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ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMALARINA GÖRE SERBEST 
MESLEK KAZANÇLARININ 
VERGİLENDİRMESİNE  
İLİŞKİN 4 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
26.09.2017 tarihli 4 Seri No.lu Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları 
Genel Tebliği (Bundan böyle Tebliğ olarak 
anılacaktır.) yayınlanmıştır. Tebliğ yayım 
tarihi ile birlikte yürürlüğe girerken, 
15.07.2015 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3) 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Tebliğ, Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
(ÇVÖ) Anlaşmaları kapsamında, taraf ülke 
mukimlerinin Türkiye sınırları içerisinde 
serbest meslek ve benzeri faaliyetlerden 
elde etmiş oldukları gelirlerin 
vergilendirmesine yönelik açıklama 
yapılması amacıyla yayımlanmıştır. 
 
Bu kapsamda, bahsi geçen faaliyetlerden 
elde edilen gelirlerin hangi ülkelerde 
vergilendirileceğine ilişkin düzenlemeler, 
ilgisine göre (Serbest Meslek Faaliyetleri, İş 
Yeri ve Ticari Kazançlar) anlaşmaların 5, 7 
ve 14. maddelerinde yer almaktadır.  
 
1. ÇVÖ Anlaşmalarına Göre Taraf Olan 
Diğer Ülke Mukimlerinin Serbest Meslek 
Kazancının Türkiye’de Vergilendirilmesi 
 
Türkiye’nin akdettiği anlaşmaların 14. 
maddeleri ‘’serbest meslek faaliyetleri’’nin 
tanımını ve kapsamını belirtmektedir. Genel 
olarak doktorlar, avukatlar, mühendisler, 
mimarlar, diş hekimleri, muhasebeciler 
tarafından gerçekleştirilen bağımsız 
faaliyetlere ek olarak, bağımsız olarak 
yürütülen eğitici ve öğretici faaliyetler de 
bu kapsamda yer almaktadır. 
  
1.1. ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında 
Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisini 
Belirleyen Unsurlar 
 
Anlaşmalarda diğer ülke mukimi tarafından 
Türkiye’de hizmetten yararlananlara 
sunulan serbest meslek ve benzeri 
nitelikteki diğer faaliyetlerden elde edilen 
gelirlerin nerede vergilendirileceğinin 
belirlenmesinde ilk olarak faaliyetin nerede 
gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Faaliyet Türkiye’de icra 

edildiyse, vergilendirme yetkisinin 
dağıtımında ilgili anlaşmalarda belirtildiği 
üzere aşağıdaki unsurlardan biri ya da 
birkaçı etkili olabilmektedir: 
 

 İşyeri ya da sabit yer unsuru: 
Faaliyetin Türkiye’de bir işyeri ya da 
sabit yer vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesi, 

 Kalma süresi unsuru: Faaliyetin 
icrası için bir takvim yılı içinde toplam 
183 gün ya da daha fazla bir sürede 
Türkiye’de kalınması, 

 Ödemenin Türkiye’den yapılması: 
Ödemenin Türkiye mukimi olan bir 
kişi tarafından ya da böyle bir kişi 
adına veya Türkiye’de sahip olunan iş 
yeri ya da sabit yerden yapılması. 

 
1.2. Serbest Meslek Faaliyetinin İcra 
Edildiği Yere Göre Vergilendirme Yetkisi 
 
Taraf ülkenin mukimi olan gerçek veya 
tüzel kişi faaliyetinin Türkiye’ye sunulması 
durumunda faaliyetin nerede icra 
edildiğine bakılacaktır. Faaliyet, Türkiye’ye 
gelmeksizin icra edildiyse Türkiye’den 
hizmet sağlayıcıya yapılan ödeme üzerinde 
Türkiye’nin herhangi bir vergi alma yetkisi 
bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyetten 
doğan gelir sadece mukimi olunan ülkede 
vergilendirilecektir. 
 
