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I. Giriş  
 

Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe 
girerken, diğer bazı hükümler gibi “Transfer Fiyatlaması Uygulaması” söz konusu Kanununun 37 nci 
maddesinin 1/c bendi gereğince 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu süre içinde 
ayrıca transfer fiyatlaması uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Genel Tebliğler 
yayımlanmıştır. Ancak, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle mükellefler birçok konuda önemli 
sorunlarla karşılaşmışlar ve bazı konularda tereddütler yaşamışlardır.  

 
Bu gibi tereddütleri önemli şekilde azaltacak yasal düzenleme ise 6 Haziran 2008 tarih ve 

26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 
5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine yedinci fıkra olarak eklenen hükümlerle gerçekleştirilmiştir. 
Vergi kanunlarında yapılan son değişiklikler ile kurumlar vergisi mükellefleri açısından transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulaması için oldukça önemli bir yenilik getirilmiştir. 
Mükellefler açısından ciddi bir rahatlama yaratan yenilik ise; tam mükellef kurumlar ile yabancı 
kurumların Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında 
gerçekleştirdikleri yurt içi işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulünün hazine 
zararının doğması şartına bağlanmasıdır. 

 
Önceki düzenlemeye göre kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit ettikleri bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç 
tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta; mezkûr 
maddeye göre, kurumların, mal veya hizmet alım ya da satımı işlemlerinin örtülü kazanç dağıtımı 
olarak kabul edilebilmesi için iki şart bulunmaktaydı.  
 
Bunlar ise; 

 
- Söz konusu alım ya da satım işleminin “İlişkili Kişi” sayılanlar arasında yapılması, 
- İşleme ait fiyatlandırmanın “Emsallere Uygunluk İlkesi”ne aykırı olarak gerçekleştirilmesiydi. 

 
Bahsi geçen düzenleme ile bu şartlara yeni bir şart daha eklendi. Aşağıda daha ayrıntılı olarak 

açıklanacağı üzere, üçüncü şart olarak ilişkili kişiler arasında yapılan işlemler sonucu herhangi bir vergi 
açısından hazine zararının doğup doğmadığının tespiti şartı getirilmiştir. Bu düzenlemeden önce 
hazine zararının aranması gerektiği hususu uzun süredir dile getirilen bir konuydu. İlişkili kişilerle 
yapılan işlemlere uygulanan transfer fiyatlandırması kuralları sonucunda hazine zararı gerçekleşmese 
bile, ilgili kuralların yanlış uygulanması eleştiri yapılması için yeterliydi.  

 
Son değişiklik sonucu, transfer fiyatlandırması kuralları doğru olarak uygulanmasa dahi tam 

mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında 
ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içi işlemlerde hazine zararı aranacak olup, zararın 
olmaması durumunda mükellef hakkında ceza gerektirecek bir uygulama yoluna gidilmeyecektir. 
Ancak, bu düzenleme 2007 yılında gerçekleşmiş işlemleri kapsamına almamakta olup, 2008 yılının 
başından itibaren geçerlidir. 

Bu noktada önemle belirtmek gerekirse, ilişkili kişilerin birbirleri arasında gerçekleştirdikleri 
yurtdışı işlemler yukarıda bahsedilen yeni düzenlemenin kapsamına girmemektedir. Başka bir deyişle 
herhangi bir yabancı ülkede bulunan ilişkili kişi ile yapılan işlemlerde hazine zararı aranmayacaktır. Bu 
ise, yurtdışı işlemleri olan mükelleflerin söz konusu işlemleri sonucu herhangi bir hazine kaybı 



yaratmasalar bile uygulama yanlışlıkları sebebiyle vergi idaresi tarafından eleştirebilecek olmalarını 
ifade etmektedir. Peki, hazine zararı ne demektir? Bu husus takip eden bölümde açıklanacak ve 
ardından da verilen teorik örneklerle konu daha ayrıntılı olarak irdelenecektir. 
 
