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GİRİŞ

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
5/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yeni Varlık Barışı uygulamasına ilişkin düzenleme, 7417 sayılı Kanunun 
50 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 
15 inci maddede yapılmış olup uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri 
No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ 
ile belirlenmiştir.

Bu çalışmada, Yeni Varlık Barışı uygulamasına ilişkin en sık sorulan hususlar 
30 soru ve cevap olarak hazırlanmıştır.

1. Varlık Barışı Uygulamasının Amacı Nedir?

• Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli 
ekonomiye kazandırılmasına,

• Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni 
defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer 
sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek 
kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

• Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine,

imkân sağlanmasıdır.
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2. Varlık Barışı Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

• Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Yurtdışındaki söz 
konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya 
Türk vatandaşı olmak zorunlu değil. Herkes yararlanabilir. 

• Yurt içinde bulunan, ancak 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan varlıklara (para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) ilişkin gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunmayanlar da yararlanabilir.

3. Yurt Dışında Bulunan Hangi Varlıklar Bildirime Konu Edilebilir?

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçları, bildirime konu edilebilir.

4. Yurt İçinde Bulunan Hangi Varlıklar Beyana Konu Edilebilir?

Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer almayan; para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar beyana konu 
edilebilir.

5. Varlık Barışı Uygulamasında Bildirimler Hangi Tarihe Kadar 
      Yapılabilir?

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar 31/3/2023 tarihine kadar banka 
ve aracı kurumlara bildirilmelidir.

6. Varlık Barışı Uygulamasında Beyanlar Hangi Tarihe Kadar Yapılabilir?

Türkiye’de bulunan varlıklar ise 31/3/2023 tarihine kadar vergi dairelerine 
beyan edilmelidir.
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7. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildiriminde Vergi Oranı Nedir? 

Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri 
üzerinden;

• 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 

• 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2,

• 1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara 
peşin olarak ödenecektir.

8. Banka ve Aracı Kurumlar Tarafından Tahsil Edilen Vergiler Vergi 
    Dairesine Ne Zaman Beyan Edilerek Ödenir? 

Banka ve aracı kurumlar peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen 
ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile 
bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

9. Varlık Barışı Kapsamında Ödenen Verginin İadesi Nasıl Yapılır?

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan 
hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara 
yatırıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde 
vergi %0 olarak uygulanacaktır. 

Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil 
edilerek vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin düzeltme 
zamanaşımı süresi içinde ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade 
edilecektir.
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10. Ödenen Verginin İadesi İçin Şartlar Nelerdir?

İade talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin başvuru yaptıkları 
formlarına, bildirdikleri varlıkların banka ve aracı kurumlara yatırıldığına 
ve en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulduğuna dair tevsik edici belgeleri 
(banka dekontu, hesap cüzdanı, aracı kurum işlem sonuç formu gibi) 
eklemeleri gerekmektedir. 

İadeye ilişkin bir yıllık sürenin başlangıcında, bildirime konu edilen 
varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer 
edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarih dikkate 
alınacaktır.

Bu kapsamda başvurular, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik 
ortamda yapılabileceği gibi ilgili formun elden veya posta yoluyla da ilgili 
vergi dairesine verilebilmesi mümkündür.

Bildirim sahibine iade yapılabilmesi için bildirilen varlıkların değeri 
üzerinden hesaplanan vergilerin vergi sorumlularınca ödenmiş olması şarttır.

11. Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyanında Vergi Oranı Nedir? 

Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden %3 
oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın 
sonuna kadar ödenecektir.

Ödemeler; 

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi 
ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

 »  Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
 » Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

 » Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka 
kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
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• Anlaşmalı bankaların;

 » Şubelerinden,

 » Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon 
Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

• PTT işyerlerinden,

• Tüm vergi dairelerinden,

yapılabilmektedir.