1.3. Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek 
Faaliyetlerinde Türkiye’nin Vergileme 
Yetkisi 
 
1.3.1. Serbest Meslek Faaliyetinin 
Türkiye’de Bir İşyeri ya da Sabit Yer 
Vasıtasıyla İcra Edilmesi 
 
1.3.1.1. Gerçek Kişiler Açısından 
 
Anlaşmaların 14. maddesinde gerçek ve 
tüzel kişilerin kapsamına dair bilgiler yer 
almaktadır. Bazı anlaşmaların 14. 
maddesinde kullanılan ‘’mukim’’ terimi hem 
gerçek kişileri hem de tüzel kişilikleri 
kapsamaktadır.  
 
Anlaşma uyarınca taraf olan diğer akit 
devlet mukimi bir gerçek kişinin bahsi 
geçen faaliyetlerden kazandığı gelirlerin 
vergilendirilmesi sabit yerin varlığı 
unsuruna bağlanmış olabilir. Anılan 
durumda, gerçek kişinin Türkiye’de 
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir 
sabit yeri var ise, bu yere atfedilen gelir 



 

 

üzerinde Türkiye’nin vergilendirme yetkisi 
doğar ve iç mevzuat hükümleri dikkate 
alınarak vergileme yapılır. 
 
Bazı anlaşmalarda, sabit yer tek başına ya 
da kalma süresi ile birlikte alternatif 
bağlama noktası olabilir. Böyle durumlarda 
vergilendirme yetkisinin tespiti için sabit 
yerin varlığına ve faaliyetin icrasındaki 
rolüne bakılması gerekir. 
 
ÇVÖ Anlaşmalarında ‘’sabit yer’’ tanımı 
genel olarak yapılmamış olup, bu kavram 
anlaşmaların 5. maddelerinde belirtilen ‘’iş 
yeri’’ kavramı ile benzerlik göstermekte; 
sabit yerin tespitinde, bahsi geçen 
faaliyetin niteliğine uygun yerin 
münhasıran söz konusu faaliyete tahsis 
edilmesi de gerekli olmamakta veya başka 
bir tüzel ya da gerçek kişiye ait olması bu 
yerin işe ilişkin olma vasfını 
değiştirmemektedir. 
 
1.3.1.2. Tüzel Kişiler ve Teşebbüsler 
Açısından 
 
Diğer ülkelerin mukimi olan tüzel kişiler ve 
teşebbüslerin söz konusu faaliyetlerden 
doğan gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin 
düzenlemeler anlaşmaların genellikle 14. 
maddesinde yapılmakla birlikte, benzer 
düzenlemeler anlaşmaların 5. ve 7. 
maddelerinde de yer almaktadır. 
 
Bunun yanında, bazı anlaşmalarda diğer 
ülke mukimlerinin söz konusu 
faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin 
vergilendirilmesi hususu sadece sabit yer 
unsuruna ya da sadece iş yeri unsuruna 
veya iki unsurun birlikte mevcut olmasına 
bağlanabilmektedir. 
 
1.3.2. Serbest Meslek Faaliyetinin 
Türkiye’de Belirli Süreden Fazla 
Kalınması Suretiyle İcra Edilmesi 
 
Bazı anlaşmalarda iş yeri ya da sabit yer 
unsuruna ilave olarak faaliyetin icrası 
amacıyla, icra edenin Türkiye’de kalma 
süresinin de bağlayıcı olabildiği; iş yeri ya 
da sabit yer unsuru oluşmadığı 
durumlarda, anlaşmada belirtilen süre 
uyarınca faaliyetin Türkiye’de bulunarak 
icra edildiği sürenin tespit edilmesi 
gerekmektedir. 
İlgili düzenlemeler genellikle Türkiye’nin 
akdettiği anlaşmaların 14. maddesinde 
veya 5. ve 7. maddelerinde yer almaktadır. 

