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6736 SAYILI KANUNA GÖ RE MATRAH VE 
VERGI  ARTIRIMI 

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; Kanun kapsamında yapılacak matrah ve vergi artırımına yer verilmiştir. Matrah 

ve vergi artırımı Kanunun 5. maddesinde düzenlenmiş olup madde kapsamında; yıllık gelir/kurumlar 

vergisinde matrah artırımı, gelir/kurumlar vergisi stopajı ile KDV’de vergi artırımına ilişkin hükümlere 

yer verilmiştir. Bu maddenin verdiği imkanlardan yararlanmak istenmesi halinde matrah ve vergi 

artırımında bulunulan vergilere ilişkin dönemler için mükelleflere anılan vergi türlerinde vergi incelemesi 

yapılmayacak; başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 30.09.2016 tarihine kadar 

sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. 

B. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ İLE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENMESİ 

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, 1 No.lu Tebliğ ekinde yer alan 

durumlarına uygun dilekçe tipiyle (EK-5 ila Ek-17 ) ilgili vergi dairesine en geç 31.10.2016 tarihine 

kadar başvurmaları gerekiyor. Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, dilekçe ve 

bildirimleri artırımda bulunulan vergi türleri için en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairesine 

vermeleri gerekmektedir. KDV artırımı için KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, birden 

fazla muhtasar beyanname ile beyan edilen vergilerde ise en son muhtasar beyannamenin verildiği vergi 

dairesine başvurulması gerekmektedir. 

Başvurular gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan 

mükellefler için elektronik ortamda yapılmak zorunda. Bunlar dışındaki mükellefler ile mükellefiyet tesis 

edilmemiş olanalar, 1 No.lu Tebliğin yayım tarihinden önce mükellefiyeti kapatılmış olanlar, ölüm, 

gaiplik,  tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte 

verilmesi gereken dilekçe ve bildirimlerin kağıt ortamda verilmesi gerekmektedir. 

Verilen dilekçe ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler peşin veya en fazla 18 eşit taksitte 

ödenebilecektir. Peşin ödenmek istenmesi halinde tahakkuk eden vergilerin en geç 30.11.2016 tarihine 

kadar ödenmesi gerekiyor. Taksitli olarak ödenmek istemesi halinde ise ilk taksiti 30.11.2016 tarihinde 

başlanılması şartıyla ikişer ay arayla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilir. Bu durumda tahakkuk eden 

vergi; 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105 ve 18 taksit için 1,150 katsayısı ile 
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çarpılıp taksit sayısına bölünerek ödenecek taksit tutarı belirlenecektir. Verilen bildirim üzerine 

mükellefin ödeme tercihine göre tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi halinde ödenmeyen 

vergi 6183 sayılı Kanununa göre ve aynı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranının iki katı 

oranında (aylık %2,80) faiz hesaplanarak tahsil olunacaktır. 

Ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate 

alınamayacaktır. 

C. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 

6736 sayılı Kanun 5. maddesinin birinci fıkrasında gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımına 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2011 ila 2015 yıllarında 

beyan ettikleri matrahlarını; 2011 yılı için %35, 2012 yılı için %30, 2013 yılı için %25, 2014 yılı için 

%20 ve 2015 yılı için %15 oranında artırmaları durumunda matrah artırımında bulundukları yıllar için 

haklarında vergi incelemesi başlatılmayacak, başlamış vergi incelemeleri ise 30.09.2016 tarihine kadar 

sonuçlanmamış olması halinde incelemeye devam edilmeyecektir.  Ancak Kanunun yayım tarihinden 

önce başlanmış ve 30.09.2016 tarihine kadar neticelendirilmiş vergi incelemesi ve takdir işlemlerine 

devam edilecek ve bu işlemlere göre gerekli vergi ve ceza tarhiyatı yapılacaktır. Bu durumda olan 

mükelleflerde matrah artırımına ilişkin dilekçe veya bildirimlerini, incelme rapor veya takdir kararının 

vergi dairesine intikalinden önce vermeleri halinde; verilen matrah artırımı dilekçesinde ilgili dönem ve 

vergi türü için yapılan artırım tutarı inceleme ve takdir sonucuna göre artırılan matrahtan fazla ise vergi 

ve ceza düzenlenmeyecek, verilen matrah artırımı dilekçesinde, ilgili dönem ve vergi türü için yapılan 

artırımı tutarı inceleme ve takdir sonucuna göre artırılan matrahtan az ise aradaki fark tutar kadar vergi ve 

ceza tarhiyatı yapılacaktır. 

