
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  30.11.2020 

                Sirküler, 2020/47 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ  

yayımlanmıştır. 

  

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ 28.11.2020 

tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  

Bu Tebliğ’de özetle aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır; 

1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı 

kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 

edebileceklerdir.   

Bu kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi 

tarhiyatı yapılmayacaktır. 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 şarttır. 

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 

30/06/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. 

 

Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak hazırlayacakları 

 Ek-1'de (Tebliğ ekinde yer almaktadır) yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara 

bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim 

nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka 

dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. 

Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından, 

bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir. 

Yapılan bildirime ilişkin olarak bildirime konu edilen varlık tutarları üzerinden herhangi bir 

vergi tahakkuk etmeyecek ve ödenmeyecektir. 
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2. 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, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-2’de  

(Tebliğ ekinde yer almaktadır)  yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda beyan edilebilecektir. 

Yapılan bu bildirime ilişkin olarak da bildirime konu edilen varlık tutarları üzerinden 

herhangi bir vergi tahakkuk etmeyecek ve ödenmeyecektir. 

 

3. Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni 

defterlere kaydedilebilecektir. 

Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince 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. 

 

213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce; 

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, 

Gelir Vergisi Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun yapılan 

birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir.  

Kanuni defterlere kaydedilebilecek söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış 

kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır. 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. Bildirim 

konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlara amortisman 

ayrılamayacaktır.  

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.gib.gov.tr/node/147041 

 

     Saygılarımızla, 

                                                                                           PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.gib.gov.tr/node/147041

