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1. Giriş 

 

Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual Agreement Procedure-KAU), uluslararası vergi uyuşmazlıklarından 

kaynaklanan ekonomik (economic double taxation) ve hukuki çifte vergilendirmenin (juridical double 

taxation) önlenmesi amacıyla genellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA) kapsamında 

başvurulan çözüm yolunu ifade etmektedir. Mevcut usuller ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

çözülmesinde büyük oranda faydalı olurken, uluslararası vergilendirmeden kaynaklan anlaşmazlıklar 

bazı durumlarda tatmin edici şekilde çözüme kavuşturulamamaktadır. 

 

ÇVÖA’ların 25 inci maddesinde düzenlenen KAU’nun amacı, şirketlerin yürürlükte olan vergi 

anlaşmasına uygun olarak vergilendirilmesini sağlamaktır.2 Uluslararası vergi anlaşmazlıkları, tipik 

olarak her iki akit devlet tarafından yapılan vergilendirmenin ÇVÖA’ya uygun olup olmadığı 

konusunda ilgili ülkelerin anlaşamaya varamamasından kaynaklanmaktadır.3 Transfer fiyatlandırması 

da uluslararası vergi uyuşmazlıklarının en önemli sebeplerinden birisidir çünkü transfer 

fiyatlandırması ile ilgili yapılan ek tarhiyatlar kalıtsal olarak ekonomik çifte vergilendirmeye neden 

olmaktadır.  

 

2. Karşılıklı Anlaşma Usulünün Transfer Fiyatlandırması Açısından Analizi 

 

Genel olarak söylemek gerekirse, transfer fiyatlandırması düzeltmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan 

ekonomik çifte vergilendimenin (aynı gelirin iki farklı ülkede ayrı ayrı vergilendirilmesi) en temel 

nedenleri, ülke mevzuatlarında farklı transfer kurallarının uygulanması, transfer fiyatlandırması 

işlemlerine ilişkin unsurların değerlendirilmesindeki anlaşmazlıklar, farklı transfer fiyatlandırması 

yönteminin kullanılması ve uygun olmayan emsallerin seçiminden oluşmaktadır. 

 

2.1. Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Yerel Mevzuatlardaki Farklılıklar ve Karşıt Düzeltme  

 

Emsallere Uygunluk İlkesi (the Arm’s Length Principle), ilişkili kişiler arasındaki uluslararası işlemler 

için ortak bir kuralı ifade etmekle birlikte, transfer fiyatlandırması kuralları ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Aynı şekilde, uluslararası transfer fiyatlandırması uyuşmazlıkları yerel mevzuatta yer 

alan kurallardan kaynaklabilir ve transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan ekonomik çifte 
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vergilendirmenin ortadan kaldırılması için mevcut yegane araç ÇÖVA’ların kapsamındaki karşıt 

düzeltmedir (corresponding adjustment).  

ÇVÖA’larının 25 inci maddesi, transfer fiyatlandırması bağlamında sadece hukuki çifte vergilendirme 

ile ilgili konularda değil aynı zamanda özellikle ÇVÖA’larının 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 

kapsamında ilişkili kişilerin karlarının matraha dahil edilmesinden kaynaklanan ekonomik çifte 

vergilendime konularında ülke vergi idarelerinin birbirirlerine danışmalarında bir araç olarak 

kullanılmakta; ÇVÖA’larının 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca yapılacak karşıt düzeltme de 25 

inci maddenin kapsamında yer almaktadır.4  

 

Pratikte KAU’nun bir parçası olan karşıt düzeltme, vergi idarelerinden birinin diğer bir ülkenin yetki 

alanında yer alan ilişkili kişi ile yapılan işlemlere Emsallere Uygunluk İlkesini uygulanmasının sonucu 

olarak bir şirketin vergiye tabi gelirini artırdığı durumlarda ortaya çıkan ekonomik çifte 

vergilendirmenin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. 

