
 
 

 

 

0 

  

Uluslararası Vergi Bülteni 
Tarih: 25.10.2019 
Sayı  : 2019/10 

 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINDA YER ALAN 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN REHBER KAPSAMINDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com
https://www.facebook.com/centrumauditing
https://twitter.com/centrumdenetim
https://tr.linkedin.com/in/centrumdenetim
http://centrumauditing.com


 
 

 

 

1 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMALARINDA YER ALAN KARŞILIKLI 
ANLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN REHBER 
KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual Agreement 

Procedure, “KAU”), uluslararası vergi 

uyuşmazlıklarından kaynaklanan ekonomik ve 

hukuki çifte vergilendirmenin önlenmesi 

amacıyla kullanılmakta ve genellikle çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (“ÇVÖA”) 

kapsamında başvurulan çözüm yolunu ifade 

etmektedir.  

İç hukukta yer alan mevcut usuller ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların çözülmesinde büyük oranda 

faydalı olurken, uluslararası vergilendirmeden 

kaynaklanan anlaşmazlıklar bazı durumlarda 

bu yollarlar ile tatmin edici şekilde çözüme 

kavuşturulamamaktadır. 

Türkiye’nin akdettiği ÇVÖA’ların tamamında 

KAU’ye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. KAU, 

bazı Anlaşmalar’da farklı maddelerde yer 

alabilmekle birlikte, çoğunlukla anlaşmaların 

25. maddesinde hüküm altına alınmıştır.  

ÇVÖA’ların kapsamlı ve özenle oluşturulan 

hükümlerine rağmen, bu hükümlerin taraf 

devletlerin ilgili vergi idarelerince uygulanması 

sırasında hatalı işlemler, hatalı yorumlar veya 

ilgili anlaşma hükümlerinin dikkate alınmaması 

gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir 

Söz konusu idari işlemlerle karşılaşan ve 

sorunlarını ilgili idare nezdinde sonuca 

ulaştıramayan mükellefler yargı ve uzlaşma 

yolları gibi ulusal çözüm yollarına 

başvurabilmektedir. ÇVÖA kapsamında yer 

alan KAU’ye ilişkin madde hükümleri ise 

anlaşmaların niteliği gereğince mükelleflere 

ulusal çözüm yollarıyla bağlı kalmaksızın 

uyuşmazlıklara dair iddialarını, olayına göre, 

mukim oldukları veya vatandaşı oldukları 

devletin yetkili makamlarına da iletme imkânı 

veren bir çözüm yolu önermektedir.  

ÇVÖA’lar kapsamında yer alan KAU hükmü ve 

bunun uygulanmasına dair mükellefleri 

bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığı (“GİB”) tarafından daha önce en son 

Nisan 2018’de yayınlanan Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer 

Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber 

(“Rehber”) 17 Ekim 2019 tarihinde 

güncellenerek yayınlanmıştır.  

 
1 Bkz. Karşılıklı Anlaşma Usulünden Yararlanmak 
İçin Gereken Ülkeler İtibariyle Yetkili Makamlara 
Başvuru Sürelerine İlişkin Tablo, 

Bu bültenimizde öncelikle KAU ve 

uygulamasına dair temel bilgiler ele alınmış, 

ardından GİB tarafından Rehber’de yapılan 

güncellemelere yer verilmiştir. 

1. KAU’ya İlişkin Maddenin Genel 
Çerçevesi 

İlgili ÇVÖA’ya taraf devletlerin birinde mukim 

olanların, taraf devletlerden herhangi birinde 

veya ikisinde kendilerine yönelik yapılan 

işlemlerin, bu anlaşma hükümlerine uygun 

olmadığı veya olmayacağı sonucuna varmaları 

durumunda, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği 

Anlaşma’nın KAU maddesinde açıklanmaktadır. 

