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İstanbul, 04.01.2022   

DUYURU 541 
   

  Konu: Varlık barışında süre uzatımı, Merkez Bankası kısa vadeli avans faiz oranı ve İBKB 

veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’nin Merkez Bankasına satışına ilişkin talimat hk. 

 

1. Varlık Barışında Süre Uzatımı 

 

31.12.2021 Tarih ve 31706 (6.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “193 Sayılı 

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

Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih 

Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058)” uyarınca 7256 sayılı Yasa ile getirilen 

ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 93’üncü maddesinde yer alan 

düzenlemenin başvuru süreleri 31 Aralık 2021 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine uzatıldı.  

Karar uyarınca yasal düzenlemenin cari hali aşağıdaki gibi olmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 93-  Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2022 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 30.06.2022 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, 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz 

konusu varlıklar, 30.06.2022 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 
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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.  

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. 

2. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı 

 

03.01.2022 Tarih ve 31708 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 

Oranlarının Tespiti” Tebliğine göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden 

itibaren % 15,75 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde 

faiz oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç 

dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılabilmektedir. 

 

3. İBKB veya DAB’a Bağlanan İhracat Bedeli Dövizin %25’nin Merkez Bankasına 

Satışına İlişkin Talimat 

TCMB tarafından yayımlanan İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı uyarınca  

İhracat Genelgesine göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya 

DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya 

DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. 

İhracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a 

bağlanan ihracat bedeli dövizler bu Uygulama Talimatı kapsamındadır.   

 

Talimat için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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