________ 13/10/2016__________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                               4.800 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.800 TL  

_____________________________ / ________________________________  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:  

___________________________ 13/10/2016__________________________  

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                               164.800 TL  

GİDERLER  

                              951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 164.800 TL  

GİDERLER ALACAKLI HESABI  

_____________________________ / ________________________________  

 

Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla 

ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve 

Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi mümkündür. Söz 

konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alınamayacağı tabiidir.  

 

Örnek  (Y) Limited Şirketinin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve 

ortaklara borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.  

- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı ............................ 400.000 TL  

- 431. Ortaklara Borçlar hesabı .................................(160.000) TL  

Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları şu şekildedir.  

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı ............................. 100.000 TL  

- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı ............................ 360.000 TL  

- 331. Ortaklara Borçlar hesabı .................................(200.000) TL  

Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;  

[(100.000 + 360.000) - (200.000) =] 260.000 TL olsa da  

31/12/2015 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;  

(400.000 - 160.000 =) 240.000 TL’dir.  

 
Buna göre; 

 

Beyan tutarı : ................. (400.000 - 160.000 = ) 240.000 TL  

Hesaplanan vergi: ........................ (240.000 x %3 = ) 7.200 TL  

olacaktır.  

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen tutar üzerinden 

hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.  

Öte yandan, (Y) Limited Şirketinin 31/12/2015 tarihli bilançosundaki "231. Ortaklardan 

Alacaklar" hesabında görülen tutarın 100.000 TL’lik kısmı dönemsellik ilkesi uyarınca "131. 

Ortaklardan Alacaklar" hesabına aktarılmıştır.  

Mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan 

işlemler nedeniyle “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun 

aktifinde bir geçici hesap (296 GEÇİCİ HESAP)  oluşturma tercihinde bulunmuştur.  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların 

düşülmesi:  
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_____________________________ / ________________________________  

296 GEÇİCİ HESAP                                                              240.000 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md. uyarınca düzeltme hesabı)  

                                  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR       100.000 TL  

                                  231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR       140.000 TL  

_____________________________ / ________________________________  

- Verginin hesaplanması:  

_____________________________ / ________________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR                          . 7.200 TL  

(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.200 TL  

_____________________________ / ________________________________  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:  

_____________________________ / ________________________________  

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                                    7.200 TL  

GİDERLER  

                       951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN           7.200 TL  

GİDERLER ALACAKLI HESABI  

_____________________________ / ________________________________  

Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir 
ticari kar tutarı, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyan 
edilen ve "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar 
dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.  

 

 Düzeltmede Esas Alınacak Bilanço  

 

Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, 

kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2015 tarihli bilançolarını dikkate 

almaları gerekmektedir.  

Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2015 yılı içerisinde sona eren hesap 

dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan 

bilançolarını esas alacaklardır.  
Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin 

ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.  

 

 Diğer Hususlar  
 

a) 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ödenen vergiler, gelir 

veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.  

b) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.  

c) Kurumlar vergisi mükelleflerince 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 

hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp 

dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat 

yapılmayacaktır.  

ç) 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında beyanda bulunan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde 

düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması 

mümkün bulunmaktadır.  



 

 20 

Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin 

anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme 

ihtiyacı doğması hâlinde, beyan tarihi itibarıyla 2016 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici 

vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise anılan 

madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi hâlinde, beyan tarihi 

itibarıyla cari hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar 

düzeltebilmeleri mümkündür.  

Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar 

için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.  

d) Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş 

bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünden 

yararlanmaları hâlinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak 

sorumluluğu aranmayacaktır. 

 

5)- STOK AFFI  

 
 İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA-

DEMİRBAŞ -MAKİNE VE TECHİZAT  

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtlarında yer 

almayan, bir anlamda faturasız olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları 'kendilerince' veya 'bağlı 

oldukları meslek kuruluşunca' tespit edilecek 'rayiç bedel' ile kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

'üçüncü ayın sonuna kadar' (30/11/2016) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek 

defterlerine kaydedebilecekler. 