Buna göre: 

 Böyle bir uyuşmazlığın muhatabı olan 

mükelleflerin Anlaşma tarafı ülkelerin 

iç mevzuatlarında öngörülen çözüm 

yollarıyla bağlı kalmaksızın, mukim 

oldukları Anlaşma tarafı yetkili 

makamlarına, 

 Mükelleflerin Anlaşma’ya taraf diğer 

devlette uyruklukları dikkate alınarak 

bu diğer devletin vatandaşlarından 

farklı ve aleyhte bir vergilendirmeye 

tabi tutulmaları durumunda ise, bu 

mükelleflerin uyuşmazlığı, vatandaşı 

oldukları devletin yetkili makamlarına 

ileterek, 

başvurma hakları bulunmaktadır 

Anlaşma’nın tarafı olan diğer devlette Anlaşma 

hükümlerine aykırı olarak vergilendirildikleri 

kanaatinde olan mükelleflerin bu durumlarını 

mukim oldukları devlete bildirimleri süreye 

tabidir ve anlaşmalarda ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. Söz konusu ÇVÖA’larda yer 

alan süreler ülke bazında GİB internet 

sayfasında yer alan tabloda yer almaktadır1. 

Türk Vergi Sistemi’nde ise vergilendirme 

hatalarının düzeltilmesine ilişkin düzenleme 

Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 120. 

maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde 

hükmü gereğince düzeltme yapıldığı takdirde, 

mükellef düzeltme fişinin kendisine tebliğ 

tarihinden 1 yıl içinde iade talebiyle müracaat 

etmek zorundadır. 

Yine KAU hükmü çerçevesinde, yetkili 

makamların ÇVÖA hükümlerinin yorumundan 

veya uygulanmasından kaynaklanan sorunların 

çözümü için de idareler KAU’yu 

kullanabilmekte; anlaşmalarda eksik 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/filead
min/CifteVergilendirme/KAU_Tablo2019.pdf) (Son 
Erişim: 22.10.2019) 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/CifteVergilendirme/KAU_Tablo2019.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/CifteVergilendirme/KAU_Tablo2019.pdf
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tanımlanmış veya tam anlaşılamayan bir tanım 

konusunda, aynı zamanda anlaşmanın 

kapsamadığı durumlarda ortaya çıkan çifte 

vergilendirmenin ortadan kaldırılması 

idarelerin birbirlerine danışması amacıyla KAU 

sürecini başlatılabilecektir. İdarelerin KAU 

görüşmeleri diplomatik yazışma ilkelerine tabi 

olmaksızın doğrudan sözlü veya yazılı iletişim 

yoluyla yapılmaktadır. 

2. KAU Sürecinin Başlatılmasına İlişkin 
Hükümler 

KAU sürecini başlatacak olan mükellefin kural 

olarak Anlaşma’ya taraf olan devletlerden 

birinde mukim olması gerekmekte, 

Anlaşmaların “Ayrım Yapılmaması” maddesinin 

ilk fıkrasına uygun düşen kimselerin, yani 

uyrukluk nedeniyle ayrımcı muameleye maruz 

kalan vatandaşların da KAU başlatılmasını 

talep etme hakları bulunmaktadır. 

Söz konusu mükellefler, mukimi olduğu akit 

devletin yetkili makamına başvuruda 

bulunmakta, ancak uyrukluğu nedeniyle 

ayrımcı muameleye maruz kalan kişiler, 

taleplerini mukim olduğu devletin yetkili 

makamına değil, vatandaşı oldukları devletin 

yetkili makamlarına iletebilmektedirler.  

Diğer taraftan, ÇVÖA’da özel bir hüküm 

bulunması durumunda, bu haktan yararlanmak 

isteyen kişinin her iki akit devletten birinde 

mukim olması gibi bir şart yoktur. Böyle bir 

durumda anlaşmaya taraf her iki akit devletin 

de mukimi olmayan vatandaşların KAU 

başlatılmasını talep etme hakları 

bulunmaktadır. 

Ayrıca, mükellef anlaşmaya aykırı 

vergilendirmeye yol açan veya açabilecek idari 

eylem veya işlemlerden sonra ikametgâhını 

diğer akit devlete aktarmışsa, KAU sürecinin 

başlatılması için eylemin veya işlemin yapıldığı 

tarihte mukimi olduğu devlete başvurmalıdır. 

Başvurunun yapılacağı mercii bakımından ise 

“yetkili makam” teriminin ülkeler yönünden ne 

anlama geldiği hususu Anlaşma’ların Genel 

Tanımlar”a ilişkin 3. Maddelerinin 1. 

fıkralarında yer almaktadır. ÇVÖA’lar 

kapsamında Türkiye yönünden yetkili makam 

teriminin Hazine ve Maliye Bakanını veya onun 

yetkili kıldığı kişileri ifade ettiği belirtilmiştir. 

