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İZMİR 

       05.12.2016 

Sayı  : YMM.03.2016-54 
Konu: 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların yurtdışından getirilmesi ile ilgili hükümleri hakkında 
genel tebliğ yayımlandı. 
 
 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 

 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili 
düzenlemeler mevcuttur. İlgili madde kapsamında yurtdışı ve yurtiçi varlıkların ekonomiye 
kazandırılması ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
  
 02.12.2016 tarihli Resmi Gazetede “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 
Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)” yayınlanmıştır. 
  
 Yayınlanan tebliğ ile yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin ilave açıklamalar 
yapılmıştır. 
 
 Tebliğde ; 

 -Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 6736 

sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek 

ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekleri, 

 - Kapsama girmeyen varlıklar (örnek taşınmaz) paraya çevrilip getirebilecekleri, 

 - Getirilen varlıklar ile ilgili herhangi bir tarhiyat yapılmayacağı, vergi alınmayacağı, 

 -Söz konusu varlıklar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir 

hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecekleri, 

 -Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da 

aracı kurumlara bildirilmesinde, tebliğ ekinde yer alan “Form” kullanılabilecekleri, bu formun 

kullanılması ihtiyari olduğu, 

 -Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte 

şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından Türkiye’ye anılan madde kapsamında getirebilecekleri, 

 -Madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış 

olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, 2016 yılı sonuna kadar olan dönem dahil, hiçbir şekilde 

vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma 

yapılamayacağı, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyeceği, gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı 

veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya 

kovuşturma söz konusu olmayacağı 

 

 Gibi hususunda örnekler de verilerek açıklamalarda bulunulmuştur. 

 
Saygılarımızla. 

 
 

                   Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 