12. Yurt İçi Varlık Barışından Mükellef Olmayanlar Yararlanabilir Mi?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların da Türkiye’de 
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 
ile taşınmazları için beyanda bulunmak suretiyle madde hükmünden 
yararlanabilmeleri mümkündür. Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını 
beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları 
ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

13. Yurt Dışında Bulunan Varlıklara İlişkin Düzenlemeden  
  Yararlanmada Temel Şartlar Nelerdir? 

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

• Yurt dışında bulunan para,  altın,  döviz,  menkul kıymetler ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya 
aracı kurumlara bildirilmesi,

• Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi,

• Hesaplanan verginin süresinde ödenmesi,

gerekmektedir.
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14.  Yurt İçinde Bulunan Varlıklara İlişkin Düzenlemeden Yararlanmada
      Temel Şartları Nelerdir?

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

• Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, 
altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazların 31 Mart 2023 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi,

• Hesaplanan verginin süresinde ödenmesi,

gerekmektedir.

15. Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar Nasıl Bildirilecektir?

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar maktu bildirim formu 
kullanılarak, Türk lirası değeri üzerinden bankalara veya aracı kurumlara 
bildirilebilecektir. Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye 
piyasası araçları bildirilebilecektir. 

Gerçek ve tüzel kişiler bu bildirimi kendileri yapabilecekleri gibi yetkili 
kıldıkları vekiller veya kanuni temsilcileri de bildirimde bulunabilecektir. 

Yurt dışında varlıkların banka ve aracı kuruma bildirilmesi esas olup gerçek 
veya tüzel kişilerce vergi dairelerine beyanı söz konusu değildir. 

Bildirilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından 
bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir. Ancak, 
bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından 
yapılması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya 
kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.
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Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının 
kapatılmasında kullanılan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilmesi 
gerekmektedir. 

16. Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklar Nasıl Bildirilecektir?

Yurt içinde sahip olunan söz konusu varlıklar maktu bir bildirim formu 
kullanılarak, Türk lirası değeri üzerinden bağlı olunan vergi dairelerine 
doğrudan beyan edilebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek 
zorunda olan mükellefler beyannamelerini de elektronik ortamda vermek 
zorundadırlar.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların beyanları yerleşim 
yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların taşınmaz dışındaki 
varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara 
yatırmaları ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları zorunludur. 

17. Şahıs Şirketleri ve Adi Ortaklıkların Beyanda Bulunması Mümkün
      Müdür?

Şahıs şirketleri ile adi ortaklıkların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunmamaktadır. Bunlar adına stopaj ve katma değer vergisi yönünden 
mükellefiyet tesis edilmektedir. 

Bu kapsamda, şahıs şirketleri ile adi ortaklılar adına da beyanda bulunulması 
mümkün bulunmakta olup, beyan edilen varlıklar dolayısıyla şahıs şirketleri 
ve adi ortaklıklar katma değer vergisi, ortaklar ise gelir ve kurumlar 
vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkânından 
faydalanabilecektir.
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18. Bildirilen Varlıklar Yurt Dışı Kredilerin Kapatılmasında 
        Kullanılabilecek Midir?

Bildirime konu edilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde 
kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında 
kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, 
borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 
aranmayacaktır.

19. Bildirilen Varlıklar Sermaye Avansının Kapatılmasında 
          Kullanılabilecek Midir?

5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 
yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının 5/7/2022 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle 
karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların en geç 31 Mart 2023 
tarihinde defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla yararlanılabilecektir.

20. Yurt Dışındaki Varlıklar Türkiye’ye Nasıl Getirilecektir? 

Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki 
olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya 
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde Türkiye’ye 
getirilme şartı sağlanmış olacaktır.

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi 
sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden 
alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde 
kullanılabilecektir.
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Yurt dışında bulunan varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni 
defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması halinde, bu 
kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, fiilen Türkiye’ye getirilme 
şartı aranmayacaktır.

5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye 
avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle 
karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından 
düşülmesi kaydıyla, varlıklar Türkiye’ye getirilmiş kabul edilecektir.

21. Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası 
        Araçları Dışındaki Varlıklar da Varlık Barışı Kapsamında Bildirilebilir Mi?

Gerçek ve tüzel kişilerin para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçları dışındaki yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirerek 
düzenleme hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde bu varlıkları 31 
Mart 2023 tarihine kadar varlık barışı kapsamındaki varlıklara dönüştürmek 
suretiyle varlık barışı hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirebilir ve 
sağlanan avantajlardan yararlanabilirler. 