Anlaşma kapsamında KAU ise hâlihazırda GİB-

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Diğer devletler 

yönünden yetkili makamların kimler olduğu 

yine anlaşmaların “Genel Tanımlar”a ilişkin 3. 

maddesinde belirtilmektedir. 

KAU maddesi, Anlaşma’ya taraf devletlerin 

birinde mukim olanların, taraf devletlerden 

herhangi birinde veya ikisinde kendilerine 

yönelik yapılan işlemlerin, Anlaşma 

hükümlerine uygun olmadığı veya olmayacağı 

sonucuna varmaları durumunda oluşan 

sorunların çözülmesine yönelik düzenlemeler 

içermektedir. 

Mükellefler birden fazla Anlaşma’yı dayanak 

göstererek taraf ülkelerde karşılaştığı 

birbiriyle bağlantılı vergilendirme sorunları ile 

ilgili olarak KAU başvurusunda 

bulunabilmektedirler. 

Mükelleflerin, olayın durumuna göre, 

vatandaşı veya mukimi oldukları devletin 

yetkili makamlarına başvurma ve sorunun 

yetkili makamlar arasında çözülmesini talep 

etme hakları bulunmaktadır. 

İç mevzuatımızda gerek mükellef tarafından 

KAU sürecinin başlatılması talebi gerekse 

yetkili makamlar arasında KAU başlatılması, 

zamanaşımını durduran veya kesen haller 

içinde sayılmadığından zamanaşımı işlemeye 

devam etmektedir. 

Anlaşmaya aykırı vergilendirildiklerini düşünen 

mükelleflerin, bu durumlarını başvuru süreleri 

içinde yetkili makamlara iletmeleri 

gerekmektedir. Talebin iletildiği yetkili 

makamın, konu üzerinde gerekli 

değerlendirmeleri yaparak bu konuda 

mükellefin başvurusunun yerinde olup olmadığı 

konusunda bir tespit yapması gerekmektedir. 

Söz konusu yetkili makamlarca yapılacak 

değerlendirmede mükellefin başvurusunun 

yerinde olduğunun tespit edilmesi, bir başka 

ifadeyle anlaşmaya aykırı bir vergilendirmenin 

olduğunun ortaya çıkması veya bu yönde bir 

tereddüt oluşması durumunda, sorunun yetkili 

makam tarafından tek başına çözüme 

kavuşturulamadığı durumlarda sorun diğer 

devletin yetkili makamına iletilerek KAU’ya 

ilişkin sürecin başlatılması mümkündür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı 

üzere, diğer devletin yetkili makamları 

nezdinde yürütülecek KAU için, mükellefin bu 

yönde başvuruda bulunması tek başına yeterli 

olmayıp, bu başvurunun mükellefin mukimi 

olduğu devletin, uyruklukları nedeniyle 

ayrımcılık yaşadığı durumda vatandaşı olduğu 

devletin yetkili makamlarınca da uygun 

bulunması gerekmektedir. Bunun için de: 

 başvuruda bulunan mükellefin başvuru 

konusunun ilgili anlaşma hükümlerine 

uygun olması, 



 
 

 

 

3 

 başvurunun, anlaşmada belirtilen süre 

içinde yapılmış olması gerekmektedir. 

Söz konusu mükellef talebinin uygun 

bulunmasını müteakip, anlaşmaya taraf 

devletlerin yetkili makamlarınca sürdürülecek 

görüşmeler diplomatik yazışma kanalları 

dikkate alınmaksızın doğrudan 

yürütülmektedir. Mükelleflerin bu süreçte 

taraf olarak yer almaları mümkün olmamakla 

birlikte, devam eden süreç konusunda kendi 

yetkili makamlarından bilgi edinme hakları 

bulunmaktadır. 

3. 17 Ekim 2019 Tarihinde Güncellenen 
Rehber’deki Yeni Açıklamalar 

3.1. KAU Sürecinin Vergi Tahsilatını 
Durdurmayacağı 

Ekim 2019 tarihli Rehber’e eklenen “Karşılıklı 

Anlaşma Usulünün Başlatılması Talebi veya 

Yetkili Makamların Karşılıklı Anlaşma 

Usulünü Başlatmaları Vergilerin Tahsilatını 

Durduran Hallerden midir?” başlıklı bölüme, 

gerek mükellef tarafından KAU sürecinin 

başlatılması talebinin gerekse yetkili makamlar 

arasında KAU başlatılmasının söz konusu 

vergilerin tahsilatını durdurmayacağı 

açıklaması eklenmiştir. 