2. Hazine Zararı 
 

Önceki bölümde de belirtildiği üzere, 6 Haziran 2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesine yedinci fıkra olarak eklenen hükümle, tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların 
Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt 
içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması 
şartına bağlanmıştır.  
 

Söz konusu hüküm 2008 yılı kazançlarının tamamına da uygulanmak üzere yürürlüğe 
girmiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilenler arasında 01.01.2008 tarihinden itibaren gerçekleştirilen 
yurt içi işlemlerde hazine zararının oluşup oluşmadığı hususu göz önünde bulundurulacaktır. Anılan 
fıkrada ayrıca hazine zararının tanımı yapılmakta olup emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken gelir, 
kurumlar, katma değer vergisi gibi her türlü vergi toplamının indirim, istisna, oran farklılığı, zarar 
mahsubu ve benzeri nedenlerle cari ya da izleyen dönemlerde eksik veya geç tahakkuk ettirilmesi 
durumunda hazine zararının oluştuğu kabul edilecektir.  
 
Buna göre; 
 

- İki tam mükellef kurum arasında,  
- Yabancı kurumların Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcilerinin birbirleri arasında ve 
- Tam mükellef kurum ile yabancı kurumların Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcileri arasında  

 
ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirilen yurt içindeki işlemlerde hazine zararının bulunmaması 
durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edilemeyecektir.  
 

Dolayısıyla, tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi 
temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemlerde işlemin 
tarafları adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamı birlikte değerlendirilecek ve sonuç 
itibarıyla bir Hazine zararı söz konusu değilse, ilgili işlem eleştiri konusu yapılamayacaktır. Ancak, 
yukarıda belirtilenler ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurum ve 
dar mükellef gerçek kişiler arasında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirilen yurt içindeki işlemler 
Hazine zararına bağlı kalınmaksızın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
kapsamında değerlendirilecektir.  

 
 
 
2.1. İki Tam Mükellef Kurum Arasında İlişkili Kişi Kapsamında Gerçekleştirilen Yurt İçindeki 
İşlemlerde Hazine Zararı 

 
Tam mükellef kurumların ilişkili kişi kapsamında aralarında gerçekleştirdikleri yurt içindeki 

işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması şartına 
bağlandığından, hazine zararının bulunmadığı durumlarda örtülü kazanç dağıtımına ilişkin tarhiyat ve 
karşı taraf düzeltmesi söz konusu olmayacaktır. Şimdi bunu birkaç örnekle açıklayalım. 
 
 



Örnek 1: 
 

Tam mükellef (X) Kurumu, 2008 hesap dönemi içinde yine Türkiye’de kurulu ilişkili kurumu 
(Y)’e (A) malından 200 YTL tutarında satış yapmıştır.  
 
Tam mükellef (X) Kurumunun 2008 hesap dönemine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Karı 50 Hesaplanan KDV 
(100x%18) 

18 

Satışlar 100 İndirilecek KDV  9 

Maliyet   50 Ödenecek KDV  9 

Matrah 50   

Hesaplanan KV 10   

 
İlişkili tam mükellef (B) Kurumunun 2008 hesap dönemi bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Karı 100 Hesaplanan 
KDV(200x%18) 

36 

Satışlar 200 İndirilecek KDV 18 

Maliyet 100 Ödenecek KDV 18 

Matrah 100   

Hesaplanan KV   20   

 
Yapılan inceleme sonucunda, (A) malının emsallere uygun fiyatının 120 YTL olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda Hazine zararının doğup doğmadığına bakılacaktır. Bu tespit sonucu yapılacak 
işlemler ise aşağıdaki gibidir:  
 
(X) Kurumu: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 50 Hesaplanan KDV 21,6 

Satışlar 100 İndirilecek KDV 9 

Maliyet   50 Ödenecek KDV 12,6 

Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler  

20 
  

Matrah 70   

Hesaplanan KV 14   

(Y) Kurumu: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Karı 80 Hesaplanan KDV 36 