1.3.2.1. Gerçek Kişiler Açısından 
 
Bazı anlaşmalarda, sadece gerçek kişiler 
yönünden faaliyetin icrası için herhangi bir 
12 aylık kesintisiz dönemde/mali 
yılda/takvim yılında toplam 183 gün veya 
daha fazla süre ya da süreler toplamı 
Türkiye’de kalınması koşuluna yer 
verilmektedir.  
 
Kalma süresi hesaplanırken kişinin serbest 
meslek faaliyetini icra etmek amacıyla 
Türkiye’de fiziki olarak bulunduğu günler 
dikkate alınacaktır. Bu anlamda Türkiye’de 
24 saatten daha kısa süreyle bulunulan 
günler tam gün olarak, varış ve ayrılış 
günleri, faaliyet öncesinde, sırasında ve 
sonrasındaki tüm tatil günleri ve Türkiye’de 
geçirilen tüm diğer günler hesaplamaya 
dahil edilecektir.  
 
1.3.2.2. Tüzel Kişi ve Teşebbüsler 
Açısından 
 
Tüzel kişiler ve teşebbüsler için hizmet 
veya faaliyet süreleri itibarıyla faaliyetin 
kesintisiz herhangi bir 12 aylık 
dönemde/mali yılda/takvim yılında 6 aylık 
süre ya da süreler toplamından veya 183 
gün ya da 183 günden fazla sürelerle 
Türkiye’de ifa edilmesi koşulu etkili 
olabilmektedir. 
 
Teşebbüslerin Türkiye’de icra edecekleri 
serbest meslek faaliyetleri ile bu 
teşebbüslerin personelleri vasıtasıyla 
Türkiye’de yapacakları serbest meslek 
faaliyetleri kastedilmektedir. 
 
1.3.3. Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin 
Ödemenin Türkiye’den Yapılması 
 
Sınırlı sayıda da olsa bazı ÇVÖ 
Anlaşmalarında diğer ülke mukiminin 
Türkiye’de icra ettiği söz konusu 
faaliyetlerden elde ettiği gelirin Türkiye’de 
vergilendirilebilmesi hususunun, bu kişinin 
Türkiye’de kesintisiz 12 ay içinde toplam 
183 günü aşan bir sürede bulunması ya da 
ödemenin Türkiye mukimi olan bir kişi 
tarafından veya böyle bir kişi adına 
yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi 
yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş 
yerinden ya da sabit yerden yapılması 
koşullarından en az birinin 
gerçekleşmesine bağlanmaktadır. 
 



 

 

Böyle durumlarda diğer ülke mukimi olan 
gerçek/tüzel kişinin, Türkiye’de icra ettiği 
söz konusu faaliyetlerinden oluşan gelirin 
Türkiye’de vergilendirilmesi, Türkiye’deki 
kalma (bulunma) süresinin yanı sıra 
ödemenin Türkiye mukimi olan bir kişi 
tarafından veya böyle bir kişi adına 
yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi 
yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş 
yerinden ya da sabit yerden yapılması 
koşullarından en az birinin 
gerçekleşmesine bağlanmıştır.  
 
1.4. Özellikli Hususlar 
 
1.4.1. Kalma Süresinin Hesaplanması 
 
1.4.1.1. Genel Kural  
 
Söz konusu ticari faaliyetlerden doğan 
kazancın vergilendirilebilmesi açısından, 
vergi alma yetkisinin doğup doğmadığının 
tespiti için öngörülen kalma süresi unsuru 
hizmet veya faaliyetlerin icra edildiği 
süre/süreleri esas almaktadır. Türkiye’nin 
vergi yetkisinin doğabilmesi için 
sözleşmede belirtilen faaliyetlerin 
Türkiye’de icra edildiği süre toplamının, 
ilgili Anlaşmada belirtilen sınırı aşması 
gerekmektedir. Anlaşmalarda bu sınırlar 
farklı şekillerde ve farklı eşiklerde ifade 
edilmektedir: 
 

 183 günü aşma, 
 183 günü bulma veya aşma, 
 183 gün veya daha fazla olma, 
 183 gün veya daha uzun süre olma 

veya  
 6 ayı aşma şeklinde. 

