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  Önemli Duyuru 

Türkiye Mali Hesaplara İlişkin Uluslararası 
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TÜRKİYE ULUSLARARASI OTOMATİK BİLGİ 
DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINI İMZALADI 
 
Türkiye’nin uzun süredir beklenen “Mali 
Hesaplar ile İlgili Bilgilerin Otomatik Olarak 
Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Otorite 
Anlaşması (Multilateral Competent Authority 
Agreement on Automatic Exchange of 
Information)”nı imzaladığı OECD tarafından 5 
Mayıs’ta duyuruldu. Böylece, Türkiye OECD 
Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasını (OECD 
Automatic Exchange of Information Agreement) 
imzalayan 88. ülke oldu. 
 
Bu duyuru, söz konusu uluslararası anlaşma ve 
bu çerçevede Türk vatandaşlarının banka 
hesapları dahil yurtdışındaki finans 
kuruluşlarında bulunan varlıklarının uluslararası 
otomatik bilgi değişimi kapsamında diğer 
ülkelerin vergi idareleri tarafından Türk Vergi 
İdaresine bildirimi konusunda bilgi sunmak 
amacıyla hazırlanmıştır. 
 
1. Mali Hesaplara İlişkin Ortak Raporlama 

Standardı 
 
Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting 
Standard-CRS), uluslararası otomatik bilgi 
değişimini gerçekleştirmek için OECD tarafından 
geliştirilmiş bir araçtır. Bu standart, G-20 ve 
OECD ülkeleri tarafından mali hesaplara 
(financial accounts) ilişkin bilgilerin ilgili ülkeler 
arasında değişimini ve bu hesaplara ilişkin 
bilgilerin tüm ülkeler tarafından standart bir 
şekilde raporlanmasını sağlamak amacıyla 
getirilen uluslararası bir standarttır.  
 
CRS, 28-29 Eylül 2014 tarihinde OECD Global 
Forumu’nun Almanya’daki 7. toplantısında 98 
ülke tarafından kabul edilmiş ve bu ülkeler 
tarafından uygulanması taahhüt edilmiştir. 
Böylece, bu ülkelerden 51 tanesi söz konusu 
standardı 2017 yılından itibaren, Türkiye’nin de 
aralarında yer alan diğer ülkeler ise 2018 yılından 
itibaren uygulamayı, başka bir deyişle mali 
kuruluşlardaki hesaplarda yer alan para, altın, 
menkul kıymet gibi varlıklara ilişkin bilgileri diğer 
ülkeler ile paylaşmayı taahhüt etmiştir.  
 
Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin 
yurtdışındaki finans kuruluşlarında yer alan para, 
altın, sigorta poliçesi gibi varlıkları ilgili ülke 

tarafından önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye ile 
otomatik olarak paylaşılacaktır. 
 
2. CRS Kapsamına Giren Kişiler 
 
Raporlama kapsamına sadece kişilere ait 
hesaplar değil aynı zamanda kurumlara ait 
hesaplar da girmektedir. CRS açısından finans 
kuruluşlarındaki (banka, sigorta şirketleri vb. 
mali kuruluşlar) mevcut hesaplar yanında yeni 
açılacak hesaplar da dikkate alınacaktır. 
 
CRS kapsamına giren gerçek kişilerin mevcut ve 
yeni açılacak hesapları açısından minimum bir 
tutar belirlenmemiş ancak bu durum ilgili ülkeye 
bırakılmıştır. Bununla birlikte, CRS kapsamında 
yüksek değerli ve düşük değerli hesaplar şeklinde 
bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre, 1 Milyon 
USD’den fazla tutarda kıymeti barındıran 
hesaplar yüksek değerli ve riskli kabul 
edilmektedir ve büyük olasılıkla bildirime tabi 
tutulacaktır. Düşük değerli hesaplar için alt limit 
ise ilgili ülke tarafından belirlenecektir. 
 
Diğer taraftan, şirketlere ait mevcut hesaplar 
açısından raporlama kapsamına 250.000 USD 
üzerindeki hesaplar girmektedir. Yeni açılacak 
şirket hesapları açısından ise CRS’de herhangi bir 
alt limit belirlenmemiştir.  
 
Buna göre, ülkeler tarafından belirlenecek 
kriterlere uyan hesaplar mali kuruluşlar 
tarafından önce ilgili ülkenin vergi idaresine daha 
sonra da Türk vergi idaresi ile otomatik bilgi 
değişimi kapsamında paylaşılacaktır. 
 
3. Türkiye’de CRS ile İlgili Yasal Düzenlemeler 

 
Türkiye’de CRS ile ilgili yapılan ilk yasal 
düzenleme uluslararası bilgi değişiminin yasal 
zeminini oluşturan “Vergi Konularında Karşılıklı 
İdari Yardımlaşma Anlaşması (Convention on 
Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters)" olup, 3 Mayıs 2017 tarihinde Meclis’in 
onayından geçmiştir. 15 gün içinde de Resmî 
Gazete’de yayınlanması beklenmektedir.  
 
Bu anlaşmanın verdiği yetkiye dayanarak Maliye 
Bakanlığı yetkililerinin “Mali Hesaplar ile İlgili 
Bilgilerin Otomatik Olarak Değişimine İlişkin Çok 
Taraflı Yetkili Otorite Anlaşması”nı imzaladığı 5 
Mayıs 2017 tarihinde OECD tarafından 
duyuruldu. 
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Bunun ardından ise konuya ilişkin ikincil 
mevzuatın çıkarılması beklenmektedir. Bu 
kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın CRS 
uygulaması ile ilgili bir genel tebliğ çalışması 
yürüttüğü bilinmektedir. Söz konusu tebliğ de 
yakın zamanda çıkarılacaktır. Bunlar da 
göstermektedir ki Türkiye otomatik bilgi değişimi 
ile ilgili uluslararası taahhütlerini büyük oranda 
karşılamıştır. Dolayısıyla, Türkiye 2017 yılı 
hesaplarını içeren ilk uluslararası bilgi değişimini 
2018 yılında diğer ülkeler ile gerçekleştirecektir.  
 
