
araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildi-
rilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlık-
lara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bil-
dirimde bulunulmayacak. Gerçek ve tüzel kişilerce, 
yurtdışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim 
verilmesi esas. Ancak, 30/6/2021 tarihine kadar 
birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla ya-
pılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkün. Bu 
kanun kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir 
suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

b) Varlıkların yurda getirilmesi:
Bu Kanun hükümden faydalanılabilmesi için bildirime 

konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 
üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya 
da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart. 
Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak 
hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde 
bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer 
edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden 
faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Yurtdışında bulunan varlıklar, yurtdışında bulunan 
banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 

17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde ka-
yıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine ka-

dar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, 
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun 

ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye 
getirilme şartı aranmayacak. Bu hükümden 

yararlananların, kredilerini kapattıklarına 
dair yurtdışında bulunan banka veya finan-
sal kurumlardan alacakları tevsik edici bel-
geleri talep edildiğinde ibraz etmek üzere 

muhafaza etmeleri yeterli.
17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterler-

de kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurtdışında bu-
lunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser-
maye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye 

getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz ko-
nusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla 
anılan madde hükümlerinden yararlanılabilecek. Yurt-
dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların 
(örneğin taşınmazların) 30/6/2021 tarihine kadar kap-
samdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz ko-

nusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye 
getirilmesi mümkün.

c) Türkiye’ye getirilmekten maksat
* Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkla-
rın Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir he-
saba transfer edilmesi,

* Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda 
açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara 
bildirilmesidir.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve di-
ğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı 
kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edil-
mesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç 
formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde 
kullanılabilecek. 30/6/2021 tarihine kadar banka veya aracı ku-
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“Herkes için fırsat var”
Varlık Barışı, ilk anda daha çok varlıklıların kayıtsız ya da 
yurt dışı varlıklarını ekonomiye kazandırmak için çıkarılmış 
gibi görünse de aslında çok geniş kitleleri ilgilendiriyor. Bu 
düzenleme ile devlet, yurttaşların neredeyse her türlü kamu 
kurumuna olan gecikmiş ve cezalı duruma düşmüş, kimi 
zaman ihtilaf konusu yapılmış borçlarının çeşitli indirim ve 
kolaylıklarla ödenmesini, daha doğru bir anlatımla tasfiyesini 
hedefliyor. Dolayısıyla ortada bir varlığı olmayanlara bile 
-borç yüklerini hafifleterek- bir kolaylık getiriyor. “Ya büyük 
varlıklar”, “ya büyük yapılandırmalar” diyecekseniz. Tabii ki 
onlar için de önemli bir fırsat tanınıyor. Çünkü bazı endişelerle 
yurtdışında tutulan paralar da var, ekonomik sıkıntılar 
dolayısıyla ödenemeyen ve ödenemedikçe üzerine faizi, cezası 
binen ve belki de “artık ödeme kabiliyetimizi aştı” denebilecek 

borçlar da. Şimdi bu düzenlemeyle hem 
büyük meblağlar yurda gelebilecek hem 
büyük borçlar ödenebilir hale gelecek. 
Bu konuda atılacak adımların içeride 
ekonomiye yeni bir hareket getireceğini, 
borçlu işletmelerimizin yüklerini 
hafifleteceğini umuyoruz. Varlık Barışı 
düzenlemesi hem bütçe hem de ekonomi 
için de olumlu bir düzenleme. Varlık barışı 
yaparken devletle barışırken iyi bir sonuç 
almanın yolu da yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavirlerle çalışmaktan geçiyor. 
Çünkü mevzuatı iyi okur, işinizi ve işletmenizi iyi tanır ve her 
zaman güvenilirdir.
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