
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 27.08.2018 

Sayı: 2018/170        Ref:4/170 

 

 

Konu:  

YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN 7143 SAYILI KANUN 

KAPSAMINDA BİLDİRİMİ VE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNE DAİR İLAVE 

AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR  

 

18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “Vergi ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde  (Seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 4)” ile yapılan düzenlemeler kapsamında;  

 

3 Seri No.lı Tebliğin “Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4. 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye 

getirilmesi 

 

MADDE 4 – (1) 7143 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bildirilen 

varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden 

faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh 

edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu 

edilen 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. 

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye 

getirilmesi 

 

MADDE 4 – (1) 7143 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bildirilen 

varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden 

faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh 

edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu 

edilen 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. Türkiye’deki banka ya da 

aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın 

transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap 

sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin 

farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden 

faydalanılması açısından herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır. 

 

 

Bilindiği üzere, 7143 sayılı kanun ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka 

veya aracı kuruma bildiren ve bildirime konu edilen varlıkları bildirimin yapıldığı tarihten 

itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getiren veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda 

açılacak bir hesaba transfer eden gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe 

tasarruf edebileceklerdir. Banka ve aracı kurumlar ise, kendilerine 31.07.2018 tarihinden 

sonra bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31.12.2018 

tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine 

beyan edecek ve aynı sürede ödeyecektir. 

 



 

 

 

 

Yapılan değişiklik ile, gerçek veya tüzel kişilerin, kendi adlarına olmayıp diğer gerçek 

veya tüzel kişiler adına yurt dışında kayıtlı olan ve yine yurt dışında tutulan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu kişiler tarafından 

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişi adlarına transfer edilmesi halinde söz konusu varlıklar 

için kanun hükümlerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda 

kanun hükümlerinden yurt dışındaki hesabı olan gerçek veya tüzel kişiler değil de, 

Türkiye’de bu varlıkları beyan eden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir. 

Düzenleme gereği kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, hiçbir 

suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.  

 

3 Seri No.lı Tebliğin “Ortak Hükümler” başlıklı 3. bölümünde yer alan “Şirketlerin kanuni 

temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu” başlıklı 8. 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya 

vekilleri adına görünen varlıkların durumu 

 

MADDE 8 – (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, 

ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına 

Kanun kapsamına giren varlıkları 18/5/2018 

tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir 

vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden 

değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla 

sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, 

Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket 

adına bildirime konu edilerek Türkiye’ye getirilmesi 

veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda 

açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de 

bulunan ancak 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan varlıklarının Tebliğde 

yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan 

edilmek suretiyle Kanun hükümlerinden 

yararlanılabilmesi mümkündür. 

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya 

vekilleri adına görünen varlıkların durumu 

 

MADDE 8 – (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, 

ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına 

Kanun kapsamına giren varlıkları 18/5/2018 

tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir 

vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden 

değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla 

sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, 

Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket 

adına bildirime konu edilerek Türkiye’ye getirilmesi 

veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda 

açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de 

bulunan ancak 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan varlıklarının Tebliğde 

yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan 

edilmek suretiyle Kanun hükümlerinden 

yararlanılabilmesi mümkündür. 

 

(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde 

şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri 

dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 

sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü 

fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına 

bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra 

hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek 

kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya 

kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki 

şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili 

gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu 

edilmesi halinde bu fıkra hükmünden 

yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim 

veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak 

inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket 

veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait 

olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 



 

 

 

 

Tebliğde “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi” ile 

“Verginin Ödenmesi ile Türkiye’de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi”ne 

ilişkin düzenlemeler ile ilgili ortak hükümlerin yer aldığı 8. maddeye eklenen yeni düzenleme 

ile şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya 

vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar da şirket adına bildirime konu 

edilebilecektir. Yine gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi 

oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına 

bildirim veya beyana konu edilmesi halinde kanun hükmünden yararlanılabilmesi mümkün 

olabilecektir. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme 

esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait 

olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

EK: 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde  (Seri No: 3) Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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18 Ağustos 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30513 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 3)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 4) 

MADDE 1 – 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 3)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan 

hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması 

açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri 

dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri 

çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek 

kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen 

varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden 

yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz 

konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.” 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

 

 


