
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU: 04.12.2018/64 
 

YURTDIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE 
PİYASASI ARAÇLARININ SERBESTÇE TASARRUFU VE TÜRKİYE’DE BULUNAN ANCAK KANUNİ 

DEFTERLERDE YER ALMAYAN SÖZ KONUSU KIYMETLER İLE TAŞINMAZLARIN KAYITLARA 
ALINABİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELER UZATILMIŞTIR 

 
18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda “Yapılandırma Kanunu” olarak 
anılan 7143 Sayılı Kanun’un 10/13. maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde; 
 

 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 
ile  
 

 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 taşınmazların  

 
belirli bir vergi ödenmek koşuluyla ülke ekonomisine kazandırılmasına imkan veren hükümler 
yer almaktadır. Sözü edilen varlıkların beyanı, Türkiye’ye getirilmesi, yasal defter kayıtlarına 
intikal ettirilmesi ve bunlar için sağlanan vergi incelemesinden bağışıklık imkanı ile ilgili bu 
düzenlemeler 06.06.2018 tarihinde yayımladığımız “7143 Sayılı Kanun Rehberi”nde yer almıştı. 
 
Söz konusu düzenlemelerde, özetle;  
 

 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının serbestçe tasarruf edilebilmesi bakımından;  

 

 Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi,  

 Banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıklar için belirli bir verginin ödenmesi, 

 Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmeksizin, yurt dışında bulunan banka veya 
finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 
kapatılmasında kullanılabilmesi, 

 
 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 taşınmazların kayıtlara girmesi açısından vergi dairesine beyan 
edilmesi ve bunlara ilişkin belirli bir oranda tarh edilecek olan verginin ödenmesi 

 



 
 

 

 

hususlarında düzenlemeler yer almıştı.  
 
Bu defa, 30.11.2018 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayınlanan “405 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yukarıda belirtilen düzenlemelere ilişkin sürelerin, normal bitim 
tarihlerinden itibaren 6 ay süreyle uzatılması hükme bağlanmıştır. Buna göre; 
 

 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını, 31.05.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren 
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. 
 

 Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında 
hesapladıkları (ve beyan sahibi müşterilerinden tahsil ettikleri) vergiyi, 30.06.2019 
tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek 
ve aynı sürede ödeyeceklerdir.  

 
 Bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan 

ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.05.2019 tarihine kadar 
kapatılmasında da kullanılabilecektir. Bu durumda, kapatılan kredilerin defter 
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye 
getirilme şartı aranmayacaktır.  
 

 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; 
 

 31.05.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek ve aynı tarihe 
kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 
kaydedilebilecektir.  

 Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek, söz konusu 
işlem ilgili varlıkları çeken ortaklar açısından da kar dağıtımı veya işletmeden çekiş 
olarak kabul edilmeyecektir.   

 Yukarıda belirtilen imkanlardan yararlanılabilmesi için, vergi dairelerine beyan 
edilecek olan varlıkların değeri üzerinden %2 oranında tarh edilecek olan verginin 
30.06.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. 

 
 

 Saygılarımızla.   
 
 


