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1. Gelir Vergisi Kanununa hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesi getiriliyor.   

 

GVK’nın mülga 113’üncü maddesi yeniden düzenlenerek ticari kazancı basit usulde, işletme 

hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç 

defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek 

gruplarında faaliyette bulunanların, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerinden elde 

ettikleri gayrisafi hasılatlarının (Katma Değer Vergisi Kanununa göre hasılat esaslı 

vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıktan katma değer 

vergisi dahil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağı 

yönünde düzenleme yapılmaktadır.  Ancak bu düzenleme götürü vergilendirmeyi geri 

getirmektedir ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik etmektedir.  Ayrıca Cumhurbaşkanına, 

hasılatlarını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edenleri taleplerine 

bakılmaksızın sisteme dahil etmeye yetki verilmektedir.  

 



 

Türk Vergi Sistemi, beyan esasına dayalı ve gerçek usule göre vergilendirmeyi esas alan bir 

vergi rejimi oluşturmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren gerçek usulde vergilendirmenin 

istisnasını teşkil eden götürü usul, hayat standardı esası gibi uygulamalar terk edilmiştir. 

Böylelikle etkin vergi denetimiyle VUK 3/B maddesindeki gerçek mahiyete uygun 

vergilendirmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

Götürü usul bilindiği üzere, bütün mükellefleri tek bir sınıf olarak gören, vergi sisteminin 

belge kayıt düzenini yaratan gider mekanizmasını etkisizleştiren eski vergi anlayışı 

dünyasının vergi düzeni uygulamasıdır. 

Tasarı madde metninde de görüleceği üzere, “Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde 

ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna 

uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu ifade aslında vergi sisteminde gelir vergisinde 

sübjektif vergilendirmenin geçerli olmasının nedenini de ortadan kaldıran bir rejim 

kurmaktadır. Şöyle ki, Gelir Vergisi Kanunu, mükelleflerin kişisel özelliklerine göre farklı 

bir vergi rejimi oluşturan ve bunu giderler, istisna ve muafiyetlerle gerçekleştiren bir 

kanundur. Kanunda pek çok istisna ve muafiyetin bulunması, mükelleflerin kişisel 

özelliklerine göre anayasada ifadesini bulan mali güce göre vergilendirme ilkesini 

somutlaştırma amacının bir göstergesidir. Getirilmek istenen Hasılat Esaslı Vergilendirme,  

belge düzenini ve mükelleflerin kişisel özelliklerine göre vergilendirme rejimini ortadan 

kaldıracaktır. Bu durumun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yıllardır başarıyla yürüttüğü 

kayıtdışı ekonomiyle mücadelesini de sekteye uğratacaktır.  

 

NOT :  

 

HASILAT ESASLI KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI  

 

 

Daha önce 718 sayılı CK ile Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde 

yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda 

düzenleme yapılmıştı. 

Buna göre 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye 



Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını 

kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi 

halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama 

sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs 

işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası 

belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil 

en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 

hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı 

%1,5 olarak belirlenmiş, düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.  

2. Yurt dışı ve yurtiçi varlıkları için yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılıyor.  

(md.2)  

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

31/12/2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel 

kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.  

 

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, 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. 

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde 

dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 

Bildirime konu edilen yurtdışı varlıkların ve beyana konu edilen yurtiçi varlıkların değerleri 

üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecektir. 

 

Daha önce pek çok aynı düzenlemenin getirilmiş olduğu gerçeği karşısında, yine ve yeniden 

aynı maddenin bu kez 31.12.2019 tarihine kadar getirilmek istenmektedir. Af kanunları ve bu 

tür düzenlemeler, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede sürekli beyaz sayfa açılmasına yol 

açmakta ancak, açılan beyaz sayfaların ne kadar başarıya ulaştığının bir sonucu ortaya 

çıkamamaktadır.  

Bu nedenle prensip olarak af kanunları ve bu tür uygulamalara son verilmelidir. 



3. Borçluların finansal kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması için 

İstanbul yaklaşımı benzeri vergi istisna ve muafiyetleri içeren bir kredi geri ödeme 

anlaşması getiriliyor.  

İstanbul yaklaşımı (bankalar ile borçluların yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamaları), 

benzeri bir kredi geri ödeme anlaşması getiriliyor.  

Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen 

esaslar uyarınca; Harçlar Kanunu, Damga Vergisi, BSMV, KKDF ise teminatlar için KDV 

istisnası getiriliyor.  

Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak 

dikkate alınacaktır.  

4. Yurtdışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye artıyor. 

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç 

miktarı 15 TL’den 50 TL’ye çıkarılmakta ve bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi 

hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 

Yurttaşların yurtdışına çıkış için ödemekte oldukları yurtdışı çıkış harcının, seyahat 

özgürlüğüne müdahale niteliğinde olmaması gerektiği açıktır.  

Geçmişte oldukça yüksek rakamlara ulaşan harcın 15 TL’den 50 TL’ye yükseltilmesi, basit 

bir güncelleme olarak değerlendirilemez. Bu nedenle yurtdışı çıkış harcı yükseltilmemeli 

hatta kaldırılmalıdır.  

5. Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere ilişkin 

kurumlar Vergisi Kanunu’nda özel bir düzenleme yapılıyor. (hızlandırılmış 

yatırıma katkı payı uygulaması)  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak mükelleflerin Türkiye'de 

gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını 

Türkiye'de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi 

kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı 

dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen Özel Tüketim vergisinin, 

takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen 'veya tamamen, nakden 

ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda 

Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.   



Ek : Tasarının İlgili Maddeleri  

 

Gerekçesi Madde Açıklama  

MADDE 1-7104 sayılı 

Kanunun 12 nci 

maddesiyle, 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi 

Kanununun 38 inci 

maddesi "Hâsılat esaslı 

vergilendirme" başlığıyla 

yeniden düzenlenmiştir. 

Benzer bir uygulamanın, 

vergi uygulamalarının 

basitleştirilmesi, 

mükelleflerin vergiye 

uyum maliyetlerinin 

azaltılması amacıyla, 

kazanç üzerinden alman 

vergilerde de uygulanması 

açısından 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununda 

yapılan düzenlemeyle bir 

kısım mükellefler için 

"Hasılat esaslı kazanç 

tespiti" yoluyla vergiye 

tabi kazancın tespitinin 

sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Düzenlemeyle gelir ve 

kurumlar vergisi 

MADDE l- 31/12/1960 tarihli 

ve 193 sayıh Gelir Vergisi 

Kanunu’nun mülga 113 üncü 

maddesi başlığıyla birlikte 

aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

"Hasılat esaslı kazanç tespiti 

MADDE 113- Ticari kazancı 

basit usulde, işletme hesabı 

veya bilanço esasına göre tespit 

edilenler ile mesleki kazancı 

serbest meslek kazanç defterine 

göre tespit edilenlerden 

Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen sektör ve meslek 

gruplarında faaliyette 

bulunanların, talep etmeleri 

halinde belirlenen 

faaliyetlerinden elde ettikleri 

gayrisafi hasılatlarının 

(25/10/1984 tarihli ve 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 38 inci maddesi 

kapsamında hasılat esaslı 

vergilendirme usulüne göre 

vergilendirilen mükellefler için 

hesapladıktan katma değer 

Gelir Vergisi Kanununa hasılat 

esaslı vergilendirme düzenlemesi 

getiriliyor.  

 

Ticari kazancı basit usulde, 

işletme hesabı veya bilanço 

esasına göre tespit edilenler ile 

mesleki kazancı serbest meslek 

kazanç defterine göre tespit 

edilenlerden Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenen sektör ve 

meslek gruplarında faaliyette 

bulunanların, talep etmeleri 

halinde belirlenen faaliyetlerinden 

elde ettikleri gayrisafi 

hasılatlarının (Katma Değer 

Vergisi Kanununa göre hasılat 

esaslı vergilendirme usulüne göre 

vergilendirilen mükellefler için 

hesapladıktan katma değer vergisi 

dahil tutarın) %10'u bu 

faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi 

kazanç olarak esas alınır 

 

İki yıl geçmedikçe bu usulden 

çıkmaları mümkün değildir. 

 



mükelleflerinde vergiye 

tabi kazancın tespiti 

basitleştirilmekte olup; 

-Ticari kazancı basit 

usulde, işletme hesabı 

veya bilanço esasına göre 

tespit edilenler 

ile, 

-Mesleki kazancı serbest 

meslek kazanç defterine 

göre tespit edilenlerden, 

Cumhurbaşkanı tarafından   

belirlenen   sektör   ve   

meslek   gruplarında   

faaliyette bulunanların 

talep etmeleri halinde 

belirlenen faaliyetlerinden 

elde ettikleri gayrisafi 

hasılatlarının belirli bir 

oranını bu faaliyetlerine 

ilişkin vergiye tabi kazanç 

olarak esas alabilmeleri 

sağlanmaktadır. Maddede 

ayrıca, Cumhurbaşkanına 

çeşitli hususlarda yetkiler 

verilmektedir. 

vergisi dahil tutarın) %10'u bu 

faaliyetlerine ilişkin vergiye 

tabi kazanç olarak esas alınır. 

Vergiye tabi kazancın bu 

suretle tespitinde İlgili faaliyete 

ilişkin giderler dikkate alınmaz 

ve bu kazanca herhangi bir 

indirim veya istisna 

uygulanmaz. 

Belirlenen faaliyetlere ilişkin 

kazançları birinci fıkra 

kapsamında tespit edilenlerin; 

a) Bu faaliyetlerine ilişkin 

gider veya maliyetleri, vergiye 

tabi diğer kazanç veya 

iratlarının tespitinde dikkate 

alınmaz. 

b) Bu kazançtan dışındaki 

beyana tabi diğer kazanç veya 

iratlan hakkında bu madde 

uygulanmaz. 

c) İki yıl geçmedikçe bu 

usulden çıkmaları mümkün 

değildir. 

Bu madde hükümleri kurumlar 

vergisi mükellefleri hakkında 

da uygulanır. 