4. CRS’in Yurtdışındaki Mali Kuruluşlarda 

Hesapları Bulunan Türk Vatandaşlarına 
Etkileri  

 
Türkiye, bilgi değişimi için gerekli elektronik alt 
yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk defa 
2017 yılı mali hesaplarına ilişkin bilgileri 2018 
yılından itibaren diğer ülkeler ile paylaşıyor 
olacak. Buna göre Türkiye, “Mali Hesaplar ile İlgili 
Bilgilerin Otomatik Olarak Değişimine İlişkin Çok 
Taraflı Yetkili Otorite Anlaşması”nın tarafı 
olduğundan dolayı ilgili ülkeler (Şu anda 
anlaşmayı imzalayan ülke sayısı 88’dir.) ile mali 
hesaplara ilişkin bilgileri otomatik olarak 
paylaşacaktır. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler 
de aynı şekilde Türkiye ile mali bilgileri herhangi 
bir talep olmaksızın otomatik olarak paylaşmak 
zorunda olacaklardır. 
 
Örneğin, İsviçre’deki bir bankadaki mevduat 
hesabında parası bulunan ve Türkiye’de yerleşik 
bir kişinin bankadaki hesaplarına ilişkin bilgiler 
İsviçreli banka tarafından önce İsviçre Vergi 
İdaresine bildirilecek, ardından da İsviçre Vergi 
İdaresi Türk vatandaşına ait banka bilgilerini 
(hesabın açılma tarihi, hesapta bulunan varlığın 
tutarı vb.) Türk Vergi İdaresi ile paylaşacaktır.  
 
Eğer bu kişi söz konusu bankadaki mevduat 
hesaplarından elde ettiği kazançları geçmişte 
beyan edip Türkiye’de vergisini ödedi ise bu 
durumda vergisel açıdan herhangi bir sorun 
yaşanmayacağı düşünülmektedir. Ancak, söz 
konusu Türk vatandaşı yurtdışı kazançlarını daha 
önce beyan etmediyse ve CRS sonrasında Türk 
Maliyesi bu durumu tespit edebileceğinden 
dolayı vergi cezaları dahil tarhiyat ile karşılaşma 
ihtimali bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, CRS kapsamındaki bilgi değişimi 2014 
yılından bu yana olan mali hesap bilgilerinin talep 

üzerine değişimini de kapsamaktadır. Bu 
nedenle, zaman aşımı süresi dolmamış kazançlar 
açısından Maliyenin yurtdışında hesapları 
bulunan ancak kazançlarını daha önceden beyan 
etmemiş kişiler için vergi tarhiyatı gerçekleştirme 
ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir.  
 
5. Öneri ve Tavsiyelerimiz 

 
Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, Türk 
Vergi İdaresi Türkiye’de beyan edilmeyen 
yurtdışı mali varlıklar hakkında yakın bir zamanda 
daha sistematik ve kolay bir şekilde bilgi sahibi 
olacaktır. Dolayısıyla, CRS’in 2018’de 
uygulamaya geçilmesi ile yurtdışı varlıklardan 
Türk Maliyesinin bir şekilde haberdar olması 
kaçınılmaz görünmektedir.  
 
Bu durumda, konu ile ilgili tavsiyeniz vergi 
affından yasa ile belirlenen başvuru süresi olan 
30 Haziran 2017 tarihi dolmadan yararlanmaktır. 
O nedenle, yurtdışında bulunan varlıklar için 
başvuruda bulunarak bunların Türkiye’de beyan 
edilmesinin doğru olduğu görüşüne sahibiz. Buna 
göre, daha önceden herhangi bir şekilde beyan 
edilmemiş yurtdışı varlıkların af kapsamında 
Türkiye’ye getirilmesi durumunda; 
 

 bu varlıklar vergiye tabi kazancın 
tespitinde dikkate alınmayacak,  

 bunlar için vergi incelemesi ve tarhiyatı 
yapılmayacak,  

 söz konusu varlıklar için herhangi bir 
araştırma, inceleme, soruşturma ve 
kovuşturma yapılmayacak,  

 ayrıca vergi cezası ve idari para cezaları 
da kesilmeyecektir. 

 
Mevcut düzenlemeye bakıldığında yurtdışı 
varlıkların Türkiye’de 30 Haziran’a kadar af 
kapsamında beyan edilmesi ilgili kişinin fazlasıyla 
lehine görünmektedir. 2018 yılında CRS 
uygulamasına geçildikten sonra ise söz konusu 
yurtdışı varlıklar diğer ülkeler tarafından Türk 
Maliyesine bildirildiğinde daha önceden vergi 
affından yararlanıldığından ve Türkiye’de beyan 
edildiğinden dolayı Maliye’nin ilgili kişiler 
hakkında bir işlem yapması mümkün 
olmayacaktır. O nedenle, Türkiye’de daha 
önceden beyan edilmemiş yurtdışı varlıkların 30 
Haziran’a kadar af kapsamında beyan edilmesini 
tavsiye etmekteyiz. 
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Türkiye’nin imzaladığı Otomatik Bilgi 
Değişimi Anlaşması ve yurtdışı banka 
hesaplarında bulunan kıymetlerin 
uluslararası otomatik bilgi değişimi 
kapsamında Türk Vergi İdaresine bildirimi 
ile ilgili duyurumuz hakkında sorularınız 
için lütfen bize ulaşınız. 