 
İlk ifadenin belirtildiği anlaşmalarda, 
yetkinin doğabilmesi için bu süre veya 
süreler toplamının 12 aylık herhangi 
kesintisiz bir dönemde/takvim yılında/mali 
yılda 183 günü aşması gerekmektedir. Bir 
diğer ifadeyle en az 184 gün olması 
gerekmektedir. Sonraki 3 ifadede ise 183 
gün olması halinde vergilendirme yetkisi 
oluşmaktadır. 
 
Son ifadenin yer aldığı anlaşmalarda ise 6 
ay olarak belirtilen dönemin 
hesaplanmasında, her bir ay 30 gün olarak 
dikkate alınmakta ve herhangi kesintisiz bir 
dönemde/takvim yılında/mali yılda 
faaliyetin süresinin toplamı 180 günü aştığı 
durumlarda Türkiye’de vergilendirme 
yetkisi doğmaktadır. 

Süre hesaplanmasında bir başka konu ise 
Türkiye’de icra edilen birden fazla serbest 
meslek faaliyetinin kesişen bir zaman dilimi 
içerisinde ifa edilmesi durumudur. Böyle 
bir durumda, Türkiye’de fiilen bulunulan 
günlerin hesaplanmasında mükerrer 
günlerin tespiti yapıldıktan sonra, bu 
çakışan günlerin tam gün olarak 1 defa 
hesaba katılması gerekmektedir. 
 
1.4.1.2. Teşebbüsler Yönünden Kalma 
Süresinin Hesabı 
 
Tebliğ ile yapılan önemli değişikliklerden 
birisi teşebbüsler yönünden vergilendirme 
hakkının doğabilmesi için gereken sürenin 
hesaplanma usulüne ilişkindir. 
 
Daha önce teşebbüslerin Türkiye’de ifa 
ettikleri faaliyetlerin süresinin 
hesaplanmasında hizmetin ifa edilmesi için 
gönderilen personel ile hizmetin ifa edildiği 
gün sayısı birlikte dikkate alınmaktaydı. 
 
Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra ise diğer 
ülke mukimi olan teşebbüs tarafından 
gönderilen personel sayısı dikkate 
alınmaksızın hizmetin ifa edildiği gün 
sayısına bakılacaktır. Örneğin Tebliğ’den 
önceki hesaplamalarda Türkiye’de 10 
personeliyle 20 gün boyunca hizmet 
sağlayacak olan diğer ülke mukiminin 
Türkiye’de 200 gün faaliyet icra etmiş 
olduğu kabul edilirken, Tebliğ’den sonra 
ise 20 gün icra etmiş olarak 
hesaplanacaktır. 
 
1.4.1.3. Aynı veya Bağlı Proje Kapsamında 
Süre Hesabı 
 
Anlaşmaların ‘’iş yeri’’ kavramına ilişkin 5. 
maddelerinde yer alan aynı ve bağlı proje 
kapsamında yürütülen serbest meslek 
faaliyetlerinde sürenin hesaplanması 
özellik arz etmektedir. 
 
Bu tür anlaşmalar yönünden teşebbüslerin 
ifa ettiği serbest meslek faaliyetlerinde 
kaynak ülkenin vergilendirme yetkisinin 
tespiti açısından öngörülen kalma süresinin 
hesabında sadece aynı ve bağlı projeler 
birlikte dikkate alınacak, bunun dışındaki 
tüm durumlarda her bir proje kendi başına 
değerlendirilecektir. 
 
“Aynı proje” serbest meslek faaliyetini icra 
eden, başka bir deyişle, hizmeti sunan 
teşebbüs yönünden aynı proje olmalıdır. 



 

 

Bu kapsamda aynı proje için hizmet tek bir 
gerçek veya tüzel kişiye sunulabileceği 
gibi, birden fazla kişiye de sunulabilir. 
 