 

ÇVÖA’larının 9 uncu maddesinin 2 inci paragrafına göre, bir vergi idaresi sadece prensip olarak ve 

miktar bakımından birincil düzeltmenin (primary adjustment)5 doğru olduğuna kanaat getirdiğinde 

karşıt düzeltme yapmak durumundadır.6 Eğer böyle bir kanaate ulaşmaz ise, karşıt düzeltme yapmak 

zorunda değildir ve böyle bir durumda sorun ancak KAU ile çözülebilir. 

 

Bu noktada ilginç bir soru ortaya çıkmaktadır: Şirketler karşıt düzeltmenin ardından transfer 

fiyatlandırması mevzuatı uyarınca diğer ülkeye fon transferinde bulunmak zorunda mıdır? Bir 

inceleme sonucunda, Türkiye’de mukim (X) Şirketinin vergi matrahının Türk Vergi İdaresince 

Hollanda’da mukim ilişkili kişisi ile yaptığı işlemler nedeniyle 1 Milyon TL artırıldığını ve Hollanda vergi 

idaresinin ana şirket olan (Y)’nin matrahında azaltma ile sonuçlanacak (vergi iadesi) karşı düzeltme 

yapmayı kabul ettiğini varsayalım. 

 

(X) Şirketi’nin Türkiye’de ikmalen tarh edilen 200 Bin TL vergi ve cezaları ödediği ve (Y) Şirketine de 

Hollanda’da aynı miktarda vergi iadesi yapıldığı durumda, Hollandalı ana şirketin transfer 

fiyatlandırması nedeniyle ortayan çıkan 1 Milyon TL’lik ödemeden vergi ve cezaların düşülmesi 

sonucu kalan tutarı Türkiye’deki (X) Şirketine geri ödemesi gerekip gerekmediği konusu belirsizliğini 

korumaktadır. Cezaların iade edilip edilmeyeceği konusu da belirsizliğe sahiptir. Hazine kaybı 

açısından Türkiye’de sorun çözülmüştür ancak vergisel açıdan sorun hala devam ediyor olabilir çünkü 

Türk vergi idaresi ülkeye geri dönmeyen ödemeyi borçlanma olarak kabul edebilir ve Emsallere 

Uygunluk Ilkesi gereği faiz işletilmesini (X) Şirketinden talep edebilir. Bu sebepten, İngiltere gibi bazı 

ülkeler bu şekilde yurtdışına aktarılan fonların KAU kapsamında çözüme kavuşturulmasını tavsiye 

etmektedir.  
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2.2. Transfer Fiyatlandıması İşlemlerinine İlişkin Unsurların Yanlış Değerlendirilmesi ve İlişkili Kişiler  

 

Ekonomik çifte vergilendirme, belirli bir işlemin altında yatan nedenlerin yanlış değerlendirilmesinin 

sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bazı transfer fiyatlandırması işlemlerinin karmaşıklığı ve belirli bir 

işlemin şartlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasında yaşanan zorluklar dikkate alındığında, 

şirketler ve vergi otoriteleri söz konusu ilişkili kişi işlemlerin emsallere uygun koşullarının 

belirlenmesinde farklı sonuçlara ulaşabilirler.7 Vergi otoritelerinin anlaşmaya varmada yaşadıkları 

zorluklar incelendiğinde görülmektedir ki bu tür durumlar tipik olarak ÇVÖA’larının 9 uncu ve 7 inci 

maddesinin 2 inci paragrafında yeralan Emsallere Uygunluk İlkesinin uygulaması ve ÇVÖA 

hükümlerinin yorumlanmasından kaynaklanmaktadır.8  

 

İşlemin koşullarının değelendirilmesinden kaynaklanan uluslararası vergi uyuşmazlıkları, gerçekte iç 

mevzuatın ÇVÖA’ların yorumlanması üzerindeki etkisine ilişkin bir sorundur.9 Bu bağlamda, 

ÇVÖA’larının 3 üncü maddesinin 2 inci paragrafı anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile 

anlaşmada belirtilmeyen konularda çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Bu 

hükümlere göre, diğer akit devlet anlaşmayı uygulayan diğer akit devletin iç mevzuatındaki tanımı 

kabul etmek ve anlaşmanın 23 üncü maddesine göre yurtdışında ödenen vergilerin indirilmesine izin 

vermelidir. 