Cumhurbaşkanı, hasılatlarını 

elektronik ücret toplama 

sistemleri aracılığıyla elde 

edenleri taleplerine 

Eleştiri : 

Türk Vergi Sistemi, beyan esasına 

dayalı ve gerçek usule göre 

vergilendirmeyi esas alan bir 

vergi rejimidir. 1990’lı yıllardan 

itibaren gerçek usulde 

vergilendirmenin istisnasını teşkil 

eden götürü usul, hayat standardı 

esası gibi uygulamalar terk 

edilmiştir. Böylelikle etkin vergi 

denetimiyle VUK 3/B 

maddesindeki gerçek mahiyete 

uygun vergilendirmenin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

Götürü usul bilindiği üzere, bütün 

mükellefleri tek bir sınıf olarak 

gören, vergi sisteminin belge 

kayıt düzenini yaratan gider 

mekanizmasını etkisizleştiren bir 

eski dünyanın vergi düzeni 

uygulamasıdır. 

Tasarı madde metninde de 

görüleceği üzere, “Vergiye tabi 

kazancın bu suretle tespitinde 

ilgili faaliyete ilişkin giderler 

dikkate alınmaz ve bu kazanca 

herhangi bir indirim veya istisna 

uygulanmaz.” düzenlemesi yer 

almaktadır. Bu ifade aslında vergi 

sisteminde gelir vergisinde 

sübjektif vergilendirmenin geçerli 



bakılmaksızın ilgili faaliyetleri 

itibarıyla bu madde kapsamına 

almaya, birinci fıkrada yer alan 

oranı beş katına kadar 

artırmaya, yansına kadar 

indirmeye, kanuni oranına 

getirmeye, bu sınırlar dahilinde 

sektör, meslek grupları ve 

faaliyet alanları veya bölgeler 

ya da iller itibarıyla farklı 

oranlar tespit etmeye; Hazine 

ve Maliye Bakanlığı, maddenin 

uygulanmasına İlişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir." 

olmasının nedenini de ortadan 

kaldıran bir rejim kurmaktadır. 

Şöyle ki, Gelir Vergisi Kanunu, 

mükelleflerin kişisel özelliklerine 

göre farklı bir vergi rejimi 

oluşturan ve bunu giderler, istisna 

ve muafiyetlerle gerçekleştiren bir 

kanundur. Kanunda pek çok 

istisna ve muafiyetin bulunması, 

mükelleflerin kişisel özelliklerine 

göre anayasada ifadesini bulan 

mali güce göre vergilendirme 

ilkesini somutlaştırma amacının 

bir göstergesidir. Getirilmek 

istenen Hasılat Esaslı 

Vergilendirme, belge düzenini ve 

mükelleflerin kişisel özelliklerine 

göre vergilendirme rejimini 

ortadan kaldıracaktır. Bu 

durumun, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın yıllardır başarıyla 

yürüttüğü kayıtdışı ekonomiyle 

mücadelesini de sekteye 

uğratacaktır.  

 

MADDE 2- Madde ile, 

yurt dışında bulunan para, 

altın, döviz, menkul 

kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçlarının 

Türkiye'ye getirilmek 

MADDE 2-193 sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 90- Yurt 

dışında bulunan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer 

 

Yurt dışında bulunan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarını, 

31/12/2019 tarihine kadar 

Türkiye'deki banka veya aracı 



suretiyle milli ekonomiye 

kazandırılmasına ve bu 

varlıklarını Türkiye'ye 

getiren gerçek ve tüzel 

kişilerin maddedeki 

hükümler çerçevesinde bu 

varlıkları serbestçe 

tasarruf edebilmelerine 

imkan sağlanmaktadır. 

Ayrıca, gelir veya 

kurumlar vergisi 

mükelleflerince sahip 

olunan ve Türkiye'de 

bulunan ancak 

işletmelerin kayıtları 

arasında yer almayan para, 

altın, döviz, menkul 

kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile 

taşınmazların kanuni 

defterlere kaydedilmesi 

imkanı getirilmektedir. 

Bildirime konu edilen 

yurtdışı varlıkların ve 

beyana konu edilen yurtiçi 

varlıkların değerleri 

üzerinden %1 oranında 

vergi tarh edilecektir. 

Madde kapsamında 

bildirim veya beyana konu 

edilen varlıklar nedeniyle, 

sermaye piyasası araçlarını, bu 

maddedeki hükümler 

çerçevesinde, 31/12/2019 

tarihine kadar Türkiye'deki 

banka veya aracı kuruma 

bildiren gerçek ve tüzel kişiler, 

söz konusu varlıkları serbestçe 

tasarruf edebilirler. 

Banka ve aracı kurumlar, 

kendilerine bildirilen varlıklara 

ilişkin olarak %I oranında 

hesapladıkları vergiyi, bildirimi 

izleyen ayın on beşinci günü 

akşamına kadar vergi 

sorumlusu sıfatıyla bir 

beyanname ile bağlı bulunduğu 

vergi dairesine beyan eder ve 

aynı sürede öderler. 

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 

31/12/2019 tarihine kadar 

kapatılmasında kullanılabilir. 

Bu takdirde, defter 

kayıtlanndan düşülmesi 

kaydıyla, borcun ödenmesinde 

kullanılan varlıklar için 

kuruma bildiren gerçek ve tüzel 

kişiler, söz konusu varlıkları 

serbestçe tasarruf 

edebileceklerdir.  

 

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, 31/12/2019 

tarihine kadar vergi dairelerine 

beyan edilir. Beyan edilen söz 

konusu varlıklar, 31/12/2019 

tarihine kadar, dönem kazancının 

tespitinde dikkate alınmaksızın 

kanuni defterlere kaydedilebilir. 

