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VERGİ SİRKÜLERİ 

KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINI 

İLGİLENDİREN  DÜZENLEMELERİ:  BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 

SAYI: 2016-6 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle, ülkemizin uluslararası yatırımlar açısından cazibe merkezi haline 

gelmesinin ve  ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığının  sağlanması amacıyla  yatırımların 

artırılmasının  temine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.1  

Yapılan bu düzenlemeleri desteklemek, girişimcilerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde 

odaklanmalarına imkan sağlamak için 6736  Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM’de 

kabul edilerek 19.8.2016 Tarih ve 29806 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sirkülerimizde 6736 Sayılı Kanunun bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına işlemlerine ilişkin 

açıklamalara yer verilecektir. Konuya ilişkin düzenlemeler 6376 sayılı kanunun 7.  Maddesinde yapılmıştır.  

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 

Bu düzenleme ile gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçları ile yurtiçinde bulunan taşınmazların aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde milli 

ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların serbestçe tasarruf edilebilmesi sağlanmaktadır. 

Yurtdışında Bulunan Varlıklar 

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.  

VUK uyarınca defter tutan mükellefler, 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.  

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. 19.8.2016 tarihi itibariyle 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.  

                                                           
1 TBMM tarafından kabul edilen ancak, Resmi Gazetede henüz yayımlanmayan  6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Türkiye’ye getirilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.  

Türkiye’ye getirilen 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.  

Yurtiçinde Bulunan Varlıklar 

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.  

Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi 

uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.  

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.  

 

 

Saygılarımızla. 
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Sirküler içeriğinde yer almayan konulara ilişkin olarak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Departmanımızı arayabilir, 

info@finansaleksen.com.tr   elektronik posta adresine sorularınızı iletebilirsiniz. 
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