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6736 SAYILI KANUNA GÖ RE I ŞLETME 
KAYITLARININ DU ZELTI LMESI  

A. GİRİŞ  

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Bundan 

sonraki bölümde Kanun olarak anılacaktır. Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 

yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği de 23.08.2016 tarih ve mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Bundan sonraki 

bölümde kısaca1 No.lu Tebliğ olarak anılacaktır.  

Bu sirkülerimizde 6736 sayılı Kanuna göre işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kanuni 

düzenlemelere yer verilmiştir. İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler Kanun 6. maddesinde 

düzenlenmiş olup bu maddede işletmede var olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtea, makine, teçhizat 

ve demirbaşların kayda alınması; kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtea, kasa 

mevcudu, ortaklardan alacakların işletme kayıtlarından çıkartılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Bu madde ile işletmelerin defter kayıtları ile fiili durumun uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan aynı maddede Eczane işletmelerinin stok kayıtlarında yer aldığı halde fiilen işletmede 

bulunmayan ilaçlar için de özel bir düzenleme yapılmıştır.  

İşletmede var olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtea, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda 

alınması ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtea için yapılacak düzeltme bütün 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsarken; işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacakların kayıtlardan çıkartılması sadece bilanço usulüne göre defter tutan gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.  

B. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ İLE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN 

ÖDENMESİ 

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin işlemler 30.11.2016 tarihine kadar mükellefin KDV 

yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek beyanname, dilekçe ve bildirimler ile düzenlenecek 

faturalarla yapılacaktır. Yapılan bildirimler beyan durumuna göre işlem tarihine ilişkin Ba ve Bs 

bildirimlerine dahil edilecektir. Kayıtlara dahil edilecek olan mallar Ba formunda beyan edilecek ve 

bunlar için mükellef bölümüne “Muhtelif Satıcılar 6736 sayılı Kanun Madde 6/1”, vergi numarası olarak 

da “3333 333 333” yazılacaktır. Kayıtlardan çıkartılacak olan emtianın Bs formunda beyan edilecek ve 

bunlar için mükellef bölümüne “Muhtelif Alıcılar 6736 sayılı Kanun Madde 6/2”, vergi numarası olarak 

da “4444 444 444” yazılacaktır. 

  Bu işlemler sonucunda tahakkuk eden vergiler (işletme kayıtlarında mevcut olduğu halde 

işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin olarak tahakkuk edenler hariç) 30.11.2016 tarihine kadar 

ödenmesi gerekmektedir.  
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İşletme kayıtlarında mevcut olduğu halde işletmede fiilen mevcut olmayan emtianın kayıtlardan 

çıkartılması için düzenlenecek olan faturaya istinaden 1 No.lu KDV Beyannamesinde ödenecek KDV 

çıkması durumunda, bu faturanın düzenlenmesi nedeniyle doğan ödenecek KDV ilk taksiti 30.11.2016 

tarihinde olmak üzere birer ay arayla üç eşit taksitte ödenecektir.  

C. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 

EMTİA, MAKİNE, TECHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI 

İşletmede mevcut olduğu halde işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar 1 No.lu Tebliğ ekindeki (Ek-18) 2 No.lu KDV beyannamesi ve bu beyannameye eklenecek 

ayrıntı envanter listesi ile beyan edilecektir. İşletmede mevcut ancak kayırlarda mevcut olmayan bu 

malların ÖTV’ye tabi mallardan olması halinde bu mallar içinde 1 No.lu Tebliğ ekindeki (Ek-20) Özel 

Tüketim Vergisi beyannamesi doldurulacak ve belirlenen emsal bedeller üzerinden hesaplanan ÖTV’yi 

beyan süresi sonu olan 30.11.2016 tarihine kadar ödenecektir.  