Bildirime konu edilen yurtdışı 

varlıkların ve beyana konu edilen 

yurtiçi varlıkların değerleri 

üzerinden %1 oranında vergi tarh 

edilecektir. 

 

Daha önce pek çok aynı 

düzenlemenin getirilmiş olduğu 

gerçeği karşısında, yine ve 

yeniden aynı maddenin bu kez 

31.12.2019 tarihine kadar 

getirilmek istenmektedir. Af 

kanunları ve bu tür düzenlemeler, 



maddede belirtilen 

şartların yerine getirilmesi 

kaydıyla, hiçbir suretle 

vergi incelemesi ve vergi 

tarhiyatı yapılmaması 

öngörülmektedir. Ayrıca, 

maddenin son fıkrasıyla 

maddenin uygulamasına 

ilişkin olarak 

Cumhurbaşkanına ve 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığına verilen 

yetkiler düzenlenmektedir. 

Türkiye'ye getirilme şartı 

aranmaksızın bu madde 

hükümlerinden yararlanılır. 

Bu maddenin yürürlük tarihi 

itibanyla 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 Kanun uyarınca 

defter tutan mükellefler, bu 

madde kapsamında Türkiye'ye 

getirilen varlıkların, dönem 

kazancının tespitinde dikkate 

almaksızın işletmelerine dâhil 

edebilecekleri gibi aynı 

varlıkları vergiye tabi kazancın 

ve kurumlar için dağıtılabilir 

tespitinde dikkate almaksızın 

işletmelerinden çekebilirler. 

Gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerince sahip olunan 

ve Türkiye'de bulunan ancak 

kayıtdışı ekonomiyle mücadelede 

sürekli beyaz sayfa açılmasına yol 

açmakta ancak, açılan beyaz 

sayfaların ne kadar başarıya 

ulaştığının bir sonucu ortaya 

çıkamamaktadır.  

Bu nedenle prensip olarak af 

kanunları ve bu tür 

uygulamalara son verilmelidir. 

 



kanuni defter kayıtlarında yer 

almayan para, altın, döviz, 

menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçları ile 

taşınmazlar, 31/12/2019 

tarihine kadar vergi dairelerine 

beyan edilir. Beyan edilen söz 

konusu varlıklar, 31/12/2019 

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 beyan edilen 

taşınmazların ayni sermaye 

olarak konulmak suretiyle 

işletme kayıtlarına alınması 

halinde, sermaye artırım 

kararının beyan tarihi itibarıyla 

alınmış olması ve söz konusu 

kararın beyan tarihini izleyen 

onuncu ayın sonuna kadar 

ticaret siciline tescil edilmesi 

kaydıyla, bu maddeden 

faydalanılabilir. Vergi 

dairelerine beyan edilen 

varlıkların değeri üzerinden %1 



oranında vergi tarh edilir ve bu 

vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı 

izleyen ayın sonuna kadar 

ödenir. 

Bu madde kapsamında ödenen 

vergi, hiçbir suretle gider 

yazılamaz ve başka bir 

vergiden mahsup edilemez, 

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 veya beyan edilen 

varlıklar nedeniyle hiçbir 

suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu 

hükümden faydalanılabilmesi 

için bildirilen veya beyan 

edilen tutarlara ilişkin tarh 

edilen verginin vadesinde 

ödenmesi ve 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 altı aya 

kadar uzatmaya; Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, madde 

kapsamına giren varlıkların 

Türkiye'ye getirilmesi, bildirim 

ve beyanı ile işletmeye dâhil 

edilmelerine ilişkin hususları, 

bildirim veya beyana esas 

değerlerin tespiti, bildirim ve 

beyanların şekli, içeriği ve 

ekleri ile yapılacağı yeri, 

maddenin uygulanmasında 

kullanılacak bilgi ve belgeler 

ile uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 14- 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 235 

inci maddesinin 4 üncü 

fıkrası uyarınca el 

konularak mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi karan 

verilen veya aynı maddeye 

ilişkin olarak mevcut bir 

soruşturma kapsamında 

bulunan taşıtların 

sahiplerine iadesi 

31/12/2019 tarihine kadar 

MADDE 14- 27/10/1999 tarihli 

ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanununa aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu 

Kanunun 235 inci maddesi 

uyarınca mevcut bir soruşturma 

kapsamında bulunan veya el 

konularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararı verilen kara 

ulaşım araçları ile ilgili olarak 

31/12/2019 tarihine kadar İlgili 

 



ilgili gümrük idaresine 

başvurulması ve taşıtın ilk 

iktisabında ödenmesi 

gereken özel tüketim 

vergisinin %25'ine tekabül 

eden tutarın, başvuru 

sahibine tebliğ edildiği 

tarihten itibaren bir ay 

içinde ilgili tahsil 

dairesine ödenmesi 

kaydıyla, iyiniyetli üçüncü 

kişilerin mağduriyetinin 

giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 

gümrük idaresine başvurulması 

ve taşıtın ilk iktisabında 

ödenmesi gereken özel tüketim 

vergisinin %25'ine tekabül 

eden tutarın, başvuru sahibine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 

bir ay içinde ilgili tahsil 

dairesine ödenmesi halinde, 

araç hakkında el konularak 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kararı verilmez, mevcut 

kararlar kaldırılır ve el konulan 

araç sahibine iade edilir. İadesi 

talep edilen ulaşım araçlarının 

muhafazasına ilişkin masraflar 

araç sahibince ödenir. 

