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Tarih : 28.11.2020 

Sayı : 2020 / 53 

Konu : Varlık Barışına İlişkin Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri 
No: 1) Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. 

 

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 21. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve Varlık Barışını düzenleyen geçici 93. madde 
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

 

İlgili Genel Tebliğin özetine aşağıda yer verilmiştir: 

 

A. YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ 

1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 93. madde 
hükümleri çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Gerçek ve tüzel 
kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi 
mümkündür.  

2. Yurtdışında bulunan varlıklar bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır 
olmak üzere) aracı kurumlara bildirilecek olup gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi 
dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

3. Yurt dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar için anılan madde hükmünden yararlanılabilmesi 
mümkün olup, bildirime konu edilecek bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye 
getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. 

4. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde 
bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden 
faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

5. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 
tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında 
kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar 
için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Kapatmaya dair bütün bilgi ve belgelerin muhafaza edilmesi 
önemlidir.  

6. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 30/6/2021 tarihine kadar 
kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye 
getirilmesi mümkündür. 

7. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30/6/2021 
tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür. 

8. Yurt dışı varlıkların hesaben getirilmesine ilişkin banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları ile fiziken 
getirilmesine ilişkin deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye 
getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. 

9. Bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

  

B. TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ 

1. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında 
yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde 
kapsamında 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi 
dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir. 

2. Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı 
kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu minvalde, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı 
kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle 
tevsiki şarttır. 
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3. Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım 
kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın 
sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir. 

4. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30/6/2021 
tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür. 

5. Bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.  

 

C. ŞİRKETLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI VEYA VEKİLLERİ ADINA GÖRÜNEN VARLIKLARIN 
DURUMU 

1. Şirket yetkilileri üzerindeki varlıkları 17/11/2020 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet 
veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt 
dışında bulunan varlıklarının, gerekli şartların sağlanması halinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye 
getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de 
bulunan ancak 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının diğer şartların 
sağlanması halinde şirket adına bildirilmek suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür. 

2. Şirket yetkililerine ait olduğu halde bunlar dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde 
hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, 
gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce 
tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirime konu edilmesi halinde madde hükmünden 
yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu 
varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 

 

D. VARLIKLARIN KAYDA ALINMASINDA KULLANILACAK DEĞERLER 

1. Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan 
varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki tablodaki değerleme 
ölçütleri ile değerlenecektir: 

 

Varlık Adı  Bildirim Değeri  

TL Cinsinden Para Nominal Değer 

Altın  Rayiç Bedeli 

Döviz  Merkez Bankası Döviz Alış Kuru 

Hisse Senetleri  
Borsa Rayici, Yoksa Rayiç Bedeli, Bu Bedel Tespit Edilemiyorsa Alış Bedeli, 

Alış Bedeli Belli Değilse Nominal Değeri.  

Tahvil, Bono, Eurobond Gibi 

Borçlanma Araçları 

Borsa Rayici, Yoksa Rayiç Bedeli, Bu Bedel Tespit Edilemiyorsa Alış Bedeli, 

Alış Bedeli Belli Değilse Nominal Değeri.  

Yatırım Fonu Katılma Payları  İlgili Piyasasında Belirlenmiş Kapanış Fiyatıyla  

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 

Gibi Türev Araçları  

Borsa Rayici, Yoksa Rayiç Bedeli, Bu Bedel Tespit Edilemiyorsa Alış Bedeli, 

Alış Bedeli Belli Değilse Nominal Değeri.  

Taşınmazlar  Rayiç Bedeli 

 

2. Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır. Bu bağlamda Türk lirası 
karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış 
kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır. 

3. Rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek 
durumu yansıtması gerekmektedir. 

4. Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu varlıkların bildirildiği tarihte 
işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır. 
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E. BİLDİRİLEN VARLIKLARIN KANUNİ DEFTER KAYITLARINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ, GİDERLER VE 
AMORTİSMANLAR 

1. Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 
Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket, şahıslar adına bildirilmesi 
halinde bu şahısların kendileri, varlık barışının sağladığı imkânlardan yararlanabileceğinden, şirket adına 
bildirime konu edilen varlıklar, şirketin kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilebilecektir. 

2. Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil 
edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir. 

3. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon 
hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi 
ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde 
vergilendirilmeyeceği gibi birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu 
varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına 
bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen 
bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir. 

4. Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer 
alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacağı için amortisman ayrılmayacaktır.  

5. Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi 
uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1)  aşağıdaki bağlantı vasıtasıyla 
ulaşabilirsiniz.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-10.htm 

 

Daha önce hazırladığımız kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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