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VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ  
ALTI AY DAHA UZATILDI 

 

 

ÖZET 

 

7256 sayılı Yasa ile getirilen ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 

93’üncü maddesinde yer alan   başvuru süreleri 31 Aralık 2021 tarihinden 30 Haziran 2022 

tarihine uzatıldı.  Uzatılan bu süreler aşağıdaki gibidir.  

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

araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde, Türkiye’deki banka veya aracı 

kurumlara bildirilme süresi  

― Bu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 

kapatılmasında kullanılmasının son tarihi  

― 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 taşınmazların, vergi dairelerine bildirilme süresi   

 

Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ya da sadece bildirimde bulunulması durumunda, 

herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.  

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların 

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuş; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi 

Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştı. 

 

Bu kapsamda Yasanın 21’nci maddesi ile varlık barışa olarak bilinen düzenlemelerin bir 

benzeri daha getirilerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na aşağıdaki geçici 93’üncü  madde 

eklenmişti. 

 

 

 



 

  

  

  

 
 

 

 

   
 

04.01.2022/17-2 

 

Geçici Madde 93 - 

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

bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya 

aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 

edebilirler. 

Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 

en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye 

getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. 

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 

yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 

bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması 

hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında 

Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine 

dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 

kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler. 

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, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz 

konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın 

kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve 

kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu 

fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme 

kayıtlarına alınması hâlinde, 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. 

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından 

doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak 

kabul edilmez. 

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi 

tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen 

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. 
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Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı 

ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde 

kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine 

ilişkin hususları, bildirime esas değerlerin tespiti, bildirimin şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı 

yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

 

Daha sonra 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların 

Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile Gelir Vergisi Kanuna 

eklenen söz konusu Geçici 93’üncü madde ile ilgili açıklama ve düzenlemelerde  bulunulmuştu 

 

Düzenlemeye göre  kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların  30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi 

dairelerine bildirilmesi gerekiyordu. Konuya ilişkin olarak 14.11.2020/206 ve 29.11.2020/213 

No’lu Sirkülerlerimizde konuya açıklama yapılmıştı.  

 

Daha sonra 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 4196 sayılı 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci 

Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1, 2 ve 5’inci fıkralarda yer alan süreler  altı ay uzatılmış konutla ilgili 

açıklamalarımıza 01.07.2021/135 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. 

 

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5058 sayılı 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci 

Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1, 2 ve 5’inci fıkralarda yer alan süreler altı ay daha uzatılmıştır.  

 

Buna göre söz konusu bildirimler, 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılabilecektir. 

 

 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19033
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19033
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/45461923-0b0f-4fc0-8bee-63f114b4b989/14-11-2020-206
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/d8b35373-d381-4bcb-9317-fd06c7928344/29-11-2020-213
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/d8b35373-d381-4bcb-9317-fd06c7928344/29-11-2020-213
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19465
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/bc11fcf6-32a3-43c3-8761-3f0aaa697035/01-07-2021-135
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19740
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Bildirimler  

 

Başvuru Tarihi  

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde, 

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilme süresi  

 

 

30 Haziran 2022 

Bu  varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde 

kayıtlı olan kredilerin  kapatılmasında kullanılmasının son tarihi  

 (Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun 

ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 

aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır)  

 

 

30 Haziran 2022 

 

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 taşınmazların, vergi dairelerine bildirilme süresi   

(Bildirilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2022 tarihine kadar, 

dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 

kaydedilebilir. 

30 Haziran 2022 

 

Düzenleme 7186 sayılı Kanunu’nun 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 

90’ıncı madde düzenlemelerine paralel düzenlemeler içermektedir. Ancak başvuru süresi 

dolan Geçici 90 ıncı madde düzenlemesinde, banka ve aracı kurumlar ile vergi dairesine 

yapılacak beyanlar üzerinden %1 oranında vergi tarh edilmekteydi.   

 

7256 sayılı düzenlemeye göre ise söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ya da sadece 

bildirimde bulunulması durumunda, herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.  

 

 

Saygılarımızla…  

 

 