 

Oysaki, transfer fiyatlandırması konularında ÇVÖA’larının 9 uncu ve 7 inci maddeleri gereğince her iki 

akit devlet de kendi transfer fiyatlandırması kurallarını uygulayabilmekte ve anlaşmaya göre diğer akit 

devletin anlaşmayı uygulayan ilk akit devletin transfer fiyatlandırması kurallarını takip etme 

zorunluluğu bulunmamaktadır çünkü anlaşma hükümlerine göre her iki akit devlet de kendi transfer 

fiyatlandırması kurallarını uygulama imkanına sahiptir. 

 

Buna karşın, ÇVÖA’sının 9 uncu maddesinin 1 inci paragrafına göre anlaşmanın birincil düzeltmeyi 

yapan akit devlette uygulandığı ve diğer akit devletin anlaşmanın 9 uncu maddesinin 2 inci paragrafı 

uyarınca karşıt düzeltme yapmakla yükümlüğü olduğu yönünde uzun süreden beri çeşitli tartışmalar 

yapılmıştır. Ancak, bu tür bir argümanın doğru olmadığı kanaatine sahibiz. İlk olarak, ÇVÖA’sının 9 

uncu maddesinin iç mevzuat açısından yorumlanması herhangi bir durumda anlaşmayı uygulayan akit 

devletin mevzuatına gore (lex fori) yapılmak zorundadır. İkinci olarak bir ÇVÖA, anlaşmanın 9 uncu 

maddesinin 2 inci paragrafına göre karşıt düzeltme yapıldığında ve aynı zamanda dar anlamda 

anlaşmanın 3 üncü maddesinin 2 inci paragrafı uyarınca kaynak ülkenin iç mevzuatına gore yorum 

yapılması gerektiği durumlarda uygulanır.  

 

Böylece, ÇVÖA karşıt düzeltme aracılığıyla akit devletlerin iç mevzuata göre vergilendirmede 

bulunmasını engeller. Üçüncü olarak, ÇVÖA’sının 9 uncu maddesine ilişkin OECD yorumlarına (OECD 

Commentary) göre akit devletler transfer fiyatlandırması konularında birbirlerinin değerlendirme ve 
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yorumları ile bağlı değillerdir.10 O yüzden, iki ülke vergi otoritesi arasında transfer fiyatlandırması 

işlemlerinin unsurlarının farklı yorumlanmasından kaynaklanan uluslararası vergi uyuşmazlıkları 

ÇVÖA’larının 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına gore çözümlenmeli ve KAU kapsamında transfer 

fiyatlandırması işlemlerinin yorumlanması ile ilgili konular hakkında OECD Tranfer Fiyatlandırması 

Rehberinin ışığında karar verilmelidir. 

 

Transfer fiyatlandırması bağlamında her bir işlemin koşullarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasına 

ilişkin uyuşmazlıklara güzel bir örnek, ilişkili kişiler arasında işlev ve risklerin dağılımı ile ilgili olabilir. 

Diğer bir örnek ise, uygulamada çoğu zaman görüldüğü üzere, iki akit devlet arasındaki vergi 

uyuşmazlığının kaynağı ÇVÖA’larının 9 uncu maddesi bakımından tarafların ilişkili kişi (associated 

parties) olup olmadıklarının tespiti ile ilgilidir.  