Satışlar 200 İndirilecek KDV    21,6 

Maliyet 120 Ödenecek KDV    14,4 

Kâr Payı  20   

İştirak Kazançları 
İstisnası 

(20)   

Matrah 80   

Hesaplanan KV 16   

 



Her iki kurumun kârlı olduğu durumda özet tablolar aşağıdaki gibidir:  
 

Vergi Türü 
Emsallere Aykırı 

Fiyat  
Emsallere Uygun 

Fiyat 
 

Eksik/Geç 
Tahakkuk Tutarı 

 (X) 
Kurumu 

(Y) 
Kurumu 

(X) 
Kurumu 

(Y) 
Kurumu 

(X) 
Kurumu 

(Y) 
Kurumu 

Kurumlar V. 10 20 14 16 4 - 4 

KDV   9 18    12,6   14,4   3,6 - 3,6 

Toplam 19 38    26,6   30,4   7,6 - 7,6 

Vergi Yükü 57 57 0 

 
Örnekten de anlaşılacağı üzere, (X) ve (Y) kurumları arasında gerçekleşen söz konusu işlemler 

nedeniyle herhangi bir hazine zararı ortaya çıkmadığından bu işlem için eleştiri getirilemeyecek ve 
dolayısıyla bu işlemler açısından transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz 
edilmeyecektir.  
 
Örnek 2: 
 

Tam mükellef (X) Kurumu, 2008 hesap dönemi içinde yine Türkiye’de kurulu ilişkili kurumu 
(Y)’e (T) malından 200 YTL tutarında satış yapmıştır.  
 
Tam mükellef (X) Kurumunun bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 200 Hesaplanan KDV 216 

Satışlar 1200 İndirilecek KDV 180 

Maliyet 1000 Önceki Dönemden 
Devreden KDV 

100 

Matrah 200 SDDKDV1 64 

Hesaplanan Vergi 40   

İlişkili tam mükellef (Y) Kurumunun bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV  

Ticari Bilânço Kârı 100 Hesaplanan KDV 180 

Satışlar 1000 İndirilecek KDV 162 

Maliyet   900 Ödenecek KDV   18 

Matrah 100   

Hesaplanan Vergi   20   

 
Yapılan inceleme sonucunda, (T) malının emsallere uygun fiyatının 100 YTL olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda yine Hazine zararının doğup doğmadığına bakılacaktır. Buna göre; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Sonraki dönemlere devreden KDV 



(Y) Kurumu: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 100 Hesaplanan KDV 180 

Satışlar 1000 İndirilecek KDV 144 

Maliyet   900 Ödenecek KDV   36 

Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler  

100 
  

Matrah 200   

Hesaplanan KV   40   

 
(X) Kurumu: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 100 Hesaplanan KDV 198 

Satışlar 1100 İndirilecek KDV 180 

Maliyet 1000 Devreden KDV 100 

Kâr Payı  100 SDDKDV   82 

İştirak Kazançları 
İstisnası 

(100)   

Matrah 100   

Hesaplanan KV   20   

 
Bu durumda özet tablolar aşağıdaki gibi olacaktır:  
 

Vergi Türü 
Emsallere Uygun Fiyat  Emsallere Aykırı Fiyat  

 

 (X) Kurumu (Y) Kurumu (X) Kurumu (Y) Kurumu 

Kurumlar V. 20 40 40 20 

KDV 82 36 64 18 

Toplam 20 76 40 38 

Vergi Yükü 96 78 

 
Örnekte, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat nedeniyle (X) Kurumu ve 

ilişkili Kurumu (Y) adına tahakkuk ettirilmesi gereken kurumlar ve katma değer vergisi toplamının cari 
dönemde 18 YTL eksik tahakkuk ettirilmiştir. Bu sebepten dolayı, hazine zararının oluştuğu kabul 
edilecek ve gerekli tarhiyat ile Vergi Usul Kanununun öngördüğü cezalar uygulanacaktır. 
 