İşletmede mevcut olduğu halde işletme kayıtlarında yer almayan emtiadan %18 KDV oranına tabi 

olanlar için %10, indirimli oranda KDV’ye tabi olanlarda ise KDV oranın yarısı dikkate alınarak 

hesaplanan KDV tutarı,  indirilecek KDV’ye dahil edilecek ve indirim yoluyla giderilemeyen bu KDV, 

indirimli orandaki teslimlerden doğan KDV iadesi ile tam istisna kapsamındaki teslimlerden doğan KDV 

iadelerinde dikkate alınarak mükellefe iade edilebilecektir. Beyan edilecek emtianı bedeli rayiç bedel 

olacak olup rayiç bedeli mükellef veya bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarınca belirlenecektir. Kayıtlara 

dahil edilen emtia için pasifte; “525 KAYDA ALINAN EMTEA ÖZEL KARŞILIK HESABI” açılacak 

ve bu özel fon tutarı sermayenin bir unsuru kabul edilecektir. Anılan özel fon tutarının ortaklar 

dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde bu fon tutarı için herhangi bir vergi 

hesaplanmayacaktır. 

  İşletmede mevcut olduğu halde işletme kayıtlarında yer almayan makine, teçhizat ve 

demirbaşlardan %18 KDV oranına tabi olanlar için %10, indirimli oranda KDV’ye tabi olanlarda ise 

KDV oranın yarısı dikkate alınarak hesaplanan KDV tutarı beyan edilecektir. Bu şekilde 2 No.lu KDV ile 

beyan olunan KDV indirilecek KDV’ye dahil edilmeyecek ancak bu kıymetler için ödenen KDV tutarı 

gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilecek makine, teçhizat 

ve demirbaşların bedeli rayiç bedel olacak olup rayiç bedeli mükellef veya bağlı bulunduğu meslek 

kuruluşlarınca belirlenecektir. Kayıtlara dahil edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için pasifte; “526 

KAYDA ALINAN DEMİRBAŞ, MAKİNE VE TECHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI” açılacak ve bu 

özel fon tutarı kayda alınan sabit kıymetlerin amortismanı olarak kabul edilecektir. Anılan özel fon tutarı 

dönem sonunda ya da kayda alınan sabit kıymetin dönem sonundan önce satılması halinde satış tarihinde 

“257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI” na aktarılacaktır.  

D. İŞLETME KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞELTMEDE MEVCUT 

OLMAYAN EMTİANIN KAYITLARDAN ÇIKARTILMASI 

İşletme kayıtlarında mevcut olduğu halde işletmede mevcut olmayan emtialar satış faturası 

düzenlemek suretiyle işletme kayıtları fiili duruma uygun hale getirilecektir. Düzenlenecek olan faturaya 

derç edilecek olan bedel, anılan stoklarının maliyet bedeline ayni neviden olan emtia için belirlenen 
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gayrisafi kar onunda kar ilave etmek suretiyle belirlenecektir. Bedelin bu şekilde belirlenememesi 

durumunda mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.  

Düzenlenecek olan faturaların alıcı bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 

maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.)” ibaresini yazacaklardır. Vergi numarası bölümüne de “4444 444 

444” yazılmasında bir sakınca yoktur.   Bu şekilde düzenlenen fatura dönem karının belirlenmesinde 

hasılat olarak dahil edilmiş olacaktır. Belirlenen satış bedeline emtianın tabi olduğu KDV oranı tatbik 

edilecek ve söz konusu KDV 1 No.lu KDV’nin matrah kulakçığının “6736 Sayılı Kanunun 6/(2)-a 

Maddesi Kapsamındaki Bildirim”  tablosuna derç edilerek hesaplanan KDV’ye dahil edilecektir. 

Düzenlenen faturanın beyannameye dahil edilmesi sonucunda ödenecek KDV’nin doğmaması halinde 

herhangi bir işlem yapılmayacak; ödenecek KDV’nin doğması halinde ise 1 No.lu Tebliğ ekindeki KDV 

beyannamesi dışında 1 No.lu Tebliğ ekindeki KDV beyannamesini de (Ek-21) verilmek zorunda. Bu 

işlem sonucunda 1 No.lu KDV beyannamesinde ödenecek KDV oluşan mükellefler, ödenecek KDV 

tutarını 6736 sayılı Kanun kapsamında düzenledikleri faturalardaki KDV tutarıyla karşılaştıracak ve 

ödenecek KDV düzenlenen faturaya ilişkin KDV tutarından fazla ise fazla tutar 1 No.lu KDV 

beyannamesinin ödenme süresi içinde, Kanun kapsamında düzenlen faturaya ilişkin KDV ise ilk taksiti 

Kasım/2016 ayı, diğer iki taksiti Ocak/2017 ve Mart/2017 ayı sonunda kadar ödemleri gerekmektedir. 