Bir teşebbüs tarafından ticari bütünlüğe 
sahip farklı projeler kapsamında sunulan 
hizmetler ise ‘’bağlı proje’’ olarak 
nitelenmektedir. Projelerin bağlı olup 
olmadığının tespitinde aşağıdaki unsurlar 
dikkate alınacaktır. 
 

 Projelerin tek bir ana sözleşme 
kapsamında olup olmaması, 

 Projelerin farklı sözleşmelerin 
kapsamında olduğu durumlarda, 
farklı sözleşmelerin aynı kişi veya 
ilişkili kişiler ile sonuçlandırılıp 
sonuçlandırılmaması ve makul bir 
şekilde ilk sözleşme 
sonuçlandırılırken ilave 
sözleşmelerin de 
sonuçlandırılmasının 
öngörülmesinin mümkün olup 
olmaması, 

 Farklı projelere konu olan 
çalışmaların niteliğinin aynı olup 
olmaması, 

 Farklı projeler kapsamında aynı 
gerçek kişilerin hizmetleri 
gerçekleştirip gerçekleştirmemesi.  

 
Aynı veya bağlı projelere ilişkin kalma 
süresinin hesaplanmasında bu projeler 
yönünden icra edilen faaliyetler birlikte 
değerlendirilirken; ayrı projeler yönünden 
gerçekleştirilen faaliyetler için ise bu 
sürenin her bir proje için ayrı olarak 
değerlendirilmesi ve süre koşulunun 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin her bir 
proje için ayrı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
1.4.2. Mukimlik Belgesi İbrazı 
 
Tebliğ’de ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında 
vergilendirilmek için diğer taraf ülke 
mukimlerinin, ülke yetkili makamlarından 
mukimlik belgesi almaları ve bu belgeyi 
tasdikli çevirisi ile ilgili Türk makamlarına 
ibraz etmeleri gerektiği; söz konusu 
belgenin ibraz edilememesi durumunda 
ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç 
mevzuat hükümleri uygulanacağı; bir 
takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin 
izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli 
olduğu da belirtilmiştir. 
 

2. ÇVÖ Anlaşması Hükümlerinin İç Hukuk 
ile İlişkisi 
 
2.1. Genel Çerçeve 
 
ÇVÖ Anlaşmalarınca vergilendirme 
yetkisinin paylaşımına ilişkin hükümler 
sonucunda serbest meslek faaliyetleri 
veya benzer nitelikteki faaliyetlerden 
doğan kazançların vergilendirilmesinin 
Türkiye’ye bırakılması durumunda, iç 
hukukta öngörülen vergi hükümlerine 
uygun olarak vergilendirme yapılacaktır. 
 
Türkiye’nin ÇVÖ Anlaşmalarına bağlı olarak 
aldığı vergilendirme yetkisi tek başına 
vergilendirme imkânı tanımamakta; 
Türkiye’nin vergilendirme yapılabilmesi için 
iç hukukta buna imkân veren bir hükmün 
varlığı aranmaktadır. Benzer olarak, 
Türkiye’nin iç hukuku kapsamında 
anlaşmada tanınan vergilendirme yetkisini 
genişletmesi de mümkün olmamakta; 
fakat istisna tanımak ya da düşük oran 
uygulamak suretiyle söz konusu yetkiyi 
daha dar bir şekilde kullanabilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 
 
Diğer yandan, serbest meslek 
faaliyetlerinden elde edilen kazançların 
vergilendirilmesinde ilgili anlaşmanın ticari 
kazançlar ya da serbest meslek kazançları 
maddesine göre vergilendirme yetkisinin 
Türkiye’ye ait olması durumunda bu 
kazançların iç hukukta tanımlanan gelir 
unsurlarına uygun şekilde vergilendirilmesi 
gerekecektir.  
 
Buna göre, ÇVÖ Anlaşmasında bir gelir 
serbest meslek kazancı olarak 
nitelendirilip, Türkiye’nin vergilendirme 
yetkisi bu şekilde doğsa bile, Türkiye iç 
hukukunda bu geliri ticari kazanç olarak 
nitelendirebilecek ve ticari kazanç olarak 
vergilendirebilecektir. 
 