 

Örneğin, Türk transfer fiyatlandırması düzenlemelerinde “kontrol” kavramı çok geniş bir şekilde 

tanımlanmış ve bazı ülkelerde olduğu gibi herhangi bir katılım yüzdesi belirlenmemiştir. Buna karşın, 

Çin vergi mevzuatında ilişkili kişiler daha dar olarak tanımlanmış ve ilişkili kişi sayılabilmek için % 25’lik 

doğrudan ya da dolaylı bir kontrol oranı aranmıştır. Bu durumda, Çinde bulunan tarafla yapılan işlem 

ilişkili kişi kapsamında değerlendirilirken, öte yandan Çin yapılan işlemi ilişki kişilerle yapılmış olarak 

adletmemektedir. 

 

Son yıllarda ise, 2010 yılında OECD Model Vergi Anlaşmasında yapılan değişiklikler sonrasında daimi 

işyerleri (Permanent Establishment) ile ilgili olayların koşullarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

konularında önemli bir uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Bu da daimi işyeri ile ana merkez arasında karın 

dağıtılmasını belirleyen “karar vermede yetkili kişilerin işlevleri (significant people functions)” 

kavramı ile ilgilidir.  

 

Transfer fiyatlandırması uygulamalarında risklerin üstlenilmesi ve varlıkların ekonomik mülkiyetinin 

değerlendirilmesi ile ilgili olan “karar vermede yetkili kişilerin işlevleri”, sektörden sektöre (Örneğin 

bu tür işlevler petrol arama sektöründe ve bankacılık sektöründe olasılıkla aynı değildir.) ve şirketten 

şirkete değişiklik göstermektedir.11  

 

2.3. Farklı Transfer Fiyatlandırması Yönteminin Uygulanması ve Emsal Seçimi 

 

Transfer fiyatlandırması ile ilgili KAU’nün gerektirdiği önemli alanlardan birisi de ilişkili kişi işlemine 

uygulanacak en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin seçilmesinde yaşanan anlaşmazlıktır. Diğer 

bir uyuşmazlık ise bir taraf (vergi idaresi ya da şirket) tek taraflı transfer fiyatlandırması yöntemi 

(örneğin Maliyet Artı Yöntemi, Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Veya Işleme Dayalı Net Kar Marjı 

Yöntemi) uygular iken diğer taraf (diğer vergi idaresi ya da şirket) işlemin iki tarafına da uygulanan Kar 

Bölüşüm Yöntemini uyguluyor olmasından kaynaklanabilir. Karlı durumlarda, uyuşmazlık olağan 

işlevlere karın bir bölümünün dağıtılmasından sonra artık karın hangi tarafa atfedileceğinden 

                                                      
10  Jens Wittendorff, ‘The Object of Art. 9(1) of the OECD Model Convention: Commercial or Financial Relations’, 

3 International Transfer Pricing Journal 17 (2010), sayf. 204. 
11  OECD, Karın Daimi İşyerlerine Atfedilmesine İlişkin Rapor (Report on the Attribution of Profits to Permanent 

Establishments, Chap. 1, Sec. B. Statement of principles used to attribute profits to a PE), Para. 9, 2010. 



doğmaktadır. Bu tür bir sorun, çoğunlukla yerel olarak oluşturulduğu iddia edilen gayrimaddi varlığın 

belirlenmesi ile ilişkilidir.12  

 

Transfer fiyatlandırması yönteminin seçimi ile ilgili uyuşmazlıklar sıklıkla işlev analizi ve 

karşılaştırılabilirlik analizi ile de ilgilidir. KAU’na başvurulan bir çok olayda gözlemlendiği üzere, en 

uygun transfer fiyatlandırması yönteminin uygulaması ile ilgili tartışmanın kaynağı test edilen tarafın 

(tested party) seçimidir. Bir çok ülkenin vergi otoritesi, Emsallere Uygunluk İlkesinin uygulamasında 

doğru bir yaklaşım olmamasına rağmen, genellikle test edilen taraf olarak kendi vergi mükellefini 

tercih etme eğilimi sergilemektedir. Aynı şekilde, transfer fiyatlandırması yöntemi bağlamında belirli 

bir ilişkili kişi işleminde test edilecek en uygun “karlılık düzeyi göstergesinin (profit level indicator)” 

seçimi de uluslararası transfer fiyatlandırması uyuşmazlığında belirleyici bir ögedir.  