3.2. Nihai Mahkeme Kararları Aleyhine 
Sınırlı KAU Başvurusunun Kabulü 

Rehber’in “Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma 

Usulü Süreci ve Ulusal Çözüm Yolları” başlıklı 

bölümünde tarhiyat öncesi veya sonrası 

uzlaşma yoluna veya KAU sürecine 

başvurmayan yahut başvurup da uzlaşma 

sağlayamayan veya tatmin edici bir çözüm elde 

edemeyen mükelleflerin kanunda öngörülen 

süreler içerisinde genel hükümler çerçevesinde 

yargı yoluna başvurma hakkının olduğu, yargı 

yolu sonucunda ortaya çıkacak nihai kararların 

ilgili mükellefi ve idareyi bağlayıcı olacağı 

belirtilmiştir.  

Söz konusu yargı kararlarına karşı ÇVÖA tarafı 

bir devlette mukim olan mükellefin 

Türkiye’deki yargı kararından memnun 

kalmayarak kendi yetkili makamlarından KAU 

talebinde bulunması anlamsız olacaktır, bu 

nedenle bu tür başvurular Türk yetkili 

makamlarınca reddedilecektir. Zira, nihai 

mahkeme kararı aleyhine Türkiye yönünden 

KAU başlatılması ve nihai karara aykırı bir 

uygulamaya gidilmesi hukuken mümkün 

olmayacaktır. 

Rehber’in güncel halinde, Türkiye yönünden 

nihai mahkeme kararları aleyhine yapılacak 

KAU başvurularının sonuçsuz kalması halinin 

yanında, nihai mahkeme kararı neticesinde 

ortaya çıkabilecek çifte vergilendirmenin 

önlenmesi amacıyla diğer akit devlette karşıt 

düzeltmenin yapılması gerekiyorsa, bu 

durumla sınırlı olarak KAU başvurusunun kabul 

edilebileceği açıklaması eklenmiştir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

ÇVÖA’ların detaylı ve kapsayıcı hükümlerine 

rağmen, bu hükümlerin taraf devletlerin ilgili 

vergi idarelerince uygulanması sırasında hatalı 

işlemler, yorum farklılıkları ve anlaşma 

hükümlerinin göz ardı edilmesi gibi durumlar 

çifte vergilendirmeyi ortaya çıkarabilmekte ve 

dolayısıyla uyuşmazlıklara neden 

olabilmektedir. 

Söz konusu uyuşmazlıklar nedeniyle 

mükelleflerin çifte vergilendirmenin önlenmesi 

yönündeki beklentilerinin karşılanmaması 

halinde yargı ve uzlaşma yolları gibi ulusal 

çözüm yollarına başvurmakta, ÇVÖA 

kapsamında yer alan KAU’ya ilişkin madde 

hükümleri ise anlaşmaların niteliği gereğince 

mükelleflere ulusal çözüm yollarıyla bağlı 

kalmaksızın mükelleflerin taleplerini mukim 

oldukları veya vatandaşı oldukları devletin 

yetkili makamlarına da iletme imkânı veren bir 

çözüm yolu sağlamaktadır.  

GİB tarafından ÇVÖA’ların KAU hükümleri 

kapsamında uygulanmasına dair açıklamaların 

yer aldığı Rehber, Ekim 2019 ayında 

güncellenmiş; bu sayede mükellefler 

tarafından KAU sürecine başvurulmasının vergi 

tahsilatını durdurmayacağı ve nihai yargı 

kararları aleyhine KAU başvurusu 

yapılamayacağı kuralına istisna olarak, çifte 

vergilendirmenin önlenmesi bakımından diğer 

akit devlette karşıt düzeltmenin yapılmasının 

gerekmesi halinde yalnızca bununla sınırlı 

olarak KAU başvurusunun kabul edileceği 

açıklamasına yer verilmiştir. 

 

Avukat Danışman 
E-mail: huseyin.yilmaz@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 

Centrum Uluslararası Vergi Danışmanlık 
Ekibinin uluslararası vergi konularında 
önemli bir bilgi ve tecrübesi 
bulunmaktadır. Çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmalarında yer alan karşılıklı 
anlaşma usulüne ilişkin rehber 
kapsamında yapılan değişiklikleri ele alan 
bültenimiz ve karşılıklı anlaşma usulüne 
ilişkin sorularınız için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 
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