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6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun içeriğinde
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 85. Madde de yer almaktadır. Ki bu madde varlık
barışına dayanak oluşturmaktadır. Sözkonusu geçici 85. Maddeye istinaden 11 Haziran 2013
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Numaralı "Yurtdışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye
Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ”’e göre; yurtdışındaki parasını Türkiye'ye getirecek
olan kişi ve kuruluşlar 31 Temmuz'a kadar beyanname vererek barış yasasından
yararlanabileceklerdir.
Tebliğe göre, yurtdışından getirilerek “bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir
suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır” denilmek suretiyle doğrudan bir
vergi güvencesi imtiyazı tanınmış oldu. Fakat, kanunun yayımı tarihinden önce, örneğin
geçmiş bir yıla ilişkin vergi incelemesi yapılması ve bu incelemeden matrah farkı bulunması
durumunda, yurda getirilen varlığın değerinden düşüldükten sonra vergi ve ceza kesintisi
yapılmasına da herhangi bir engel bulunmuyor. Yani tebliğ, kanunun yayımı tarihinden 31
temmuza kadar yurda getirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi incelemesi
yapılmayacağını, ancak, kanunun yayımı tarihinden önceki dönemlerle ilgili varlık nerede
olursa olsun vergi incelemesi yapılabileceğini, matrah farkına istinaden ek vergi tarhiyatı
sözkonusu olabileceğini ve ceza kesilebileceğini söylüyor.
6486 sayılı kanun ve buna bağlı çıkarılan 1 seri no’lu tebliğe göre yurtdışındaki varlıklarını
Türkiye'ye getirmek isteyenler, 31 Temmuz 2013'e kadar bu varlıklarını beyan edip
Türkiye’ye transfer etmeleri ve beyan ettikleri tutarın yüzde 2'si oranındaki vergiyi, aynı ayın
sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Tebliğle, bu süre içerisinde varlıklarını beyan edenlere
beyan ettikleri tutarı aşağı çekme ya da yükseltme hakkı da getiriliyor. Mesela, Ersan ÖZ,
yurtdışından önce 5 Milyon TL getireceğini beyan ediyor, fakat 31 Temmuz gelmeden bu
beyanını 2 Milyon TL’ye düşürüyor. Olabilir mi? Elbette olabilir. Rakam düşürüldüğü zaman
düzeltme beyanı gerekiyor. Tersi olabilir mi? Önce 2 Milyon TL beyan ediyor. Sonra 31
Temmuz gelmeden 5 Milyon TL’ye çıkarmak istiyor. Çıkarabilir mi? Elbette çıkarabilir. Bu
durumda yeni bir beyanname vererek yükseltilen rakam beyan ediliyor. Tebliğin 5.1. maddesi
İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller başlığını taşıyor. Fakat bu madde altında
“KARAPARA” ibaresi yer almıyor. Bunun anlamı, Türkiyeye karaparalar da getirilebilir ve
incelenmez DEĞİL. Peki nedir? Eğer, yurtdışından getirilecek varlıklar karapara ise, ve

aklanma amacıyla bu yasa kapsamında ülkeye getirilmişse Maliye Bakanlığına bağlı Mali
Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girebilir ve soruşturma açılabilir.
Cezai durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, varlıklarını getirecek olanların bu hususu
dikkatlerinden kaçırmamaları menfaatlerinedir diye düşünmekteyiz. Son söz olarak;
Türkiye’de ilki 1924’te olmak üzere günümüze kadar birçok “vergi affı” mahiyetinde yasa
çıkartılmış. Bu yasaların birçok amacı var. Mükellefle barışmak, hazinenin sürüncemede
kalmış alacaklarını bir an evvel tahsil etmek, uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak gibi
sıralanabilir. Fakat bu türden yasaların, vergisini ve diğer yükümlülüklerini zamanında ve
dürüstçe yerine getiren mükellefler açısından bakıldığında birçok olumsuz etkisi de olduğu
yadsınamaz bir gerçek. Bu tür yasalar, vergi ödevlerini zamanında yerine getirenlere ister
istemez biz enayimiyiz dedirtiyor. Sonuçta çıkan yasalar vergi ödevlerini zamanında yerine
getirmeyenler açısından bir barış yasası mahiyetinde olsa da, zamanında yerine
getirmeyenler açısından bir küsüş yasasına dönüşme ve vergi bilincini ve ahlakını olumsuz
etkileme ihtimali de var. Yasa koyucunun bu etkileri de gözardı etmeden düzenlemelere
gitmesi, vergileme ve devletin mali bekası açısından elzem görünüyor. Bizden söylemesi..
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