
 

DENET DUYURU 
Sayı : 2021/009/1 
 

Duyuru Tarihi       : 06.01.2021 
Duyuru No            : 2021/009 
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
 
“YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN BAZI 
VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI REHBERİ 
YAYINLANDI 
 
 
7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde 
bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki 
düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır. 
 
Söz konusu düzenlemeyle; 
 
• Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, 

• Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası 
araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, 
kanuni defter kayıtlarına alınması, 

• Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme, 
 
imkânı getirilmiştir. 
 

 
BDO Yayıncılık A.Ş. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber 
hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Bu Rehberde; 
 
• Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği, 
• Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği, 
• Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu, 
• Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği, 
• Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması 

gerektiği, 
• Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği, 
• Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği, 
• Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği, 
• Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu, 
 
gibi genel bilgiler yer almaktadır. 
 
Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere: 
 
• Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr), 
• Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, 
• Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan Varlık Barışı mikro 

sitesinden, 
• Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından, 
 
ulaşabilirsiniz. 
  
Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 
Rehberine ulaşmak için tıklayınız. 
 
1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğine 
ulaşmak için tıklayınız.” 
 
 

https://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/varlik_barisi_rehberi.pdf
https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7256-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1