2.2. Tam Mükellef Kurum ile Yabancı Kurumların Türkiye’deki İşyeri veya Daimi Temsilcisi Arasında 
İlişkili Kişi Kapsamında Gerçekleştirilen Yurt İçindeki İşlemlerde Hazine Zararı 
 

Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin 
aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü 
olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması şartına bağlandığından, hazine zararının 
bulunmadığı durumlarda örtülü kazanç dağıtımına ilişkin tarhiyat ve karşı taraf düzeltmesi söz konusu 
olmayacaktır. Bu durumu da aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz. 
 
 
 
 



Örnek: 
 

Türkiye’de tam mükellef olan (X) Kurumu, merkezi Hollanda’da bulunan (T) Kurumunun 
Türkiye’deki otomotiv fabrikasında üretilen arabaları münhasıran yurt içine satış hakkına sahip 
bulunmaktadır. Üretilen Model A’nın emsallere uygun fiyatı 100 YTL olmasına rağmen (X) Kurumu bu 
ürünü (T) Kurumunun Türkiye’deki otomotiv fabrikasından (Y Kurumu) 150 YTL’den satın almaktadır. 
(X) Kurumunun (H) ve (I) olmak üzere iki gerçek kişi ortağı bulunmaktadır. (X) Kurumunun 2008 hesap 
dönemi bilgileri ise aşağıdaki gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Karı 100 Hesaplanan KDV 45 

Satışlar 250 İndirilecek KDV 27 

Maliyet 150 Ödenecek KDV 18 

Matrah 100   

Hesaplanan KV  20   

Vergi Sonrası Kâr  80   

 
(H) Gerçek Kişisinin MSİ Beyanı (I) Gerçek Kişisinin MSİ Beyanı 

Brüt Kâr Payı 80/2=40 Brüt Kâr Payı 80/2=40 
Tevkifat (%15) 6 Tevkifat (%15) 6 
    
Matrah 40/2=20 Matrah 40/2=20 
Hesaplanan GV 7 Hesaplanan GV 7 
Mahsup Yoluyla 
Ödenen Vergiler  

6 Mahsup Yoluyla 
Ödenen Vergiler 

6 

Ödenecek GV 1 Ödenecek GV 1 
 
 
 
İlişkili yabancı kurumun Türkiye’de bulunan işyerine ilişkin 2008 hesap dönemi bilgileri aşağıdaki 
gibidir: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Karı 60 Hesaplanan KDV 27 

Satışlar 150 İndirilecek KDV 16,2 

Maliyet 90 Ödenecek KDV 10,8 

Matrah 60   

Hesaplanan KV 12   

Vergi Sonrası Kâr 48   

 
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, yıllık veya özel 

beyanname veren dar mükellef kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum 
kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan 
tutar üzerinden kurum bünyesinde kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. Bu da aşağıdaki tablodaki 
gibi hesaplanacaktır. 
 

Ana Merkeze Aktarılan Tutar Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisi 

İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı 60 

Hesaplanan kurumlar vergisi 12 

Brüt Kâr Payı 48 

Tevkifat (%15)      7,2 



Söz konusu araçların emsallere uygun fiyatının 100 YTL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda 
yine hazine zararının doğup doğmadığına bakılacaktır. Bu tespit sonucu yapılacak işlemler ise 
aşağıdaki gibidir:  
 
(X) Kurumu: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 100 Hesaplanan KDV 45 

                              
Satışlar 

250 İndirilecek KDV 18 

                              
Maliyet 

150 Ödenecek KDV 27 

KKEG  (50)   

Matrah 150   

Hesaplanan KV   30   

Vergi Sonrası Kâr 120   

 
 

(H) Gerçek Kişisinin Menkul 
Sermaye İradı Beyanı 

(I) Gerçek Kişisinin Menkul Sermaye 
İradı Beyanı 

Brüt Kâr Payı 120/2=60 Brüt Kâr Payı 120/2=60 

Tevkifat (%15) 9 Tevkifat (%15) 9 

    

