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 (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına 

ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine 

tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 liradır. 

Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

__________________________    /   ______________________________ 
153 TİCARİ MALLAR                  20.000.-TL 
191 İNDİRİLECEK KDV                2.000.-TL 
  
        525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.            20.000.-TL 
        (6736 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 
        360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR           2.000.-TL 
        (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)  
__________________________    /   ______________________________ 
  

    Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 20.000.-
TL’nın altında olamayacaktır.  

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I 
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 (B) A.Ş. kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını bildirmek 

istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan kıymetlerin 

mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL olup envantere alınmasına ilişkin 

muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

___________________________  /  ____________________________ 
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR            40.000.-TL 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.        4.000.-TL 
       
 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT                  40.000.-TL 
         ÖZEL KARŞILIK HESABI 
                     (6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 
        360 ÖDENECEK VERGİ VE  FONLAR                         4.000.-TL 
          (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) 
___________________________  /  _____________________________ 
 

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - II 
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 (B) A.Ş., söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2016 tarihine 

kadar satmadığı takdirde 31/12/2016 tarihinde aşağıdaki muhasebe 

kaydını yapacaktır.  

 

__________________________  /  ____________________________ 
  

526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT                 40.000.-TL 
       ÖZEL KARŞILIK HESABI       
       (6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 
   
                        257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                          40.000.-TL 
_________________________  /  _____________________________ 

 

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - II 
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 (B) Anonim Şirketi, örneğimizdeki makine ve demirbaşlarını peşin olarak 

50.000.-TL’na satması halinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte 

yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.  

___________________________  /  _____________________________ 
100 KASA HESABI                                    59.000.-TL 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR            40.000.-TL 
  
 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR                      40.000.-TL 
 391 HESAPLANAN KDV                                          9.000.-TL 
 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR    50.000.-TL 
___________________________  /   ____________________________ 
 
Stok Affı kapsamında beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, vergi numarasına 

yer verilmeksizin “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 
kapsamında)” kaydı düşülmek suretiyle beyanın yapıldığı döneme ait Ba 
formuna dahil edilecektir.  

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - II 
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2) Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar 

düzeltme işlemleri yapma. 

 

 Mükellefler, bu tür mallarla ilgili kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar (30 KASI 2016) şu işlemleri yapacaklar: 

 

 Kayıtlarda yer alan maliyete, aynı türden mallara ilişkin cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranının uygulanması 

suretiyle bulunan tutarın eklenmesi yoluyla “Muhtelif Alıcılar (6736 

sayılı Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)”  yazılı 

fatura düzenlenecek.  

 

 Düzenlenen fatura satış işlemi gibi kayda alınacak, malın tabi 

olduğu oranda KDV hesaplanacak ve beyannamesine dahil 

edilecek, satış hasılatı yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının 

hesaplanmasında dikkate alınacak.  

STOK DÜZELTME OLANAĞI (STOK AFFI) 
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 (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan 
emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek 
istemektedir. Şirketin ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ne tabi olan (A) 
malının kayıtlarında bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup 
kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayri safi karlılık 
oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 
330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir.   Düzenlenen bu 
faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.  

___________________________   /   ____________________________ 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR      389.400 TL 
        (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 
  
  600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                  330.000 TL 
         (6736 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 
  391 HESAPLANAN KDV                                    59.400 TL 
___________________________  /   _____________________________ 

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - III 
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 Düzenlenen fatura nedeniyle “Ticari Mallar” hesabının düzeltilmesi. 

________________________   /   __________________________ 

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ   300.000 TL 

  

  153 TİCARİ MALLAR                             300.000 TL 

________________________  /   ___________________________ 

 

 Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma 

uygun olması halinde diğer hesaplardan; 

     Kasa, Bankalar, Alınan Çekler, Alıcılar veya Alacak Senetleri  

     hesaplarından biri kullanılabilecektir.  

 

   Stok Affı kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut 

olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar Bs formu ile 

bildirilmek zorundadır. “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 11/1 

maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” kaydı düşülmek suretiyle 

beyanın yapıldığı döneme ait Bs formuna dahil edilecektir.  

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - III 
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 (V) A.Ş. Kasada görülen ancak işletmede olamayan kasa 

mevcudundan kurtulmak için kasa düzeltme yoluna başvurmayı da  

düşünmektedir.  

 

 Bu durumda işletmenin 31.12.2015 tarihli bilançosundaki kasa 

hesabında 150.000 TL görülmekte birlikte gerçekte kasasında     

5.000 TL olduğu tespit edilirse düzeltme şu şekilde yapılacaktır: 

 

 150.000 – 5.000 = 145.000 TL düzeltmeye konu tutar olacaktır. 

 

 145.000 x % 3 = 4.350 TL hesaplanacak ve bu tutar beyanname         

verme süresi içinde ödenirse 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait 

kasa incelemesi yapılmayacaktır.  