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından, bu şekilde aktife kaydedilen emtia için ayrı, 

makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte 'özel karşılık hesabı' açılacak. Emtia 

(satışa konu olan mal) için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi 

halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar 

envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman kabul edilecek. Bildirime dahil 

edilmeyen kıymetler için amortisman ayrılmayacak. İşletme hesabı esasına göre defter tutan 

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

 

Bu şekilde beyan  edilen KDV açısından genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve 

emtiaların bedeli üzerinden yüzde 10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, 

demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma 

değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile 'sorumlu sıfatıyla' beyan edilerek (2 Nolu 

KDV beyannamesi ile) , beyanname verme süresi içinde ödenecek. 

 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergi, hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyecek.  

Bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider 

olarak dikkate alınabilecek. 

 

 Emtia üzerinden ödenen vergi ise genel esaslara göre mal ve hizmet teslimleri üzerinden 

hesaplanan KDV'den indirilebilecek. 

Bu şekilde bildirimde bulunanlar hakkında belgesiz mal bulundurma nedeniyle vergi tarh 

edilemeyecek ve ceza kesilemeyecek. 
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İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin 

gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. 

 

 Kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınması  

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

153-TİCARİ  MALLAR                        XXX 

191-İNDİRİLECEK KDV                       XX  

                     525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.         XXX 

                           (6736 S.K6 MD.     ) 

                     360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR              XX 

                          (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) 

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

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin 

gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. 

 

 

Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu  

 

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç 

bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile 

bildirilmek zorundadır.  

 

Söz konusu 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. 

 

 Kayıtlarda yer almayan makine -teçhizat ve demirbaşların kayda alınması 

 

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

253-255 TESİSİ MAKİNE  CİHAZLAR –D.BAŞ                      XXX 

689-DİĞER  OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR.                          XX 

               526-D.BAŞ-MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZ.KARŞ                       XXX 

                           (6736 S.K 6. MD.) 

             360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                            XX 

                                       (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) 

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

 

 

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALLAR  

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut 

olmayan malları için 'fatura düzenlemek suretiyle' kayıtlarını fiili duruma uygun hale 

getirmelerine olanak sağlanıyor. 

 

Başka bir anlatımla, faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen ancak fatura düzenlenmeksizin satılan 

malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılığın, fatura düzenlenerek kayıt ve 

beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi suretiyle düzeltilmesi amaçlanıyor. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan 

mallarıyla ilgili olarak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (30/11/2016)  kadar 

şu işlemleri yapacaklar. 
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Kayıtlarda yer alan maliyete aynı türden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen 

gayrisafi kar oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarın eklenmesi yoluyla fatura düzenlenecek. 

 
Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar 

(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. 

 
Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme 
süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü 
ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 
 

Düzenlenen fatura sonucu ortaya çıkan vergisel yükümlülükler yerine getirilecek. Yani, düzenlenen 

fatura satış işlemi gibi kayda alınacak, malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem 

beyannamesine dahil edilecek, satış hasılatı yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının 

hesaplanmasında dikkate alınacak. 

 

Buna göre, 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.  

 

Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede 

mevcut olmayan emtiaya ilişkin hesaplanan KDV tutarı, “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” 

tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer 

alan tutar, 1 No.lu KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir.  

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu 

KDV beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması 

hâlinde bu Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannamenin verilmesi zorunludur. Taksitlendirme 

imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ilgili dönem beyannamesinin “Ödenmesi Gereken 

Katma Değer Vergisi” satırında yer alan tutarın tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname 

vermelerine gerek yoktur. 

 

Mallara ilişkin gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin 

bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği kar oranları esas alınarak işlem gerçekleştirilecek. Bu 

durumda, söz konusu mallarla ilgili olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi 

uygulanmayacak. 

 

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

689 -   DİĞER  OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR.     XXXXX 

                     600- YURT İÇİ SATIŞLAR (6736 S.K.6.MAD )        XXXXX 

                     391-HESAPLANAN KDV                                             XXXX 

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

Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "6736 sayılı  kanunun 6.Maddesi 

uyarınca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır. 