Matrah 60/2=30 Matrah 60/2=30 

Hesaplanan GV 10,5 Hesaplanan GV 10,5 

Mahsup Yoluyla 
Ödenen Vergiler  

9 Mahsup Yoluyla 
Ödenen Vergiler 

9 

Ödenecek GV 1,5 Ödenecek GV 1,5 

 
Yabancı kurumun Türkiye’de bulunan işyeri: 
 

Kurumlar Vergisi KDV 

Ticari Bilânço Kârı 10 Hesaplanan KDV 18 

Satışlar 100 İndirilecek KDV 16,2 

Maliyet 90 Ödenecek KDV 1,8 

Kâr Payı 50   

İştirak Kazançları 
İstisnası 

(50)   

Matrah 10   

Hesaplanan KV 2   

 
 

Ana Merkeze Aktarılan Tutar Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisi 

İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı 60 

Hesaplanan kurumlar vergisi   2 

Brüt Kâr Payı 58 

Tevkifat oranı (%15)      8,7 

 
 
 



Vergi Türü 
Emsallere Aykırı Fiyat  Emsallere Uygun Fiyat 

 

 X Kurumu Y Kurumu X Kurumu Y Kurumu 

Kurumlar V. 20 12 30 2 

KDV 18 10,8 27 1,8 

Vergi Kesintisi 12 7,2 18 8,7 

Toplam 50 30 75 12,5 

Vergi Yükü 80 87,5 

Örneğimizde, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller 
nedeniyle (X) Kurumu ve ilişkili (Y) Kurumu adına tahakkuk ettirilmesi gereken kurumlar, katma değer 
vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince yapılan vergi kesintisi toplamının 
cari dönemde 7,5 YTL eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle hazine zararının oluştuğu kabul edilecek ve 
mevzuata uygun olarak gerekli yasal işlemler yerine getirilecektir. 
 
3. Sonuç 
 

5422 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun ilk halinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Sermaye Dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde, örtülü kazanç dağıtımının varlığı 
konusunda Hazine’nin nihai olarak zararının önemli olup olmadığı konusunda herhangi açık bir 
hüküm yer almıyordu. 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile yapılan değişiklikler sonucunda transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulaması açısından bu durum açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

 
Yapılan değişiklikle, örtülü kazanç dağıtımının kabulü için yukarıda açıkladığımız iki şartın yanı 

sıra üçüncü şart olarak Hazine zararının da aranması şartı getirilmiştir. Yeni düzenleme ile bu durum 
öncekine nazaran daha açık hale gelmiş; 5766 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü 
maddesinde yapılan değişiklikle, yurtiçi işlemlerle ve kurumların kendi aralarındaki işlemlerle sınırlı 
olarak, ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerde kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü için artık 
hazine zararının aranacağı açık olarak hükme bağlanmıştır. 

 
Ancak, yeni düzenleme sadece yurt içinde yer alan ve birbirleri ile ilişkili kişi olan kurumların 

kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemler için geçerlidir. Ayrıca, kurumlar ile ilişki kişi olan gerçek 
kişiler arasındaki işlemlerde örtülü kazanç dağıtımının varlığı hazine zararının doğması şartına bağlı 
olmayacaktır çünkü bu kişiler adı geçen düzenlemenin kapsamında yer almamaktadır. Bu işlemlerde 
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat veya bedeller uygulanması halinde, Hazine 
zararı doğmasa dahi kazancın örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilecektir. Aynı durum, yurtiçindeki 
kurumların yurt dışındaki ilişkili kişileri ile yaptıkları işlemler için de geçerli olacaktır. Başka bir deyişle, 
sınır ötesi işlemler de hazine zararı düzenlemesi kapsamında bulunmamaktadır.  
 
(*) Bu makale, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisinin Ağustos 2008 sayısında yayınlanmıştır. 