Bu karar gümrük idaresi 

tarafından ilgili 

başsavcılığa/mahkemeye 

bildirilir. Tasfiyesi 

tamamlanmış ulaşım araçları 

için bu fıkra kapsamında 

başvurular kabul edilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen oran 

bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutularak ilk 

iktisabı gerçekleşmiş kara 

ulaşım araçtan ile ilgili olarak, 

bu Kanunun 235 inci maddesi 

kapsamında el konularak 



mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

karan verilmesi gereken fiilin 

gümrük İdaresince tespit 

edilmesinden önce ve birinci 

fıkrada belirtilen süre içinde 

kendiliğinden bildirilmesi 

durumunda %15 olarak 

uygulanır. 

Cumhurbaşkanı birinci fıkrada 

yer alan başvuru süresini altı 

aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Ticaret 

Bakanlığı ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından 

müştereken belirlenir." 

MADDE 16- Madde ile; 

finansal güçlük içinde 

bulunan, ancak malî 

sisteme olan borçlarının 

yeniden yapılandırılması 

yoluyla faaliyetine devam 

etmesi olanak dahilinde 

olan firmalara, 

faaliyetlerini verimli bir 

şekilde sürdürebilecekleri 

bir ortamın sağlanması, bu 

şekilde ilgili firmaların 

ticarî faaliyetlerinin 

genişlemesi ve katma 

değer yaratmaya devam 

MADDE 16- 19/10/2005 tarihli 

ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununa aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 32- 

Türkiye'de faaliyette bulunan 

bankalar, finansal kiralama 

şirketleri, faktoring şirketleri 

ve finansman şirketleri ile bu 

maddede tanımlanan diğer 

finansal kuruluşlarla kredi 

ilişkisinde bulunan ve Kurum 

tarafından çıkarılan 

yönetmeliğe göre hazırlanan 

Çerçeve Anlaşmalarda 

 

İstanbul yaklaşımı (bankalar 

ile borçluların yeniden 

yapılandırma sözleşmesi 

imzalamaları), benzeri bir 

kredi geri ödeme anlaşması 

getiriliyor.  

Çerçeve Anlaşmaları ve bu 

Anlaşmalar kapsamında 

düzenlenen Sözleşmelerde 

belirlenen esaslar uyarınca; 

Harçlar Kanunu, Damga 

Vergisi, BSMV, KKDF ise 

teminatlar için KDV istisnası 

getiriliyor.  



etmesi suretiyle 

ekonomiye yeniden 

kazandırılması, kapasite 

kullanımı ve istihdamın 

artırılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

tanımlar düzenlenmekte, 

finansal yeniden 

yapılandırma kapsamına 

alınacak borçlu firmaların 

mali durumlarının ve bu 

kapsamda borçlarının 

yeniden yapılandırılması 

sonucunda borçlarını 

makul bir st 

gen ödeme kabiliyeti 

kazanacağının tespit 

edilmesi şartı getilerek, bu 

tespitin bağımsız denetim 

kuruluşları ya da Çerçeve 

Anlaşmaları kapsamında 

belirlenecek yeterli bilgi 

ve uzmanlığa sahip 

kuruluşlara yaptırılacağı 

hükme bağlanmakta, 

düzenleme kapsamında 

hangi tedbirlerin 

alınabileceği açıklığa 

kavuşturulmakta ve 2004 

belirlenen borçlular, 

… 

 

Bu maddeye göre yapılan 

Çerçeve Anlaşmaları ve bu 

Anlaşmalar kapsamında 

düzenlenen Sözleşmelerde 

belirlenen esaslar uyarınca; 

a) Yapılacak işlemler 

cezaevi harcı ve 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununa 

göre alınan harçlardan (yargı 

harcı dahil) ve düzenlenecek 

kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları 

ve Sözleşmeler dahil) 1/7/1964 

tarihli ve 488 sayılı Damga 

Vergisi Kanununa göre alınan 

damga 

vergisinden, 

b) Alacaklı kuruluşlar 

tarafından her ne nam altında 

olursa olsun tahsil edilecek 

tutarlar 13/7/1956 tarihli ve 

6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu gereği ödenecek banka 

ve 

sigorta muameleleri 

vergisinden, 

c) Kullandırılan ve 

kullandırılacak krediler kaynak 

Sözleşme hükümleri uyarınca 

tahsilinden vazgeçilen alacak 

tutarları Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre alacaklı için 

değersiz alacak, borçlu için 

ise vazgeçilen alacak olarak 

dikkate alınacaktır.  

 

 



sayılı İcra ve İflas Kanunu 

ile uyumun sağlanmasını 

teminen finansal kiralama 

sözleşmelerine konu 

mallar için anılan 

Kanunun 307 nci maddesi 

hükümlerinin kıyasen 

uygulanacağı hüküm 

altına alınmaktadır. 