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri matrahlar 

üzerinden yukarıda belirtilen oranlar üzerinden hesaplayacakları artırım tutarı aşağıda belirlenen asgari 

matrah artırımı tutarlarından daha düşük olamayacaktır. Aynı şekilde hiç beyanname vermeyen 

mükelleflerin yıllık gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı imkanından yararlanmak istemeleri halinde de 

aşağıda belirtilen asgari tutarlar kullanılcaktır.  

Artırılan matrahlar üzerinde %20 oranında vergi hesaplanacak olup matrah artırımına ait yıllardaki 

vergilerini zamanında tahakkuk ettirmiş ve tahakkuk eden bu borçları için bu Kanun hükümlerinden 

yararlanmamış mükellefler için bu oran %15 olarak dikkate alınacaktır. İndirimli vergi oranının 

uygulamasında her yıl ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Gelir ve kurumlar vergisi matraha artırımında bulunanlar, artırımda bulundukları yıllarda zarar 

elde etmiş ve elde edilen bu zararı henüz safi kurum kazancından mahsup etme imkanı elde 

edememişlerse 2016 ve takip eden yıllarda bu zararın yarısını mahsup edebileceklerdir. 

Gelir ve kurumlar vergisi matah artırımında kullanılacak artırım oranları ile asgari matrah tutarları 

gelir tiplerine göre aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir. 
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Yıl 

A
R

IR
IM

 O
R

A
N

I 
(%

) 

KURUMLAR 

VERGİSİ 

MÜKELLEFLERİ 

İÇİN 

BELİRLENEN 

ASGARİ 

MATRAH 

ARTIRIMI 

TUTARLARI 

(TL) 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN BELİRLENEN ASGARİ MATRAH 

ARTIRIMI TUTARLARI 

Bilanço Esasına 

Göre Defter 

Tutan 

Mükellefler ile 

Serbest Meslek 

Erbabı  

(TL) 

İşletme Hesabı 

Esasına Göre 

Defter Tutan 

Mükellefler 

 (TL) 

Sadece Basit 

Usulde 

Vergilendirilen 

Mükellefler  

(TL) 

Sadece 

Gayrimenkul 

Sermaye 

İradı Elde 

Eden  

Mükellefleri  

(TL) 

Diğer Gelir 

Unsurları (Ücret, 

Menkul Sermaye 

İradı ile Diğer 

Kazanç ve İratlar) 

Nedeniyle 

Beyanname Veren 

Mükellefler  

(TL) 

2011 35 28.000,00 14.000,00 9.500,00 1.400,00 2.800,00 9.500,00 

2012 30 29.650,00 14.820,00 9.890,00 1.482,00 2.964,00 9.890,00 

2013 25 31.490,00 15.740,00 10.490,00 1.574,00 3.148,00 10.490,00 

2014 20 33.470,00 16.740,00 11.160,00 1.674,00 3.348,00 11.160,00 

2015 15 37.940,00 18.970,00 12.650,00 1.897,00 3.794,00 12.650,00 

Hiç beyanname vermemiş veya verdikleri beyannamelerde bazı gelir unsurlarını beyan etmemiş 

olan gelir vergisi mükellefleri yukarıda belirtilen asgari matahları kullanmak suretiyle gelir vergisi matrah 

artırımından yaralanabilecektelerdir. Matrah artırımında bulunacak mükellefler, matrah artırımına ilişkin 

bildirimi doldururken elde ettikleri gelir unsurlarını göz önünde bulundurarak hangi ölçüyü 

kullanacaklarını doğru şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Örneğin sadece gayrimenkul sermaye iradı 

beyanında bulunulmuş ancak bu geliri yanında beyana tabi menkul sermaye iradı elde etmiş ve bu gelirini 

yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil etmemiş gelir vergisi mükellefleri, beyan ettikleri gelir vergisi 

matrahını ilgili yıl için belirlenen oranda artırmaları sonucunda hesaplanan ilave matrah tutarı, sadece 

gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için belirlenmiş asgari matrahlar ile değil de işletme hesabı 

esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah tutarları ile mukayese etmeleri 

gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulundukları yıllardaki kurumlar vergisi 