Kanun kapsamındaki faturanın düzenlediği döneme ait ödenecek KDV tutarı düzenlenen faturaya ait 

KDV’den küçük olması halinde 1 No.lu KDV beyannamesinin ödeme vadesinde herhangi bir vergi 

ödenmeyecek tahakkuk eden KDV yukarıda belirtildiği şekilde üç eşit taksitte ödenebilecektir. 

Bilanço esasında defter tutan mükellefler, “600 YURT İÇİ SATILAR HESABI” ve “391 

HESAPLANAN KDV HESABI”na alacak kaydedilen tutarın borcuna “689 DİĞER OLAĞAN GİDER 

VE ZARARLAR HESABI”na kaydedebilecekleri gibi 1 No.lu Tebliğde yapılan açıklamalar 

doğrultusunda gayri resmi bir satışın resmileştirilmesi için de kullanabileceklerdir. Örneğin resmi 

olmayan bir müşteri alacağının kayda alınması veya faturasız satış sonucunda çek veya senet alınmış 

ancak kayda alınmamış ise bu çek ve senetlerin kayıtlara alınması ya da bedeli şirket ortağı tarafından 

tahsil olunmuş ise şirket ortağının borçlandırılması da mümkündür. Kanun kapsamında düzenlenen fatura 

bedelinin gider hesabına kaydedilmesi halinde gider kaydedilen tutar gelir ve kurumlar vergisinin 

tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

Eczane ruhsatına sahip eczanelerin stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde işletmede fiilen 

bulunmayan ilaçların stoklardan çıkartılması için ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Kayıtlarında fiktif stok 

bulunduran eczaneler tarafından düzenlenecek olan faturada ilacın bedeli rayiç bedel yerine maliyet 

bedeli, bu bedele uygulanacak olan KDV oranı da %4 olacaktır. Bu mükellefler madde kapsamındaki 

imkandan 1 No.lu Tebliğ ekindeki beyannamenin (Ek-22) verilmesi  suretiyle yararlanmış olacaklardır. 

Eczacılar, 30.11.2016 tarihine kadar verecekleri ve bu beyannamede tahakkuk eden vergiyi aynı süre 

içinde ödemek zorundadırlar. 
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E. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞELTMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA 

MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN KAYITLARDAN 

ÇIKARTILMASI 

Giriş kısmında de bertildiği gibi sadece bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine tanınmış bu imkan ile mükelleflerin bilançolarında yer fiktif kasa mevcudu ve ortaklardan 

olan net alacaklar ile yine ortaklardan olan alacak veya borç niteliğinde olup diğer hesaplarda gizlenmiş 

olan fiktif borç ve alacakların bilanço dışı bırakılması için sağlanmış bir imkandır.   

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2015 tarihli 

bilançolarında yer alan fiktif kasa mevcudu ve ortaklardan olan net alacaklar ile ortaklardan olan alacak 

veya borç niteliğinde olup diğer hesaplarda gizlenmiş meblağlar beyan tarihindeki tutarları ile 

karşılaştırılarak ve miktar olarak düşük olan tutar bilanço dışı bırakılabilecektir. Bu işlemde mükelleflerin 

2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan tutarlar esas alınacak olup düzletme 

beyannamesi vermek suretiyle revize edilen bilançolardaki meblağlar dikkate alınmayacaktır.  

Bu kapsamdaki bildirimler mükellefin gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi 

dairesine en geç 30.11.2016 tarihine kadar 1 No.lu Tebliğ ekindeki dilekçe ve bildirim formuyla (Ek-23) 

yapılacaktır. Bilanço dışı bırakılacak net varlık tutarının %3 oranında vergi ödenecektir. Bilanço dışı 

bırakılacak net varlık tutarı ödenecek vergisiyle birlikte “689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER V 

ZARARLAR HESABI”na alınabileceği gibi dileyen mükellefler belirlenen tutarı ödenecek vergi hariç 

“296 GEÇİCİ HESAP” (6376 Sayılı Kanun Kapsamında Düzeltme Hesabı) adı altında bilançoda 

bırakabilirler. Bu kapsamda ödenen vergi ile bilanço dışı bırakılıp gider kaydedilen tutar gelir ve kurum 

kazanın tespitinde gider olarak değerlendirilemeyecektir.  

 Bilginize sunulur. 

 Şenol ÇETİN 
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