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VARLIK BARIŞINDA VARLIKLARIN BİLDİRİM VE YURDA 
GETİRİLME SÜRELERİ 6 AY UZATILDI 
 
Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı 
Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü 
maddesi ile yapılan düzenleme; 
 

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 
Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve 
bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
Türkiye’ye getirilmesini, 

 
- 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 ise yine 30/6/2021 tarihine (bu 
tarih dâhil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni 
defter kayıtlarına alınmasını öngörmektedir. 

 
Bilindiği gibi, geçici 93’üncü maddesi ile düzenlenen varlık 
barışı uygulamasında, bildirilen varlıkların bildirim değerleri 
üzerinden vergi ödenmesi söz konusu değildir. 
 
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim 
tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler 
hâlinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olup, bu yetki 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, 
İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim 
Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar 
Sayısı: 4196) ile kullanılarak başvuru ve bildirilen varlıkların 
yurda getirilme süreleri 6 ay uzatılmıştır. 
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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 dâhil 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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Buna göre,  
 

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 
Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Mart 2022 ayı sonuna kadar) Türkiye’ye 
getirilmesi, 

 
- 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 ise yine 31/12/2021 tarihine (bu 
tarih dâhil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması 
mümkündür. 

 
Bu durumda, bildirilen ve kayda alınan varlıklarla ilgili hiçbir suretle vergi incelemesi 
ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 
 
Cumhurbaşkanının söz konusu süreleri 6 ay daha uzatma yetkisi bulunmaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 