2.2. Tevkifat Uygulamaları 
 
2.2.1. İç Hukuk Hükümleri 
 
Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 94. 
maddesi uyarınca tevkifat yapmakla 
yükümlü olanlar (şirketler ve gerçek 
gelirlerini beyan etmekle yükümlü olan 
ticaret erbabı gibi) serbest meslek işleri 
dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan 
ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir 
vergilerine mahsuben; 18. madde 



 

 

kapsamına giren serbest meslek işleri 
dolayısıyla yapılan ödemelerde %17 ve 
diğerlerinde %20 oranında tevkifat 
yapacaklardır. Benzer olarak, dar 
mükelleflerin Kurumlar Vergisi Kanunu 
(KVK)’nun 30/1. maddesinde belirtilen 
kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve 
iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenler 
tarafından kurumlar vergisi kesintisi 
yapılacaktır.  
 
KVK md. 30/1 kapsamında yapılacak olan 
tevkifatın oranı, petrol arama faaliyetleri 
dolayısıyla sağlanacak kazançlarda %5, 
diğer serbest meslek kazançlarında ise 
%20 olacaktır. 
 
GVK’nın 86/2. maddesi uyarınca, tamamı 
Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
olan ücret, serbest meslek kazancı, menkul 
ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer 
kazanç ve irat geliri elde eden dar 
mükellefler, yıllık beyanname 
vermeyecekler ve diğer gelirler için 
beyanname verilmesi halinde ise bu 
gelirleri beyannameye dahil 
etmeyeceklerdir. 
 
2.2.2. ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında 
Tevkifat Yükümlülüğü 
 
2.2.2.1. Faaliyetin Türkiye’ye 
Gelinmeksizin Sunulması 
 
Genel kural olarak, anlaşmaya taraf diğer 
ülke mukiminin Türkiye’ye gelmeksizin icra 
edeceği ve ülkemize sunulan serbest 
meslek faaliyetlerinden kaynaklanan 
kazançlarda Türkiye’nin vergilendirme 
hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu tür 
ödemeler üzerinden herhangi bir vergi 
tevkifatı da yapılmayacaktır. 
 
2.2.2.2. Faaliyetin Türkiye’de Bir İşyeri ya 
da Sabit Yer Vasıtasıyla Sunulması 
 
Diğer ülke mukiminin söz konusu 
faaliyetleri Türkiye'de bir işyeri ya da sabit 
yer vasıtasıyla icra etmesi dolayısıyla elde 
ettiği gelirleri vergileme yetkisinin ÇVÖ 
Anlaşması uyarınca Türkiye’ye ait olması 
durumunda, bu faaliyetler karşılığında 
yapılan ödemeler üzerinden, anlaşmada 
vergi tevkifatına ilişkin özel bir sınırlama 
getirilmemiş ise, iç hukukumuzda 
öngörülen hükümler çerçevesinde vergi 
kesintisi yapılması gerekecektir. 
 

2.2.2.3. Hizmet ya da Faaliyetin Belirli 
Süreden Fazla Olması 
 
Diğer ülke mukiminin serbest meslek veya 
benzeri diğer faaliyetleri Türkiye'de bir 
işyeri ya da sabit yer olmaksızın icra etmesi 
sırasında hizmet ya da faaliyetlerin ilgili 
ÇVÖ Anlaşmasında öngörülen süre 
unsurunu aşması durumunda, Türkiye’nin 
söz konusu faaliyetlerden doğan 
kazançları vergileme hakkı oluşmaktadır. 
Böyle durumlarda anlaşmada vergi 
tevkifatına ilişkin özel bir sınırlama 
getirilmemiş ise, iç hukukumuzda 
öngörülen hükümler çerçevesinde vergi 
kesintisi yapılacaktır. 
 