 
Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer 

hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri 

kullanılabilecektir. 
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 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler  
 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia ve ilaçlar nedeniyle düzenlenen 

faturalar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine hasılat olarak 

kaydedilecektir. 

 

  ECZANELERDE STOK DÜZELTMESİ 
 

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (30/11/2016) kadar maliyet bedeli üzerinden fatura 

düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. 

 Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma 

değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. 
 

Örnek (Z) Eczanesi, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları 

faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir.  

(Z) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100.000 TL olan ilaçlar için 

düzenlediği faturada 4.000 TL KDV hesaplayarak 22/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (Z) Eczanesi, 

söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi 

gerekmektedir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.  

________________________________ / ____________________________  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 104.000 TL  

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  

                                                    600 YURTİÇİ SATIŞLAR                   100.000 TL  

                                                      (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)  

                                                    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000 TL  

________________________________ / _____________________________ 

 

   Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın  

 Bs Formu Karşısındaki Durumu  

 

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. 

 

6)- BAZI VARLIKLARIN MİLLÎ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI      

(VARLIK BARIŞI ) 
 

 YURT DIŞINDAN GETİRİRECEK VARLIKLARIN KAYITLARA ALINMASI  

 

1)-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu 

maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel 

kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. 

2)- 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, birinci fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen 

varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi 

aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 

almaksızın işletmelerinden çekebilirler. 
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3) -Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt 

dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi 

itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında 

kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan 

varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Bu 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında 

bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin 

yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu 

avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. 

 

 YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN KAYITLARA ALINMASI 

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

taşınmazlarını, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni 

defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

 

 

 

 ORTAK UYGULAMA  
 

1) - Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirilen veya 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan kanuni defterlere 

kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

2) - Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirilen veya 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan  ve kanuni defterlere 

kaydedilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri 

hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış 

olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz, vergi cezası ve idari 

para cezaları kesilemez. 

 

3) -Gerek Yurt içindeki gerekse Yurt dışındaki değerleri ticari deftere kayıt edenlerin bu değerleri 

SERMAYEYEE EKLEME ZORUNLULUKLARI YOKTUR. 

 

4) -Yurt dışından getirilen veya yurt içindeki değerleri kayıtalara alınması halinde HİÇ BİR 

ŞEKİLDE VERGİ HESAPLANIP ÖDENMEYECEKTİR. 

 

5) - Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirdikleri ve kanuni 

defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı açabileceklerdir.  
 

Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi 

ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi 

hâlinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18, 

19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de 

vergilendirilmeyecektir.  

 

Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara 

dağıtılması hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar 

vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.  
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Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit olunanlar ile serbest meslek kazanç defteri 

tutan mükellefler, söz konusu varlıkları defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.  

 

Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 

kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya 

indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

6)- Gider ve Amortisman Uygulaması 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 edilmeyecektir.  

Defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara 

ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. 

 

7) - Bakanlar Kurulu,  bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar 

uzatmaya; Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve 

beyanı ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri 

ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

 

7 )- SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI  
 

 SOSYAL GÜVENLİK YASALARI KAPSAMINDAKİ YAPILANDIRILAN BORÇLARA 

İLİŞKİN  GENEL BİLGİLENDİRME 

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna göre yapılandırmaya konu 

edilen Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

1. 4/a, 4/b Ve 4/c Sigortalılık Statülerinden Kaynaklanan Alacaklar; 

4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; 

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

primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme cezası alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

2. İsteğe Bağlı Sigorta ve Topluluk Sigortası Prim Alacakları; 

2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri 

ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

3. 4/b Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan SGDP Alacakları; 

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, 4/b sigortalılık statüsü 

kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle 2016/Şubat ayı ve öncesine 

ait SGDP borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma 

kapsamındadır. 

4. Özel Nitelikteki İnşaatlar ve İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Alacaklar; 

30.06.2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 

yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma 

kapsamındadır. 

