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6736 SAYILI KANUNA GÖ RE BAZI 
VARLIKLARIN MI LLI  EKÖNÖMI YE 
KAZANDIRILMASI 

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 kısaca 1 No.lu Tebliğ olarak anılacaktır.  

Bu sirkülerimizde 6736 sayılı Kanuna göre yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların milli 

ekonomiye kazandırılmasına ilişkin kanuni düzenlemelere yer verilmiştir. Bazı varlıkların milli 

ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler Kanun 7. maddesinde düzenlenmiş olup yurt dışında 

bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31.12.2016 tarihine kadar 

Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca 

tam mükellef gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

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

taşınmazlarını 31.12.2016 tarihine kadar kanuni defterlerine kaydedebileceklerdir.   

B. YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN YURDA GETİRİLMESİ İLE 

YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN DEFTER KAYITLARINA 

ALINMASI  

Varlıkları yurt dışında bulunan Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişilerin bu varlıklarını 

31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirmeleri; veya varlıkları Türkiye’de olmakla birlikte bu varlıkları 

defter kayıtlarında yer almayanlar bu varlıklarını 31.12.2016 tarihine kadar defter kayıtlarına almaları 

halinde Kanun 7. maddesinin sağladığı imkandan faydalanabileceklerdir. 

 Yurda getirilen veya kayda alınan varlıklar için vergi dairesine herhangi bir bildirim 

yapılmayacak, defter kayıtlarına alınan varlıklar için herhangi bir vergi ödenmeyecektir. 

Madde kapsamına giren varlıklar; yurt dışından gelecekler için para, döviz, altın, menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt içinde olup defter kayıtlarına alınacak varlıklar ise yurt dışından 

getirileceklere ek olarak taşınmaz varlıklar olarak sayılmıştır.  

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 

araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir. 
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Yurt dışında bulunan varlıklar yine yurt dışında bulunan borçların (kredilerin) ödenmesinde 

kullanılabilecektir. Ancak bu işlemin en geç 31.12.2016 tarihine kadar yapılması zorunludur. Kanun 

yayım tarihinden önce defterlere kaydedilmiş olan ve sermaye avansı niteliğindeki meblağlar da madde 

kapsamında değerlendirilebilecektir. 

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışından getirilen 

veya yurt içinde olup defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar için pasifte bir hesap açabileceklerdir. 

Söz konusu hesap serbestçe tasarruf edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da 

dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde 

vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı GVK 81. maddesi ile KVK 18, 19 ve 20. 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 vergilendirilmeyecektir. 

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 

edilmeyecek; taşınmaz varlıklar için amortisman ayrılamayacaktır. 

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen veya yurt içinde olup kanuni defterlere kaydedilen varlıklar 

nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden 

ile gerekli olması hali 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 yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir. 

Varlıkların yurt dışından Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde olup kanuni defterlere 

kaydedilmesi işlemleri devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller, yurt dışında 

veya yurt içindeki banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar, posta idaresi, noter gibi kurum 

ve kuruluşların kayıt, makbuz ve belgeleri, Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer 

alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan 

alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan 

ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler ile diğer her türlü doğrulanabilir 

belge ile tevsik edilebilecektir. 

 

 Bilginize sunulur. 

 Şenol ÇETİN 
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