Ancak, faaliyetin Türkiye’de ifa edilmemesi, 
faaliyet konusunun gayrimaddi bir hak 
teşkil etmemesi veya hizmetin Türkiye’de 
ifa edilmesine karşın ÇVÖ Anlaşması 
uyarınca Türkiye’nin vergi alma yetkisinin 
oluşmadığının açıkça tespit edilmesi 
durumlarında, Türkiye’de mukim hizmeti 
alan tarafın yapılan ödeme üzerinden vergi 
kesintisi yapmaması gerekecektir. 
 
Bu durumda, diğer ülke mukimlerinin ekte 
yer alan 1 No.lu Formu doldurulup, 30 gün 
içinde ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 
 
Ekte yer alan 2 No.lu Formun ise vergi 
sorumlularınca doldurularak, hizmet 
sunucuları tarafından kendilerine verilen 1 
no.lu form ve varsa hizmete ilişkin yazılı 
sözleşme örneği ile birlikte, ödeme 
yapılmasından önce bağlı olunan vergi 
dairesine/mal müdürlüğüne verilmesi 
gerekmektedir.  
 
Vergi sorumlularınca kısım kısım ödeme 
yapılması durumunda 1 no.lu form ile 2 
no.lu formun ilk ödemeden önce vergi 
dairesine/mal müdürlüğüne verilmesi 
yeterli olacaktır. Aynı dönemde vergi 
kesintisi yapılmaması gereken birden çok 
hizmet alımı söz konusuysa, vergi 
sorumlularınca tek bir 2 no.lu form 
doldurularak, bu formun ilgili olduğu 1 
no.lu formu dolduran hizmet sunucularının 
isim listesi de eklenmek suretiyle vergi 
dairesine/mal müdürlüğüne verilmesi 
yeterli olacaktır. 
 
Faaliyetlere ilişkin sonradan meydana 
gelen bir değişiklik sonucunda Türkiye’nin 
vergilendirme yetkisinin doğması 



 

 

durumunda ise, faaliyetin başlangıç 
tarihinden itibaren hesaplanarak diğer ülke 
mukimine yapılan ödeme üzerinden vergi 
kesinti yapılacaktır. 
 
2.2.2.4. Ödemenin Türkiye’den Yapılmış 
Olması 
 
ÇVÖ Anlaşmasında, serbest meslek 
faaliyetlerine ilişkin elde edilen kazancın 
vergilendirilmesi, ödemenin Türkiye 
mukimi bir kişi tarafından veya bu kişi adına 
yapılması veya ödemenin, ödemeyi yapan 
kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir 
işyerinden ya da sabit yerden yapılması 
koşullarından en az birinin 
gerçekleşmesine bağlanmış olması 
durumunda, söz konusu faaliyetler 
üzerinden işyerine/sabit yere ve faaliyetin 
süresine bakılmaksızın, iç hukuk hükümleri 
çerçevesinde tevkifat yapılması gerekli 
olacaktır. 
 
Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu 
ödemelerin Türkiye’de 
vergilendirilmemesinin gerektiği 
durumlarda, kesintiye uğrayan diğer ülke 
mukimleri iade için ilgili vergi idaresine 
mukimlik belgesi ve ekte yer alan 3 No.lu 
Formu doldurarak başvurabileceklerdir. 
 
 
EKLER:  
 
1- Dar Mükellef Hizmet Sağlayıcılar 

Tarafından Doldurulması Gereken 
Form (1 No.lu Form) 

 
2- Türkiye’deki Vergi Sorumluları 

Tarafından Doldurulması Gereken 
Form (2 No.lu Form) 

 
3- Dar Mükellef Gerçek ve Tüzel Kişilerin 

Serbest Meslek Faaliyetlerinden Elde 
Ettikleri Gelirlerden İç Mevzuat 
Hükümlerine Göre Ödenen Verginin 
İadesine İlişkin Form (3 No.lu Form)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği ve 
ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında serbest 
meslek kazançlarının vergilendirilmesi 
konusu ile ilgili detaylı bilgi almak için 
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Yönetici Ortak, YMM 
E-mail: burcin.gozluklu@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 
 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 
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