Ayrıca madde hükümleri 

çerçevesinde düzenlenen 

sözleşme kapsamındaki 

işlemlere ilişkin olarak 

vergi ve sair mevzuata 

ilişkin istisna, teşvik ve 

kesintilerle ilgili 

uygulama esasları 

belirlenmektedir. Diğer 

taraftan, finansal yeniden 

yapılandırma kapsamına 

alınan borçların iki yıl 

içerisinde tekrar finansal 

yeniden yapılandırmaya 

konu edilmesi halinde 

belirtilen vergi istisnaları 

ve teşviklerin 

uygulanmayacağına ilişkin 

düzenleme yapılmakta ve 

maddenin uygulama süresi 

ile yetki hususu 

düzenlenmektedir. 

kullanımım destekleme 

fonundan, 

müstesnadır. 

Bu maddede yer alan istisnalar, 

alacaklı kuruluşların Çerçeve 

Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar 

kapsamında düzenlenen 

Sözleşmeler kapsamındaki 

işlemleri dolayısıyla doğrudan 

veya dolaylı edindikleri 

varlıkları ve teminatları, 

alacaklı kuruluşların kendî 

aralarında veya borçluya devri 

hariç, elden çıkardıkları 

hallerde uygulanmaz. 

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 

5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendinde yer alan 

istisna hükmü, kanuni takibe 

alınma şartı aranmaksızın 

alacaklı kuruluşlara ilgili 

varlıklarım Çerçeve 

Anlaşmaları ve düzenlenen 

Sözleşmeler kapsamında 

devreden kurumlar ile bu 

suretle ilgili varlıkları devralan 

söz konusu alacaklı 

kuruluşların bu varlıkları 

satışından doğan kazançları 

hakkında da uygulanır. 



25/10/1984 tarihli ve 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesinin 

(4) numaralı fıkrasının (r) 

bendinde yer alan İstisna 

hükmü, ilgili varlıkların 

Çerçeve Anlaşmaları ve 

düzenlenen Sözleşmeler 

kapsamında alacaklı 

kuruluşlara devir ve teslimi ile 

bu suretle ilgili varlıkları 

devralan alacaklı kuruluşların 

bu varlıkları devir ve 

tesliminde de uygulanır. 

Sözleşme hükümleri uyarınca 

tahsilinden vazgeçilen alacak 

tutarları 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre alacaklı için 

değersiz alacak, borçlu için ise 

vazgeçilen alacak olarak 

dikkate alınır. Alacaklı 

kuruluşlar tarafından dahil 

oldukları risk grubunda 

bulunan borçlularla yapılan 

yemden yapılandırma 

işlemlerinde bu fıkra hükümleri 

uygulanmaz. 

Sözleşmelere göre borçları 

yeniden yapılandırılan 

borçlular tarafından alınmış 



olan teşvik belgelerinin süreleri 

ve ihracat taahhüt süreleri ile 

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetimi Kanununun geçici 20 

nci maddesi çerçevesinde 

sağlanan kefaletleri de içermek 

üzere kredi garanti kurumlan 

tarafından verilen garanti ve 

kefaletlerin süreleri, 

sözleşmeler ile belirlenen 

süreler kadar uzatılmış sayılır. 

 

MADDE 17- Mer'i 

mevzuatta kredilerin 

sınıflandırılması ve 

karşılığa tabi tutulmasına 

ilişkin esaslar 

belirlenirken kredilerin 

kayıttan düşülmesine 

ilişkin bir düzenlemeye 

yer verilmemiştir. Madde 

ile, tahsil imkânı 

kalmayan kredilerin 

zamanında kayıttan 

düşülmesinin özel 

karşılıkların takipteki 

kredilere oranı ve 

takipteki kredilerin toplam 

kredilere oranına ilişkin 

olarak finansal tablo 

MADDE 17- 5411 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 33- 

Bankalar, bu Kanunun geçici 

32 nci maddesinin yürürlükte 

olduğu dönem süresince, anılan 

madde uyarınca indirdikleri; 

kısmen veya tamamen 

vazgeçtikleri kredilerin Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları 

Kurumunca yayımlanan 

muhasebe -ve finansal 

raporlama standartlarına göre 

kayıttan düşülmesine ve 

kredilerin yeniden yapılandın 

iması dâhil geri ödenmelerine 

 

6361 sayılı FİNANSAL 

KİRALAMA, FAKTORİNG VE 

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ 

KANUNUnun   16 nci 

maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamındaki şirketlerce özel 

karşılık ayrıldıktan sonra tahsil 

imkanı kalmaması nedeniyle 

kayıttan düşülen alacaklar, 213 

sayılı Kanunun 322 nci maddesi 

hükümleri kapsamında değersiz 

alacak addolunur." 

 

6361 sayılı  Kanunun 16’ncı 

maddesi aşağıdaki gibidir. 

