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VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 

Vergi Barışı veya Varlık Barışı olarak da bilinen 6736 sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1- YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 

Kapsam 

Yurtdışında Bulunan; 

 

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

Mükellef 

Yurtdışında bulunan varlıklar bakımından tüm Gerçek ve Tüzel Kişiler, 

 

Varlıkların Türkiye’ye getirileceği son tarih 31.12.2016, 

31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu 

varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. 

Varlıkları Türkiye’ye Getiren Defter Tutan Mükellefler 

Türkiye’ye getirilen varlıklar; dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın 

işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar 

için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler. 

Yurtdışından Kredi Kullanan Defter Tutan Gerçek ve Tüzel Kişiler 

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. Bu 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 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. 
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2- YURTİÇİNDE BULUNAN VARLIKLAR 

Kapsam 

Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 

 

 Mükellef 

 Yurtiçinde bulunan varlıklar bakımından sadece defter tutan Gelir ve Kurumlar 

Vergisi mükellefleri 

 

Defterlere Kaydedileceği son tarih 31.12.2016   

31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni 

defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve 

kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden 

çekilebilir. 

 

3- ORTAK HÜKÜMLER 

Varlıkların Elden Çıkarılmasından Doğan Zararlar 

Birinci fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen veya dördüncü fıkra kapsamında kanuni 

defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 

kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

 Beyan Edilen Varlıklar Sebebiyle İnceleme Yapılmaması 

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. 

Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının Yetkisi 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya 

kadar uzatmaya;  

Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim 

ve beyanı ile işletmeye dâhil 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.  


