
birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildi-
rimler dâhil) bulunulması mümkün.

ORTAK HÜKÜMLER
a) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya 

vekilleri adına görünen varlıkların durumu:
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şir-

ket veya şirketin ortakları adına, bu Kanun 
kapsamına giren varlıkları 17/11/2020 tari-
hinden önce yetkili kuruluşlarca düzenle-
nen bir vekalet veya temsil sözleşmesine is-
tinaden değerlendirmeye yetkili olanların, 
bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt-
dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde ya-
pılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına 
bildirime konu edilerek Türkiye’ye getiril-
mesi veya Türkiye’deki banka veya aracı ku-
rumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi 
ya da Türkiye’de bulunan ancak 17/11/2020 tarihi 
itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan var-
lıklarının Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde 
şirket adına bildirilmek suretiyle Kanun hükümle-
rinden yararlanılabilmesi mümkün.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu 
halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları 
veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf 
edilen varlıklar, söz konusu madde hü-
kümleri çerçevesinde şirket adına bil-

dirime konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecek. 
Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya 
kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf 
edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirime konu 
edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi müm-
kün. Ancak, bildirim dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme 
esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına 
ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekiyor.

b) Varlıkların bildirim değeri:
Gerek yurtdışında bulunan varlıkların banka veya aracı ku-

rumlara bildirilmesinde gerekse yurtiçinde bulunan varlıkların 
vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih itibarıyla var-
lıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecek:

* Türk Lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle
* Altın, rayiç bedeliyle
* Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

döviz alış kuruyla
* Taşınmazlar, rayiç bedeliyle
* Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, 
borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit 
edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli de-

ğilse itibari (nominal) değeriyle.
* Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma 

araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici 
yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemi-
yorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse 
itibari (nominal) değeriyle

* Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasa-
sında belirlenmiş kapanış fiyatıyla
* Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi tü-

rev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yok-
sa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış 

bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) 
değeriyle.

Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk Lira-
sı karşılığı bedelleri esas alınacak. Bu Tebliğin uy-
gulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların 
bildirildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım 

bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması 
gerekiyor. Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkla-

rın borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konu-
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“Ciddi bir kaynak oluşturacak”
Varlık Barışı düzenlemesini, ekonomiye yeni finans 
kaynaklarının çekilmesi bakımından önemli buluyoruz. Ayrıca 
sıfır vergi ile yapılması da önemli bir avantaj. Taze ekonomik 
güce ve yatırımlara ihtiyaç duyulan pandemi döneminde 
bunun yapılması, doğru bir karar. Böylece Türkiye’de bulunan 
ancak kayıt dışında kalmış varlıkların da kayıt altına alınması, 
sisteme dahil olabilmesi için bir fırsat sağlandı. Unutmayalım 
ki, tasarruf eksikliği bulunan bir ülkeyiz. Bu yüzden yastık 
altında kalan birikimlerin ekonomiye kazandırılması özellikle 

önemli. Bu ülkemizin yatırım için yurtdışına 
borçlanmasını da önleyecektir. Ayrıca bu 
tür kazanımların cari açığımızı kapatmamıza 
da faydası olacaktır. Türkiye için ciddi bir 
kaynak oluşturma girişimi olarak görüyoruz. 
Vergi mükellefi olmayanların da yurtiçi 
varlık barışından yararlanmaları sağlanırsa 
düzenlemenin amacına daha fazla ulaşmasını 
sağlayacağına inanıyoruz.
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