 

Karşılıklar 



kullanıcılarına daha doğru 

bilgi sunulmasını 

sağlayacağı, 1/1/2018 

tarihi itibarıyla yürürlüğe 

giren finansal araçlara 

ilişkin 9 numaralı Türkiye 

Finansal Raporlama 

Standardının da (TFRS 9) 

bir finansal varlığın 

tümüyle ve kısmen tahsil 

edilmesine ilişkin makul 

bir beklentinin olmadığı 

durumlarda, finansal 

varlığın defter değerinin 

doğrudan azaltılmasını 

gerektirdiği dikkate 

alınarak belirtilen hükmün 

karşılık mevzuatı ile 

ilişkisinin kurulması,, 

kayıttan düşülen tutarların 

213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 322 nci 

maddesi kapsamında 

değersiz alacak olarak 

kabul edilmesi ve 

mevzuatın uluslararası 

standartların kayıttan 

düşmeye ilişkin 

kriterlerine uyumlu hale 

getirilmesi amacıyla 

değişildik yapılmaktadır. 

ilişkin politikaları oluşturmak 

ve uygulamak, bunları düzenli 

olarak gözden geçirmek, bu 

hususları icra edebilecek 

gerekli yapılan tesis etmek ve 

işletmek zorundadır. Bu fıkra 

hükmünün uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Kurulca 

belirlenir. Bu madde uyarınca 

özel karşılık ayrıldıktan sonra 

tahsil imkanı kalmaması 

nedeniyle kayıttan düşülen 

krediler, 213 sayılı Kanunun 

322 nci maddesi hükümleri 

kapsamında değersiz alacak 

addolunur. 

Bu Kanunun geçici 32 nci 

maddesi uyarınca yapılacak; 

teminat azaltma, anapara ve 

diğer alacaklardan vazgeçilerek 

kayıttan düşme yahut benzer 

işlemlerle kredilerin yeniden 

yapılandırılması bu Kanunun 

160 nci maddesi ile düzenlenen 

zimmet suçunu oluşturmaz. 

6361 sayılı Kanunun 16 nci 

maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamındaki şirketlerce özel 

karşılık ayrıldıktan sonra tahsil 

imkanı kalmaması nedeniyle 

kayıttan düşülen alacaklar, 213 

MADDE 16 – (1) Şirket, 

işlemlerinden kaynaklanan 

alacaklarından doğmuş 

veya doğması beklenen 

ancak, miktarı kesin 

olarak belli olmayan 

zararlarını karşılamak 

amacıyla Kurulca 

belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde karşılık 

ayırmak zorundadır.  

(2) (Ek: 28/11/2017-

7061/106 md.) Finansal 

kiralama ve finansman 

şirketleri tarafından bu 

madde uyarınca ayrılan 

özel karşılıkların tamamı, 

ayrıldıkları yılda kurumlar 

vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak 

kabul edilir. 

 



Ayrıca madde ile, 

bankaların alacağının bir 

kısmından vazgeçmesi 

suretiyle kayıttan düşme 

(aktiften silme) ve benzeri 

işlemler yoluyla kredilerin 

yeniden 

yapılandırılmasının 

zimmet sayılmamasına 

yönelik düzenleme 

yapılmaktadır. 

sayılı Kanunun 322 nci 

maddesi hükümleri 

kapsamında değersiz alacak 

addolunur." 

 

MADDE 19- Madde ile, 

ülkemizde elektrik 

motorlu otomotiv 

markası/markalarının 

üretilmesinin ve bu 

araçların yurtiçinde tercih 

edilirliğinin vergisel 

yönden desteklenmesi 

amacıyla, 6745 sayılı 

Yatırımların Proje 

Bazında Desteklenmesi ile 

Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde 

Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 80 inci 

maddesi kapsamında 

teşviklerden 

yararlanmasına karar 

verilen ve bu kapsamda 

MADDE 19- 13/6/2006 tarihli 

ve 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 12- (l) 

20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı 

Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 80 

inci maddesi kapsamında 

teşviklerden yararlanmasına 

karar verilen ve bu kapsamda 

sera etkisi yaratan egzoz gazı 

salınımını tamamen ortadan 

kaldıracak teknolojilerin 

geliştirilmesi için münhasıran 

Türkiye'de gerçekleştirdikleri 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

