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SİRKÜLER         İstanbul, 19.08.2016  

Sayı: 2016/151        Ref: 4/151 

 

 

Konu:  

BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK 

BARIŞI)  

 

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 

tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 

7. maddesinde “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması”na (Varlık Barışı) ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır. Kısaca Varlık Barışı olarak adlandırılan düzenleme ile hem yurt 

dışı hem de yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlanmaktadır.  

 

1. YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ 

 

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 edebileceklerdir.  

 

Daha önceki Varlık Barışı uygulamalarında belirli bir tarih itibarı ile varlıkların yurt dışında 

olması ön şart olarak aranırken, yeni düzenlemede ise 31.12.2016 tarihine kadar yurt dışında 

bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye 

getirilerek kanunun sağladığı avantajlardan yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Geçmiş 

uygulamalarda söz konusu varlıkların yurt dışında bulunduğuna dair kanaat verici vesika 

zorunlu bir şart iken yeni düzenlemede böyle bir şartın olamadığını ifade etmek isteriz. Ancak 

kanun ile Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemelerde 

varlıkların yurt dışında bulunduğuna dair kanaat verici vesikanın talep edilmesi mümkün 

olabileceğini belirtmek isteriz.  

 

Türkiye’ye getirilen bu varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın 

işletmelere dahil edilebileceği gibi aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerden çekilebilecektir.  
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Diğer bir ifadeyle, Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutan mükelleflerin yurt dışından 

getirmiş oldukları söz konusu varlıkları defter kayıtlarına dahil etmeleri halinde (defter 

kayıtlarına dahil edilme zorunluluğu yoktur) bu varlıklar için muhasebeleştirilecek tutarlar 

dönem kazancına dahil olmayacak, yani gelir olarak dikkate alınmayacak ve bu tutarlar 

istendiği zaman işletmelerden çekilebilecek ve bu çekiş işlemi vergiye tabi kazancın ve 

kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almayacaktır. 

 

Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Yine 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 kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi 

kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 

aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu uygulamanın yapılabilmesi 

için söz konusu varlıklar fiilen yurda getirilmiyor olsa bile muhasebe kayıtlarına yansıtılması 

gerekecektir. Aksi halde kayıtlarda gözüken banka kredisi borçlarının kapatılması teknik 

olarak mümkün olmayacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak genel tebliğde bu 

uygulamanın nasıl olacağına dair muhasebe kayıtları detayında da bir açıklama yapılması çok 

faydalı olacak ve olası tereddütleri önleyecektir.  

 

Ayrıca yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde 

kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce 

Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu düzenleme hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bir 

önceki paragrafta açıkladığımız gibi bu uygulamanın da nasıl olacağına dair Maliye Bakanlığı 

tarafından yayınlanacak genel tebliğde muhasebe kayıtları detayında açıklama yapılması çok 

faydalı olacak ve olası tereddütleri önleyecektir.   
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2. TÜRKİYE’DE BULUNAN ANCAK DEFTER KAYITLARINDA YER ALMAYAN 

VARLIKLARIN KAYDA ALINMASI 

 

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 kaydedebileceklerdir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve 

kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden 

çekilebilecektir.  

 

Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de sahip olunan ama defter kayıtlarında yer almayan varlıklar 

şirketin defter kayıtlarına dahil edilecek; bu varlıklar için muhasebeleştirilecek tutarlar dönem 

kazancına dahil olmayacak, yani gelir yazılmayacak ve ayrıca söz konusu varlıklar vergiye 

tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın 

işletmeden çekilebilecektir. 

 

Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

3. DİĞER KONULAR  

 

Söz konusu kanuni düzenlemeden yararlanılması halinde yurt dışından getirilen varlıklar veya 

yurt içinden kayda alınan varlık değerleri üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu 

değildir. Geçmiş Varlık barışı uygulamalarında beyan edilen varlıklardan belli bir oranda 

vergi alınırken yeni düzenlemede herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu olmayacaktır. 

Bununla birlikte, geçmiş yıllarda çıkarılan benzer uygulamaların aksine, beyan edilen ve 

kayıtlara alınan bu varlıkların vergi incelemelerine karşı herhangi bir koruyucu etkisi 

olmayacaktır. Yani daha önceki düzenlemelerde beyan edilen varlık tutarları daha sonra 

yapılacak vergi incelemelerinde kalkan olarak kullanılabilir iken, yeni düzenlemede vergi 

incelemelerinde bulunacak matrah farkları, tarh ettirilecek cezalı vergiler için söz konusu 

varlıkların kayıtlara alınan bedellerini mahsup edilmesi gibi bir uygulama olmayacaktır.  
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Yukarıda açıklanan kanun hükümlerinden 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. 

 

Bakanlar Kurulu, kanunun 7. maddesinde düzenlenen “Bazı varlıkların milli ekonomiye 

kazandırılması”na ilişkin düzenlemede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya 

kadar uzatmaya; Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye 

getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim 

ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında 

kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Bilhassa Maliye Bakanlığı tarafından ikincil düzenlemeler yapıldıktan sonra söz konusu  

uygulama hayata geçebilecektir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile en kısa zamanda söz konusu 

düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK: 

6736 Sayılı Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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