matrahından GVK geçici 61.madde kapsamındaki yatırım indirimi istisnasını düşerek beyan etmişlerse bu 

durumda kurumlar vergisi matrah artırımının geçerli olabilmesi için yatırım indirimi stopajı artırımı veya 

asgari matrah üzerinden hesaplanacak gelir/kurumlar vergisi stopajı artırımını da yapmaları 

gerekmektedir. Bu mükellefler yatırım indirimi stopajını muhtasar beyanname ile beyan etmişlerse beyan 

ettikleri vergi üzerinde matrah artırımı için belirlenmiş oranlarla hesaplan ilave vergiyi; yatırım indirimi 

stopajını muhtasar beyanname ile beyan etmemişlerse bilanço usulünde göre defter tutan gelir vergisi 

mükellefleri için belirlenmiş asgari matahlar tutarlarının altında kalmamak şartıyla beyanı gereken 

tevkifat matrahı üzerinden %15 oranında ilave vergiyi ödemeleri gerekmektedir.  

Örnek-1: Mükellef (B) kurumlar vergisi mükellefi olup şirketin 2010 yılından devreden ve 

kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapabileceği (GVK geç. 61.madde kapsamında %19,8 

oranında stopaja tabi) 675.000 TL yatırım indirimi hakkı vardır. Mükellef bu hakkını 125.000’TL’sini 

2011 kurumlar vergisi beyanında bakiye kalan 500.000 TL’sini de 2012 yılında kullanmıştır. 2011 yılı 

kurum kazancından indirilen yatırım indirimi Nisan/2012 dönemi muhtasar beyanname ile beyan edilmiş 

ve beyan edilen tutar üzerinden (125.000*%19,8)=24.750,00 TL gelir vergisi stopajı hesaplanarak 

ödenmiştir. Ancak 2012 yılı kurum kazancından düşülen 500.000 TL yatırırım indirimini Nisan/2013 
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dönemi muhtasar beyannamesi ile beyan etmemiştir. (Yatırım indirimi eskalasyonu ihmal edilmiştir.) 

Mükellef kurumum kurumlar vergisi beyannamelerini süresinde tahakkuk ettirmiş ve ödemiş olup matrah 

artırımına ilişkin vergi türleri için Kanun 2. ve 3. madde hükümlerinden yararlanmamıştır. Tahakkuk eden 

verginin 6 eşit taksitte ödenmesi planlanmaktadır. 

Yıl 
Mali Kar/ 

( Mali Zarar) 
Zarar Mahsubu 

Yatırım İndirimi 

İstisnası  

(GVK Geç. 61 Mad.) 

Kurumlar 

Vergisi Matrahı 

2011 500.000 0 125.000 375.000 

2012 600.000 0 500.000 100.000 

2013 (400.000) 0 0 0 

2014 200.000 200.000 0 0 

2015 100.000 100.000 0  0 

Mükellef (B) 2011-2015 yılları için kurumlar vergisi matrah ve vergi artırımı yapmak istemesi 

durumunda 1 No.lu Tebliğ ekindeki dilekçe ve bildirimlerde (Tebliğ eki Ek-6 ve Ek-7’de) yer alacak 

meblağlar ve ödenecek olan vergi aşağıdaki tablolarda olduğu gibi olacaktır. 

Kurumlar vergisi matrah artırımı. Ek-6 No.lu dilekçe ve bildirimde yer alacak meblağlar. 

Yıl 

Beyan 

Olunan 

Matrah 

Artırım 

Oranı 

Beyana Göre 

Artırılan 

Matrah 

Tutarı  

Asgari 

Matrah 

Artırımı 

Tutarı 

Hesaplamaya 

Esas Matrah 

Vergi 

Oranı 

Hesaplanan 

Kurumlar 

Vergisi 

2011 375.000 35% 131.250 28.000 131.250 15% 19.688 

2012 100.000 30% 30.000 29.650 30.000 15% 4.500 

2013 0 25% 0 31.490 31.490 15% 4.724 

2014 0 20% 0 33.470 33.470 15% 5.021 

2015 0 15% 0 37.940 37.940 15% 5.691 

     

TOPLAM  39.623 

Gelir vergisi stopajı vergi artırımı. Ek-7 No.lu dilekçe ve bildirimin 1 No.lu Tablosunda yer alacak 

meblağlar. 

