
                                                     

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

01.09.2016 

Sirküler, 2016/25 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu :Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. 

 

6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler 

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

varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.  

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

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

ile taşınmazlar, 31/12/2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 

 

1- Yurt Dışındaki Varlıkların Beyanı: 

Yurt dışında bulunan; 

- Para, 

- Döviz, 

- Altın, 

- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,  

gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi 

halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. 

 

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. 

 

Yurt dışından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil edilebilecektir.  

Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının 

ödenmesinde de kullanılabilecektir. 
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2- Yurt İçindeki Varlıkların Beyanı: 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; 

- Para, 

- Döviz, 

- Altın, 

- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 

- Taşınmazlar,  

31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir 

 

 

3- Ortak Hükümler 

Mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı 

açabileceklerdir. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye 

eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem 

kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi 

kar dağıtımı sayılmayacaktır. 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 da vergilendirilmeyecektir. 

 

Bu madde kapsamında 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 edilmeyecektir. Defter kayıtlarına intikal ettirilen 

taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler 

uygulanmayacaktır. 

 

Ayrıca madde hükmü gereği; Yurt dışından varlıkların getirilmesi veya yurt içi varlıkların 

defterlere kaydedilmesi nedeniyle; vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, 

inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, vergi cezasıve idari para cezaları 

kesilmeyecektir. 

Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacaktır. 

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla; 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.  