KASA DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK 
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 Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 

mevcutlarının, kasa hesabından düşülmesi: 

__________________________ / ______________________________ 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE  145.000 TL 
        ZARARLAR 
       (6736 sayılı Kanununun 11/2 Maddesi) 
  100 KASA    145.000 TL 
_________________________ / _______________________________ 
 

 Verginin hesaplanması: 

_________________________ / _______________________________ 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   4.350 TL 
        ZARARLAR 
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  4.350 TL 
_________________________ / _______________________________ 

KASA DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK 



18 

 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 

mevcutlarından kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak) kaydı: 

 
___________________________ / _____________________________ 
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN  149.350 TL 
        GİDERLER 
 
 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN   149.350 TL 
        GİDERLER ALACAKLI HESABI 
___________________________ / _____________________________ 
 

KASA DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK 
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Ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile 

ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarlarının 

belirlenmesinde, tek düzen hesap planında 

yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar”  ve 

“230. Ortaklardan Alacaklar”  toplamından 

“331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara 

Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda 

kalan net tutar dikkate alınacaktır. 

ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTME  
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 (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte 

işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç 

tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir. 

 

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı   150.000 TL 

- 230. Ortaklardan Alacaklar hesabı         75.000 TL 

- 331. Ortaklara Borçlar hesabı   (85.000) TL 

- 431. Ortaklara Borçlar hesabı   (60.000) TL 

 

 

 Bu çerçevede:  

 Beyan tutarı:  [(150.000+75.000)-(85.000+60.000)=]   

   80.000 TL olacaktır. 

 Hesaplanan Vergi:  (80.000 x %3=)      2.400 TL 

ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ  
İLE İLGİLİ ÖRNEK 
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 Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan 

alacakların düşülmesi: 

__________________________ / ______________________________ 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE  80.000 TL 
        ZARARLAR 
       (6736 sayılı Kanununun 11/2 Maddesi) 
  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  65.000 TL 
  230 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  15.000 TL 
_________________________ / _______________________________ 
 

 Verginin hesaplanması: 

_________________________ / _______________________________ 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   2.400 TL 
        ZARARLAR 
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  2.400 TL 
_________________________ / _______________________________ 

ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ  
İLE İLGİLİ ÖRNEK 
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 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan 

alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak) kaydı: 

 
___________________________ / _____________________________ 
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN  82.400 TL 
        GİDERLER 
 
 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN   82.400 TL 
        GİDERLER ALACAKLI HESABI 
___________________________ / _____________________________ 
 

ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ  
İLE İLGİLİ ÖRNEK 



1,045 

1,083 

1,105 

1,15 
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• İncelenmesinden korktuğunuz, defter belge kayıtlarınıza 
güvenemediğiniz yıllar varsa artırın matrahı, incelemeden 
kurtulun. 
 

• Dışarıda kayıtsız makine-teçhizat-emtia var, al kayıtlarına 
avantajlı KDV siyle, emtia ise ödediğin KDV yi tahsil edilen KDV 
den de düş, diğerlerini de gider unsuru yap. 

 
• Kasada para var, kayıtlarda yok, al kayıtlarına avantajlı vergi 

öde, kayıtdışı ortamdan kurtul, yada kasada para yok 
kayıtlarda çok, düzelt, işletme kayıtları ve fiili durum homojen 
hale gelsin. 
 
 

• Ülke içinde dışında maddi kaynakların var, getir, öde cüzi vergi, 
hem kayıtlı ol, hem riskten kurtul, paran da kutsallaşsın, 
hatta kar dağıt stopaj da ödeme, sermayeye de ilave 
edebilirsin. 

 
• Borçlarını kanundan yararlanıp kredi çekerek bile ödesen yine 

avantajlısın. 
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 Gerçek ve Tüzel Kişiler 31.12.2016 tarihine kadar yurt dışında 

bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde bunları 

serbestçe tasarruf edebilirler. 

 Buna göre; 

Yurt dışında buluna; 

 Para, 

 altın,  

 döviz,  

 menkul kıymet  

 diğer sermaye piyasası araçları 

  bir veya birden fazla seferde Türkiye’ye getirilmesi 

mümkündür.  

Türkiye’ye getirilmekten maksat;  

 Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu 

varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak 

bir hesaba transfer edilmesi ya da  

 Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçļarının aracı 

kurumlara bildirilmesidir.  
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 Defter tutan mükellefler, dilerlerse bu madde kapsamında 
Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, işletme kayıtlarına dahil 
edebileceklerdir. 

 
  İşletmelere bu şekilde dahil edilen varlıklar, vergiye tabi 

kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 
 
  Aynı şekilde, söz konusu varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi 

olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu 
varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmayacaktır.  
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 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. 
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Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, 
Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer 
almayan;  
• Para,  
• Altın,  
• Döviz,  
• Menkul kıymet  
• Arazi, 
• Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 
• Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 

 
31/12/2016 tarihine kadar kanuni defterlere 
kaydedebileceklerdir. 

 



Prof. Dr. Keramettin TEZCAN 