Yıl 

Tevkif Edilen 

Vergi  

(TL) 

Vergi 

Artırım 

Oranı 

Hesaplanan 

Kurumlar (Stopaj) 

Vergisi  

2011 24.750,00 35% 8.662,50 

Gelir vergisi stopajı vergi artırımı Ek-7 No.lu dilekçe ve bildirimin 2 No.lu Tablosunda yer alacak 

meblağlar. 

Yıl 

Kıst Dönem 

(İlgili Yılda 

Faaliyette 

Bulunulan Ay 

Sayısı) 

Asgari 

Matrah 

Tutarı 

Mükellefin 

Beyanı 

(TL) 

Vergi 

Artırı

m 

Oranı 

Hesaplanan 

Kurumlar 

(Stopaj) Vergisi 

2011 12 14.000,00 0,00 15% 0,00 

2012 12 14.825,00 500.000,00 15% 75.000,00 
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Mükellef (B) 2011-2015 yılları için kurumlar vergisi matrah ve vergi artırımı yapmak istemesi 

durumunda; (39.623,00+8.662,50+75.000,00)=123.285,50 TL ilave vergi ödemesi gerekmektedir. 

Tahakkuk eden verginin 6 eşit taksitte ödenmesi planlandığından her bir taksit tutarı; 

(123.285,50*1,045/6)=21.472,22 TL olarak hesaplanacaktır.  

Diğer taraftan 2013 yılına ilişkin zararın mahsup edilemeyen kısmı olan 100.000 TL’nin yarısı ola 

50.000 TL, 2016 ve takip eden iki yıl içinde kurum kazancından mahsup edilemeyecektir. Anılan 100.000 

TL zarar tutarı 2016 yılının birinci ve ikinci geçici vergi matrahının belirlenmesinde kurum kazancından 

mahsup edilmiş ise söz konusu geçici vergi beyannameleri için en geç 31.10.2016 tarihine kadar düzeltme 

beyannamesi verilmesi gerekmektedir. 

Mükellef (B) 2013 yılında Nisan ayına ilişkin muhtasar beyannamesinde yatırım indirimi stopajını 

beyan etmemiş olması bu yıl için hesaplanacak vergi oranının %15 yerine %20 olarak hesaplanması 

gerektiği düşünülse de; 1 No.lu Tebliğde yapılan açıklamalarda gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamelerinin süresinde verilmiş ve 6736 sayılı Kanun dışında ödenmiş olması indirimli vergi hesabı 

için yeterli görülmüştür. 

D. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI ARTIRIMI 

6736 sayılı Kanun 5. maddesinin ikinci fıkrasında vergi hukukunda vergi taşıyıcısı olarak rol alan 

ve yapmış oldukları ödemlerden vergi kesintisi yapıp vergi dairesine ödemek zorunda olan vergi 

sorumlularının yapmış oldukları; ücret, kira, serbest meslek, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin 

ödemeler, çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemeler ve vergiden muaf esnaftan yapılan ödemeler için 

de vergi artırımı imkanı sağlanmıştır. Bu suretle bu mükelleflerin vergi sorumluluğundan doğan 

işlemlerinden dolayı yapılacak vergi incelemesi ve tarhiyatta vergi ve cezaya muhatap tutulmaması 

sağlanmaktadır.  

Vergi sorumluları stopaja tabi; ücret, kira, serbest meslek, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine 

ilişkin ödemeler, çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemeler ve vergiden muaf esnaftan yapılan 

ödemeler için vergi artırımı müessesesi; muhtasar beyanname ile beyan edilmiş ve muhtasar beyanname 

ile beyan edilmemiş olması durumuna göre iki değişik yöntemde zuhur etmektedir.  

Ücret ödemesi yapan vergi sorumlularında daha önce hiç beyanname vermemiş olunması halinde 

SGK’ya yapılan bildirimler dikkate alınarak gayrisafi ödeme tutarı belirlenirken; artırım yapılacak yıl için 

en az bir dönem muhtasar beyanname verilmesi halinde bu beyan yıla iblağ edilmekte, yılın tamamı için 

muhtasar beyanname verilmiş ise verilmiş olan beyannamelerde beyan edilmiş olan ücret ödemelerinin 

gayrisafi toplamı üzerinde vergi artırımı öngörülmektedir.  

