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Tarih & Sayı: 30/06/2021_156 
 

Yasal Mevzuat   : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, 
İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında 
4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 30.06.2021 tarihli 31527 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 4196 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Varlık Barışı’na İlişkin Sürelerin Uzatılmasına Dair Düzenlemelere Yer Verilmiştir. 
 
4196 Sayılı 30.06.2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile varlık barışına ilişkin sürelerin uzatılmasına karar 
verilmiştir. 
 
Bu kapsamda; 
 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun varlık barışı uygulamasına ilişkin Geçici 93. Maddesinin birinci, ikinci ve 
beşinci fıkralarında yer alan süreler bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. 

 
 Önemle hatırlatmamız gerekir ki;  7256 sayılı Kanun kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 

93. Madde uyarınca yurt dışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla 
30/06/2021 tarihine kadar şartlar dâhilinde bildirimde bulunanlar; bildirim konusu varlıkları nedeniyle 
herhangi bir vergi ödenmemesine ve bu varlıklar için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmamasına 
karar verilmişti. 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bu süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

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

hükümler çerçevesinde, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek 
ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu hükümden 
faydalanılabilmesi için 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  
gereklidir. 

 
 Söz konusu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 

11/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar 
kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda; defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, borcun 
ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden 
yararlanılabilecektir. 

 
 Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar 31/12/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu 
varlıkların 31/12/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni 
defterlere kaydedilebilmesi mümkündür. Bu durumda, söz konusu varlıkların vergiye tabi kazancın ve 
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesi mümkündür. 

 
İlgili Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
4196 Sayılı 30.06.2021 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine 
ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