Örneğin, (A) gerçek kişisinin yurt dışında bulunan taşınmazını 31 Mart 
2023 tarihine kadar paraya çevirmesi halinde taşınmazın bedelini varlık 
barışı kapsamında Türkiye’ye getirebilecektir.

22. Şirketler, Kendi Adlarına Olmayıp Üçüncü Kişiler Adına Görünen 
         Varlıkları Bildirim veya Beyana Konu Edebilirler Mi?

Şirketlerin kendi adlarına olmayıp kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri 
adına görünen veya bunlar dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar da 
bildirime veya beyana konu edilebilecektir.
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23. İşletme Adına Beyan Edilen Taşınmazların İşletme Adına Tapuya 
       Tescilinde Tapu Harcı Alınacak Mıdır?

Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine 
ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacaktır.

24. Ortaklar Tarafından Şirket Adına Beyan Edilen Taşınmazların 
        İşletmeye Devrinde Değer Artışı Kazancı Hesaplanacak Mıdır?

Varlık barışı uygulaması kapsamında ortaklar adına görünen taşınmazların 
işletme adına beyan edilerek işletmeye devredilmesi elden çıkarma 
sayılmayacak ve değer artışı kazancı hesaplanmayacaktır.

25. 213 Sayılı Kanun Uyarınca Defter Tutan Mükellefler, Bildirilen veya 
       Beyan Edilen Varlıklarını Kayıtlarına Almak Zorunda Mı?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan 
mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere 
kaydedilecektir. 

• Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca 
kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı 
açacaklar ve bu fon hesabını bildirim veya beyan tarihinden itibaren 2 
yıl geçmedikçe işletmeden çekmeyecek ve fon hesabını sermayeye ilave 
dışında başka bir amaçla kullanmayacaktır. 

• Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir.

Bildirime ve beyana konu olan varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate 
alınmayacaktır.

Bu varlıklar bildirim veya beyan tarihinden itibaren 2 yıl geçmesi koşuluyla 
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde 
dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
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26. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Bulunmayanlarda Kayıt 
       Şartı Var Mıdır?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, beyan dışındaki 
diğer şartlar aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanabilirler, bunlar 
tarafından taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan tarihi itibarıyla banka 
veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur.

27. Bildirilen veya Beyan Edilen Varlıklar Hakkında İnceleme Yapılacak Mı?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir 
suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

28. Bildirim ve Beyan Dışında Diğer Nedenlerle Yapılan İncelemelerde 
    Varlık Barışı Kapsamında Bildirilen veya Beyan Edilen Varlıklar    
      İzah Nedeni Olarak Kabul Edilecek Midir?

Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları 
sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan 
edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti durumunda, bildirilen 
veya beyan edilen varlık tutarının; 

• Bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda gelir ve kurumlar 
vergisi ile katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapılmayacak,

• Bulunan matrah farkından düşük olması halinde, sadece aradaki fark tutar 
üzerinden gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden vergi 
tarhiyatı yapılacaktır. 

Bu imkândan faydalanılabilmesi için bildirim veya beyanın, vergi incelemesine 
başlama veya takdir komisyonuna sevk tarihinden önce yapılmış olması 
gerekmektedir.
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29. Bildirilen Varlıklar İçin Gider ve Amortisman Uygulaması Nasıldır?

Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar 
hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler 
uygulanmayacaktır.

Kayıtlara alınan 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.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ödenen vergiler, gider 
yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Söz konusu varlıkların elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazanç 
ve iratlar ise genel esaslar çerçevesinde gelirin ve kurum kazancın tespitinde 
dikkate alınacaktır.

30. Varlık Barışı Uygulaması Sona Erdikten Sonra Düzeltme Yapılabilecek Mi?

Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra varlık barışı bildirim veya 
beyanlarına ilişkin olarak düzeltme yapılamayacaktır. Ancak bildirim ve 
beyan süresi içerisinde Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde 
düzeltme yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.
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