Ücret ödemesi dışındaki ödemelerde ise daha önce hiç beyanname verilmemiş ise her bir ödeme 

türü için belirlenmiş asgari matrahlar üzerinde vergi hesaplanmakta ve bu şekilde Kanunun sağladığı 

imkanlardan faydalanılmış olmaktadır. 

Gelir ve kurumlar vergisi stopajına ilişkin vergi artırımında artırıma ilişkin yılda stopaja tabi ve 

Kanun kapsamına giren ödemeleri muhtasar beyanname ile beyan etmiş olan vergi sorumlularının vergi 

artırımı aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır. 
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Yıllar 

Ücret, Kira ve Serbest 

Meslek Ödemesinde 

Gayrisafi Ödeme Tutarı 

Üzerinden Hesaplanacak 

Gelir Vergisi Stopajı 

Arıtımı Oranları 

Yıllara Sari İnşaat ve 

Onarım İşlerine İlişkin 

Ödemelerde Gayrisafi 

Ödeme Tutarı 

Üzerinden Hesaplanacak 

Stopaj Artırımı Oranları 

Çiftçilerden Satın 

Alınan Zirai Ürünler ve 

Hizmetler İçin Yapılan 

Ödemlerden Gayrisafi 

Ödeme Tutarı 

Üzerinden 

Hesaplanacak Stopaj 

Artırımı Oranı 

Esnaf Muaflığı 

Kapsamında 

Bulunanlara Yapılan 

Ödemelerde Gayrisafi 

Ödeme Tutarı 

Üzerinden 

Hesaplanacak Stopaj 

Artırımı Oranı 

2011 %6 %1 Belirlenen Oranın %25'i Belirlenen Oranın %25'i 

2012 %5 %1 Belirlenen Oranın %25'i Belirlenen Oranın %25'i 

2013 %4 %1 Belirlenen Oranın %25'i Belirlenen Oranın %25'i 

2014 %3 %1 Belirlenen Oranın %25'i Belirlenen Oranın %25'i 

2015 %2 %1 Belirlenen Oranın %25'i Belirlenen Oranın %25'i 

İlgili yıl içinde ücret dışındaki ödemlerde verilen beyannamelerde beyan edilen stopaja tabi 

ödemler ayrı ayrı dikkate alınacak ve yıllık toplam verilen beyannamelerde beyan edilen tutarlar ile sınırlı 

olacaktır.  Örneğin yıl içinde esnaf muaflığından yararlanan mükelleflerden sadece bir veya birkaç 

dönemde alış yapılması, diğer dönemlerde alış yapılmamış olması halinde alım yapılmayan diğer 

dönemler için diğer dönemler herhangi bir hesaplama yapılıp yıla iblağ edilmeyecektir.   

Gelir ve kurumlar vergisi stopajına ilişkin vergi artırımında artırıma ilişkin yılda stopaja tabi ve 

Kanun kapsamına giren ödemeleri muhtasar beyanname ile hiç beyan etmemiş olan vergi sorumlularının 

vergi artırımı için kullanacakları asgari matrahlar aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır. 

Yıllar 

Serbest 

Meslek 

Ödemesind

e Asgari 

Matrah 

Tutarı  

(TL) 

Kira 

Ödemesind

e Asgari 

Matrah 

Tutarı  

(TL) 

Kira ve 

Serbest 

Meslek 

Ödemesinde 

Asgari 

Matrah 

Üzerinden 

Hesaplanacak 

Gelir Vergisi 

Stopajı 

Arıtımı 

Oranları 

 

Kapsama 

Dahil Diğer 

Stopaja 

Tabi 

Ödemeler 

İçi 

Belirlenen 

Asgari 

Matrah 

Tutarı 

(TL) 

Yıllara Sari 

İnşaat ve 

Onarım 

İşlerine 

İlişkin 

Ödemelerde 

Asgari 

Matrah 

Üzerinden 

Hesaplanaca

k Stopaj 

Artırımı 

Oranları 

Çiftçilerden 

Satın Alınan 

Zirai 

Ürünler ve 

Hizmetler 

İçin Yapılan 

Ödemlerden 

Asgari 

Matrah 

Üzerinden 

Hesaplanaca

k Stopaj 

Artırımı 

Oranı 

Esnaf 

Muaflığı 

Kapsamında 

Bulunanlara 

Yapılan 

Ödemelerde 

Asgari 

Matrah 

Üzerinden 

Hesaplanaca

k Stopaj 

Artırımı 

Oranı 

2011 7.000,00 2.800,00 %15 14.000,00 %3 %2 %5 

2012 7.410,00 2.964,00 %15 14.820,00 %3 %2 %5 

2013 7.870,00 3.148,00 %15 15.740,00 %3 %2 %5 

2014 8.370,00 3.348,00 %15 16.740,00 %3 %2 %5 

2015 9.485,00 3.794,00 %15 18.970,00 %3 %2 %5 
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E. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI 