Kurumlar Vergisi Kanununa 

eklenen Geçici 12 nci madde ile  

mükelleflerin Türkiye'de 

gerçekleştirdikleri Ar-Ge 

faaliyetleri sonucunda 

geliştirdikleri elektrik motorlu 

taşıt araçlarını Türkiye'de imal 

eden mükelleflerin, bu yatırımları 

dolayısıyla Kanunun 32/A 

maddesi kapsamında hak 

kazandıkları yatırıma katkı 

tutarını, söz konusu malların ilk 

iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 

tarihine kadar vergi dairesine 

ödenen Özel Tüketim  vergisinin, 

takvim yılının üçer aylık 

dönemleri itibarıyla bu 

mükelleflere kısmen 'veya 

tamamen, nakden ya da vergi 

borçlarına mahsuben ödenmesi 



sera etkisi yaratan egzoz 

gazı salınımını tamamen 

ortadan kaldıracak 

teknolojilerin 

geliştirilmesi için 

münhasıran Türkiye'de 

gerçekleştirdikleri Ar-Ge 

faaliyetleri sonucunda 

geliştirdikleri elektrik 

motorlu taşıt araçlarını 

Türkiye'de imal eden 

mükelleflerin, bu 

yatırımları dolayısıyla 

Kanunun 32/A maddesi 

kapsamında hak 

kazandıkları yatırıma 

katkı tutarını, söz konusu 

malların ilk iktisabı 

dolayısıyla 31/12/2035 

tarihine kadar vergi 

dairesine ödenen Özel 

Tüketim  vergisinin, 

takvim yılının üçer aylık 

dönemleri itibarıyla bu 

mükelleflere kısmen 'veya 

tamamen, nakden ya da 

vergi borçlarına mahsuben 

ödenmesi suretiyle 

kullandırabilme 

hususunda 

Cumhurbaşkanına yetki 

geliştirdikleri elektrik motorlu 

taşıt araçlarını Türkiye'de imal 

eden mükelleflerin, destek 

kararında belirlenen kadarıyla, 

bu yatırımları dolayısıyla 

Kanunun 32/A maddesi 

kapsamında hak kazandıkları 

yatırıma katkı tutarını, söz 

konusu malların ilk iktisabı 

dolayısıyla" 31/12/2035 

tarihine kadar vergi dairesine 

ödenen özel tüketim vergisinin, 

takvim yılının üçer aylık 

dönemleri itibarıyla bu 

mükelleflere kısmen veya 

tamamen, nakden ya da vergi 

borçlarına mahsuben ödenmesi 

suretiyle kullandırmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

(2) Bu maddenin uygulamasına 

ilişkin usul ve esastan 

belirlemeye Hazine ve Maliye 

Bakanlığı yetkilidir." 

suretiyle kullandırabilme 

hususunda Cumhurbaşkanına 

yetki verilmektedir. 



verilmektedir. 

  

 

MADDE 20- Madde ile, 

yurt dışına çıkış yapan 

Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarından çıkış 

başına alınan harç miktarı 

50 TL olarak 

belirlenmekte ve bu 

miktarın üç katına kadar 

artırılabilmesi hususunda 

Cumhurbaşkanına yetki 

verilmekte ve çıkış başına 

15 Türk Lirasını aşan 

miktarın genel bütçeye 

gelir kaydedilmesi 

sağlanmaktadır. 

MADDE 20- 8/3/2007 tarihli 

ve 5597 sayılı Yurt Dışına 

Çıkış Harcı Hakkında Kanun 

ile Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun l inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan "15 

Türk Lirası" ibaresi "50 Türk 

Lirası" şeklinde, "bu miktarı" 

ibaresi "bu miktarı üç katına 

kadar artırmaya veya" şeklinde 

ve yedinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

"(7) Bu madde uyarınca alınan 

harcın çıkış başına 15 Türk 

Lirası (Cumhurbaşkanınca 15 

Türk Lirasından düşük bir 

miktar belirlenmesi halinde 

belirlenen miktar) 2985 sayılı 

Toplu Konut Kanununun 2 nci 

maddesinin (f) bendine göre 

Toplu Konut İdaresine 

aktarılır, kalan miktar genel 

bütçeye gelir kaydedilir." 

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarından 

çıkış başına alınan harç miktarı 15 

TL’den 50 TL’ye çıkarılmakta ve 

bu miktarın üç katına kadar 

artırılabilmesi hususunda 

Cumhurbaşkanına yetki 

verilmektedir.  

MADDE 21- 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası 

MADDE 21- 21/3/2007 tarihli 

ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

 



uyanınca başlatılan bir 

soruşturma veya 

kovuşturma kapsamında 

bulunan ve müsadere 

kararı verilmemiş 

taşıtların sahiplerine 

iadesi, 31/12/2019 tarihine 

kadar ilgili gümrük 

idaresine başvurulması ve 

taşıtın ilk iktisabında 

ödenmesi gereken özel 

tüketim vergisinin 

%25'ine tekabül eden 

tutarın başvuru sahibine 

tebliğ edildiği tarihten 

itibaren bir ay içinde ilgili 

tahsil dairesine ödenmesi 

kaydıyla, iyiniyetli üçüncü 

kişilerin mağduriyetinin 

giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 

"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca gümrük 

vergilerinin kısmen eksik 

ödenmesi nedeniyle başlatılan 

bir soruşturma veya 

kovuşturma kapsamında 

bulunan ve müsadere kararı 

verilmemiş kara taşıtları ile 

ilgili olarak; 

a) Taşıtın tasfiyesinin 

tamamlanmamış olması, 

b) 31/12/2019 tarihine 

kadar ilgili gümrük idaresine 

başvurulması ve taşıtın ilk 

iktisabında ödenmesi gereken 

özel tüketim vergisinin 

%25'ine tekabül eden tutarın, 

başvuru 

sahibine tebliğ edildiği tarihten 

itibaren bir ay içinde ilgili 

tahsil dairesine ödenmesi, 

şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi halinde, araç 

hakkında el koyma ve 

müsadere kararı verilmez, 

mevcut el koyma kararı 

kaldırılır ve el konulan aracın 

sahibine iade edilmesine karar 

verilir. İadesi talep edilen 

ulaşım araçlarının 



muhafazasına ilişkin masraflar 

araç sahibince ödenir. 

Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer 

alan başvuru süresini altı aya 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

(2) 4458 sayılı Kanunun 

geçici 10 uncu maddesi 

kapsamında iade edilen araçlar 

hakkında el koyma veya 

müsadere karan verilmez. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada 

belirtilen durumlarda, eşyanın 

müsaderesi yerine eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin 

ödenmesine karar verilir. 

(4) Birinci fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye Adalet 

Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 

ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 

müştereken yetkilidir." 

MADDE 22- 5/11/2008 tarihli 

ve 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanununun 51. 

 