5. İdari Para Cezaları Yönünden Alacaklar; 

30.06.2016 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı uygulanan idari para cezaları ile bunların gecikme 

cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

6. 60(g) Kapsamında Sigortalı Olanların Genel Sağlık Sigortası Prim Alacakları; 

60(g) kapsamınsa genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim 

alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

7. Diğer Alacaklar; 
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; 

damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 

zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

 

 

 

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI YAPILANDIRMASININ KAPSAMI: 

 

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarını 

kapsamaktadır. 

 

1. a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki 

sigortalılık statülerinden kaynaklanan;    

 Sigorta primi,  

  Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

 İşsizlik sigortası primi, 

 Sosyal güvenlik destek primi, 

 

b)-Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan 

kalkmamış; 

 İsteğe bağlı sigorta primi 

 Topluluk sigortası primi,  

c)-- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen;  

 Damga vergisi, 

 özel işlem vergisi 

 Eğitime katkı payı, 
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

(19/08/2016)  kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme 

cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.  

 

 GECİKME ZAMMI /FAİZİNİN SİLİNMESİ Yİ –ÜFE UYGULAMASI 

 

2.  Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında 

sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal 

güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu 

alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre 

için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 

alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.  

 

3. 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere 

ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene 

tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki 

inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler 

sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 

alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
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tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme 

cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.  

 

4.  30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para 

cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan 

%50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

 

5.  Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 

ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu 

durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir. 

 

6. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, 

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların, ek 5 

ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını 

yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin 

borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte 

bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini 

de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri 

kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.  

 

7. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık 

sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip 

eden ay başından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası 

primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla 

yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 

 

8.  2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 

tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan 

prim borcu aslının peşin veya on iki ayda eşit aylık taksitler hâlinde ödenmesi durumunda son taksit 

ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme 

zammı tahsil edilmez. Bu fıkra kapsamında olup bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen 

borçluların, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren beş ay içinde Sosyal 

Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi hâlinde 

prim borcunun tamamını bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren altı ay içinde 

ödemeleri gerekir.  

 

 ÖN DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA VEYA TESPİT AŞAMASINDA OLAN EKSİK 

İŞÇİLİK PRİM TUTARLARININ YAPILANDIRILMASI 

 

1. 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu 

işlere ilişkin olup, 

 bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen tahakkuk 

ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda 

bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin 
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gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın,  

 

 İlk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci 

aydan başlamak üzere, 

 Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk 

ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim 

tutarları, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen 

süre ve şekilde ödenir. 

 

  YAPILANDIRMA SİSTEMİNDE YARARLANACAK MÜKELLEFLERİN DAVA   

HAKLARINDAN VAZGEÇMELERİ ŞARTI 

 

Ön Değerlendirme, Araştırma Veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarlarının 

Yapılandırılması ile Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının yapılandırılması 

hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  

Ön Değerlendirme, Araştırma Veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarlarının 

Yapılandırılması ile Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının yapılandırılması 

hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk 

eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan 

borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.  

 

 

 BAŞVURU / ÖDEME NASIL  YAPILACAK ? 

 

1.Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;  

a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda 

bulunmaları, 

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on 

sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

şarttır. 

2. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde 

süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

3. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte 

hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır. 

c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla 

borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden 

birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 
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1) Altı eşit taksit için (1,045),  

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),  

3) On iki eşit taksit için (1,105),  

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde 

ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 

borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden 

daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.  

 

 KREDİ KARTIYLA ÖDEME NASIL YAPILACAK ? 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 

6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun 

görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine 

konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç 

kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas 

alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların 

bankalarca Hazine/Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 

41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. 

Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı 

uygulanmasına engel teşkil etmez.  