6736 sayılı Kanun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında katma değer vergisi artırımına ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. KDV mükellefleri 2011 ila 2015 yıllarında yaptıkları ve KDV’ye tabi 

teslim ve hizmet bedelleri için hesapladıkları KDV tutarını; 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 

yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranında artırmaları durumunda vergi artırımında 

bulundukları yıllar için haklarında vergi incelemesi başlatılmayacak, başlamış vergi incelemeleri ise 

30.09.2016 tarihine kadar sonuçlanmamış olması halinde incelemeye devam edilmeyecektir. Ancak 

Kanunun yayım tarihinden önce başlanmış ve 30.09.2016 tarihine kadar neticelendirilmiş vergi 

incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilecek ve bu işlemlere göre gerekli vergi ve ceza tarhiyatı 

yapılacaktır. Bu durumda olan mükelleflerde vergi artırımına ilişkin dilekçe veya bildirimin, incelme 

raporu veya takdir kararının vergi dairesine intikalinden önce verilmiş olması halinde; vergi incelemesi ve 

takdir komisyonu kararına göre hesaplanacak olan vergiden, vergi artırımı dilekçesine göre hesaplanan 

vergi düşülerek işlem yapılacaktır. KDV’de vergi artırımı yıllık olarak yapıldığından inceleme raporu 

veya takdir komisyonu kararının yılın bazı dönemlerine ilişkin olması durumunda, KDV artırımı yapılan 

yıl için aylık ortalama hesaplanacak ve tarh olunacak vergiden ilgili aylara isabet eden vergi düşülerek 

işlem yapılacaktır. 

Örneğin KDV mükellefi (C) 2014 yılı için KDV artırımı yapmak istemektedir. Mükellefin 2014 

yılı hesaplanan KDV tutarı 1.200.000,00 TL olup bu yıl için tahakkuk edecek KDV artırımı tutarı; 

(1.200.000*%2)=24.000,00 TL’dir.  Mükellef (C)’nin defterleri Kanunun yayım tarihinden önce 

incelemeye alınmış ve inceleme 25.08.2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 

mükellef (C)’ye Ekim, Kasım ve Aralık/2014 dönemleri için toplam 55.000,00 TL KDV tahakkuk 

ettirilecektir. Söz konusu rapor mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine henüz intikal 

etmemiştir. Mükellef (C) 19.09.2016 tarihinde 2014 yılı için KDV artırımı bildirimde bulunmuş ve 

kendisine 24.000,00 TL vergi tahakkuk etmiştir. Matrah artırımı talebinden sonra vergi dairesine intikal 

eden vergi inceleme raporuna göre mükellefe tahakkuk ettirilecek KDV tutarı, vergi artırımı tutarına göre 

belirlenecek aylık ortalama tutarın vergi inceleme raporuna göre tahakkuk edecek olan tutarından mahsup 

edilmesi sonucunda belirlenecektir. Buna göre Mükellef (C)’ye vergi/ceza ihbarnamesiyle tebliğ edilecek 

vergi ve ceza tutarı; [55.000-(24.000/12*3)]=49.000,00 TL olacaktır. Diğer taraftan KDV mükellefi (C) 

bu vergi ve ceza için 6736 sayılı Kanunu 4. maddesinin dördüncü fıkrasının sağladığı imkandan 

yararlanabilecektir. 

KDV artırımı uygulaması yıllık olarak hesaplanan KDV tutarı üzerinde işlerlik kazanmakta olup 

KDV tevkifatına tabi tutulmuş işlemlerde KDV mükellefi tarafından beyan edilmiş KDV (tevkifata tabi 

tutulmamış kısmı) dikkate alınacaktır. KDVK 11/1-c ve geçici 17. madde kapsamında yapılan teslimlere 

ilişkin hesaplanan KDV (Tecil Edilebilir KDV) toplam KDV’den düşülecektir. Bunun için KDVK 11/1-c 

kapsamındaki teslimlerin süresi içinde ihraç edilmiş olması şarttır. Geçici 17. madde kapsamındaki 

teslimlerde ise bu şart aranmamaktadır. 

Diğer taraftan Kanunun yayım tarihine kadar ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerde yer alan 

hesaplanan KDV tutarları, yukarıda belirtilen yıllık hesaplanan KDV toplamına dahil edilecektir. 

Mükelleflerce ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin 6736 sayılı 
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Kanunun yayımlandığı tarihe kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, ikmalen, re'sen 

veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen 

tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 

Özel hesap dönemi kullanan mükellefler de KDV artırımı yapmak istemeleri durumunda takvim 

yılı içindeki dönemleri esas almaları gerekmektedir.  

Katma değer vergisinde artırım;  

1. Artırıma ilişkin yılda verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamelerinin tamamını vermiş ve bu 

beyanlar sonucunda hesaplanan KDV (Tecil-Terkin uygulaması kapsamında oluşan KDV hariç) 

doğmuş olan KDV mükelleflerinin yapacakları vergi artırımı, (1 No.lu Tebliğ Eki Ek-14 ile 

yapılacak KDV artırımı) 

2. Artırıma ilişkin yılda verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamelerinin en az üç döneme ait 

beyannamenin verilmesi sonucunda hesaplanan KDV doğmuş olan KDV mükelleflerinin 

yapacakları vergi artırımı, (1 No.lu Tebliğ Eki Ek-15 ile yapılacak KDV artırımı)  

3. Artırıma ilişkin yılda verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamelerinin üç dönemden daha azını 

veya hiç beyanname vermemiş olan KDV mükelleflerinin yapacakları vergi artırımı, (1 No.lu 

Tebliğ Eki Ek-16 ile yapılacak KDV artırımı) 

4. Artırıma ilişkin yılda verilen tüm beyannamelerdeki hesaplanan KDV tecil terkin uygulamasından 

doğan KDV mükelleflerinin yapacakları vergi artırımı, (1 No.lu Tebliğ Eki Ek-17 ile yapılacak 

KDV artırımı)  

şeklinde dörde ayrılabilir.  

KDV  artırımında bulunacaklardan ilgili takvim yılında üç dönemden az veya hiç beyanname 

vermeyenler ile indirim ve istisnalar nedeniyle hesaplanan KDV’si oluşmayan yada istisnaya tabi işlemler 

yanında KDV’ye tabi işlemleri de olan mükellefler, KDV artırımı yanında gelir veya kurumlar vergisi 

matrah artırımı da yapmak zorundadırlar. Bu mükellefler, KDV artırımı yaptıkları takvim yılı için 

hesapladıkları ek vergi tutarı ile  ilgili yılda matrah  artırımı sonucunda hesapladıkları matrah artırımı 

tutarının %18’ni mukayese edecek ve fazla olanını KDV artırımına esas vergi artırımı olarak dikkate 

alacaklalardır. 

Örnek-2: KDV mükellefi (D) A.Ş. ihracatçı olup ihracat istisnasına tabi işlemler yanında KDV’ye 

tabi teslim ve hizmetleri de bulunmaktadır. Mükellefin 2014 yılı kurumlar vergisi matrahı 100.000,00 TL, 

2015 yılı kurumlar vergisi matrahı 800.000,00 TL’dir. İlgili yıllardaki KDV durumu aşağıda olduğu 

gibidir.  Mükellef, 2014 ve 2015 yılları için KDV artırımı yapmayı düşünmekledir. Tahakkuk edecek olan 

vergi artırımını ise peşin ödemeyi planlamaktadır. 

(D) A.Ş.’nin vergi artırımı yapmak istediği yıllarda KDV’den istisna ve Tecil-Terkin kapsamında 

teslimleri bulunduğundan KDV artırımından istifade edebilmesi için kurumlar vergisi matrah artırımı da 

yapmak zorundadır.  
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2014 Yılı 2015 Yılı 

Aylar 
Hesaplana 

KDV 

Tecil 

Edilebilir 

KDV 

Artırıma 

Esas Hes. 

KDV 

Hesaplana 

KDV 

Tecil 

Edilebilir 

KDV 

Artırıma 

Esas Hes. 