 

 BİR TAKVİM YILINDA İKİ VEYA DAHA AZ TAKSİTİN, SÜRESİNDE 

ÖDENMEMESİ 

 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan 

taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, 

gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun 

hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen 

veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden 

fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin 

hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm 

her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  

 

Ön Değerlendirme, Araştırma Veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarlarının 

Yapılandırılması ile Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının yapılandırılması 

hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların yapılandırılan borçlarının vadesinde ödenmesi 

öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) 

kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

 

 6111 SAYILI KANUNDA YARARLANILAN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ 

KALAN KURUM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRIMASI MÜMKÜN MÜ ? 

 

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de 

tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep 
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etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak 

ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil 

tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. 

Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı 

kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme 

cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz. 

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle 

tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 

alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun 

hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez. 

 

 BAŞVURU VE İLK TASİT ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA YETKİSİ NASIL 

KULLANILABİLİR ? 

 

 Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, 

yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından 

olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki 

faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli 

kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep 

hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı 

Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı 

idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı 

bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.  

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli 

ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle 

belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer 

prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, 

mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini 

takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir. 

 

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli 

ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını 

izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep hâli başvuru süresinin 

son günü itibarıyla sona erer ve mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler 

aynı süre içerisinde verilir. Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade 

tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 

nci madde kapsamında yapılandırılarak azami yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen 

vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadar ki, öngörülen sürede ödenmeyen 

taksitler hakkında bu madde hükümleri uygulanır. 

 

Bu maddenin on yedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan 

taksitler ile on sekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer 

alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idarelerine ve 
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belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından belirlenir. 

 

 DİĞER HÜKÜMLER 

 

6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep 

etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun 

kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit 

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen 

taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş 

alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır. 

 

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının 

ödeme süresi 31/12/2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk 

lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme 

zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların 

fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak 

asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 

hükümlerine göre tahsil edilir. 

 

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin 

yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 

şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve 

vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. 

 

8) - SMMM VE YMM ODALARI VE TÜRMOB ALACAKLARININ YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI  

 
 

SMMM ve YMM odalarına aidat  borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçları 

yeniden yapılandırılmaktadır.  

 

Yapılan düzenleme ile ; Borçların  asıllarının tamamını; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 

eden üçüncü ayın ( 30/11/2016) sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz 

eşit taksitte ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

silinecektir.  

 

Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE Hesaplanmayacaktır.  

 

Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması 

halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi  alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren  
31/10/2016 tarihine kadar  odaya  başvurmaları gerekmektedir.   
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9)- TOBB, ODA, BORSA, TESK, ESNAF ODALARI VE BAROLARIN 

ALACAKLARININ  YENİDEN YAPILANDIRILMASI  
 

1)-30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan; Ticaret odası sanayi odası ve borsala üyelerinin odaya olan 

borçları ve  oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)  kısmen veya 

tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın 

sonuna (30/11/2016) kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 

ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir.    

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/11/2016)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

2)- 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ( TESK) Kanunu 

hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların 

birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonuna olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami 

toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın 

sonuna (30/11/2016) kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 

ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir.    

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/11/2016)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

3)- 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan;  Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer 

avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna ( 30/11/2016)  kadar, kalanı aylık 

dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına 

isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Baro 

keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden 

silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 

taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur. 

 

Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 

(31/11/2016)  alacaklı birime başvurulması şarttır.  

 

10)-DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 

 
 1111 sayılı Askerlik Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa  ilişkin 

idari para cezaları, 
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 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanununa ilişkin 

idari para cezaları, 
 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin idari para cezaları, 
 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Kanununa ilişkin idari para 

cezaları, 
  6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununa 

ilişkin idari para cezaları, 
  6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

gereğince verilen idari para cezaları, 
 

 
 6736 SAYILI “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

KANUN “ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN  6736 SAYILI 

KANUN GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 1)   

 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/6736_SAYILI_YAPILANDIRMA_KANUNU.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/6736_SAYILI_YAPILANDIRMA_KANUNU.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/6736_SAYILI_YAPILANDIRMA_TEBLIG.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/6736_SAYILI_YAPILANDIRMA_TEBLIG.pdf