KDV 

Ocak 15.200,00 0,00 15.200,00 3.250,00 0,00 3.250,00 

Şubat 18.500,00 15.000,00 3.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

Mart 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

Nisan 4.000,00 0,00 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 

Mayıs 30.000,00 20.000,00 10.000,00 300,00 0,00 300,00 

Haziran 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

Temmuz 5.000,00 0,00 5.000,00 600,00 0,00 600,00 

Ağustos 4.500,00 0,00 4.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 

Eylül 145.600,00 0,00 145.600,00 800,00 0,00 800,00 

Ekim 225.000,00 122.500,00 102.500,00 300.000,00 255.000,00 45.000,00 

Kasım 80.000,00 0,00 80.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 

Aralık 25.000,00 12.000,00 13.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

Toplam 564.800,00 169.500,00 395.300,00 577.950,00 505.000,00 72.950,00 

 

(D) A.Ş. KDV yönünden yapacağı vergi artırımı için 1 No.lu Tebliğ ekindeki Ek-17’yi 

kullanacaktır.  (D) A.Ş.’nin 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı imkanlarından sadece KDV 

yönünden vergi artırımı yapması mümkün değildir. Bu mükellefin KDV artırımı yanında ilgili yıllar için 

kurumlar vergisi matrah artırımı da yapması zorunludur. 

 (D) A.Ş.’nin 31.10.2016 tarihine kadar vereceği dilekçe ve bildirimler sonucunda adına tahakkuk 

edecek vergi tutarları aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.  

Y
ıl

la
r
 Kurumlar 

Vergisi 

Matrahı 

(TL) 

Artırım 

Oranı 

Matrah 

Artırımı 

Tutarı 

(TL) 

Asgari 

Artırım 

Tutarı 

(TL) 

Matrah 

Artırımına 

Esas 

Tutar 

(TL) 

Matrah 

Artırımına 

İlişkin 

Vergi 

Tutarı 

(TL) 

Matrah 

Artırımına 

Göre KDV 

Artırım 

Tutarı 

(TL) 

KDV 

Artırımına 

Esas Hes. 

KDV 

Toplamı 

(TL) 

KDV 

Artırım 

Oranı 

Hes. 

KDV'ye 

Göre 

Artırım 

Tutarı 

KDV 

Artırım 

Tutarı 

2014 100.000 %20 20.000 33.470 33.470 5.020,50 6.024,60 395.300 %2,00 7.906,00 7.906,00 

2015 800.000 %15 120.000 37.940 120.000 18.000,00 21.600,00 72.950 %1,50 1.094,25 21.600,00 

Toplam 23.020,50 27.624,60 

 

9.000,25 29.506,00 

Buna göre mükellef kurum, en geç 31.10.2016 tarihine kadar vereceği dilekçe ve bildirimlere 

istinaden tahakkuk eden vergileri, 30.11.2016 tarihinde; kurumlar vergisi matrah artırımı için 23.020,50 

TL, KDV artırımı için de 29.506,00 TL olmak üzere toplamda 52.526,50 TL ödeyerek, 2014 ve 2015 

yılları için kurumlar vergisi ve KDV yönünden Kanunun 6. maddesinin sağladığı imkanlardan 

faydalanmış olacaktır.  
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Görüleceği üzere mükellef (D)’nin 2014 yılındaki KDV artırımını hesaplanan KDV üzerinden 

yapılan  artışa göre; 2015 yılındaki KDV artırımını ise kurumlar vergisi matrah artırımı üzerinden %18 

oranıyla hesaplanan tutara göre belirlenmiştir.  

KDV artırımı yapılmış olsa da mükellefin istisnadan doğan iade ve terkin işlemlerine ilişkin 

incelemelere devam edilecek, bu incelemeler sonucunda fazla iade veya terkin talepleri ile sınırlı olmak 

üzere cezalı tarhiyat yapılabilecektir. Bununla birlikte mükelleflerin indirilecek KDV tutarlarının 

doğruluğu yönünden vergi incelemesi yapılabilecek ancak bu incelemeler sonucunda sonraki dönemin 

azalması sonucunda artırım yapılan dönemlere isabet eden KDV için tarhiyat yapılamayacaktır.  Sonraki 

döneme devreden KDV’nin azalması sonucunda KDV artırımı yapılmayan dönemlerde ödenecek 

KDV’nin çıkması durumunda ise cezalı tarhiyat yapılacağı tabiidir.  

 

 Bilginize sunulur. 

 Şenol ÇETİN 

 YMM 
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