 

Uluslararası transfer fiyatlandırması uyuşmazlıkları aynı zamanda önerilen emsallerle önemli oranda 

ilgilidir. Bir çok durumda vergi otoriteleri ya kendi emsallerini araştırmakta ya da şirketlerce önerilen 

bazı emsalleri reddetmektedir. Uygulamada çoğu zaman görüldüğü gibi, uluslararası transfer 

fiyatlandırması uyuşmazlarında çözüme ulaşılamamasının en önemli sebeplerinden birisi her iki vergi 

otoritesi tarafından farklı emsallerin seçilmesidir. 

 

Bazı durumlarda ise emsal seçme sorunu yanında emsal aralıktaki (the arm’s length range) en uygun 

noktanın belirlenmesi de uyuşmazlığa neden olabilmektedir çünkü ülkeler emsaller üzerinde 

anlaşmaya varsalar dahi iç mevzuattaki transfer fiyatlandırması kurallarına bağlı olarak emsal aralığa 

ilişkin farklı bir yaklaşıma sahip olabilirler. Örneğin, bir çok ülkede emsal aralık için medyan değer 

uygun kabul edilirken, Hindistan’da emsal fiyat ya da karlılık oranının tespitinde aritmetik ortalama 

kullanılmaktadır. 

 

Konu ile ilgili diğer bir konu da veri tabanlarına ilişkindir. Birçok vergi vergi otoritesi yerel emsalleri 

öncelikle kabul ederken, Avrupa Birliği ülkelerinin vergi otoriteleri gibi bazı vergi idareleri daha genel 

bir yaklaşım izlemekte ve yerel emsallerin yanında diğer ülkelerin emsallerini de kabul etmektedir. 

Türkiye’de ise vergi idaresi önceliğini yerel emsallere vermekle birlikte, diğer ülkelerin emsallerini 

tamamen reddetmemektedir.  

 

3. Karşılıklı Anlaşma Usulünün Yetersizliğinden Kaynaklanan Hususlar  

 

3.1. Etkin Olmayan Süreç ve Sürgelen Çifte Vergilendirme 

 

ÇVÖA’ları kapsamında yer alan KAU’nun zayıflıkları oldukça iyi bilinmektedir: şirketlerin sürece 

katılma hakkı yoktur, süreç oldukça uzun sürmektedir ve tatmin edici bir sonucun alınıp 

alınamayacağı belirsizdir.13 KAU’nun en temel eksiği sürecin sonunda anlaşmaya varma 

zorunluluğunun bulunmamasıdır. Süreç vergi otoriteleri tarafından başlatıldığında, genelde uzun süre 

alır ve kompleks transfer fiyatlandırması işlemlerinde olduğu üzere gerçek bir çözüm bulunmadan  
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çifte vergilendirme sınırlı oranda ortadan kaldırılarak sonuçlanır. 

 

Bazı ülkelerde karşılıklı anlaşma süreci çifte vergilendirme tamamen ortaya çıkmadıkça vergi 

otoritelerince başlatılmamaktadır. Oysaki, bu durum etkin olmayan bir süreci ifade etmektedir çünkü 

şirketler olasılıkla çifte vergilendirmenin ortaya çıkabileceğini öngörecek bilgiye de sahip değildirler 

ve bu yüzden ciddi vakit kaybetmektedirler. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken husus, ÇVÖA’ya 

aykırı olan çifte vergilendirmenin teorik olarak ortaya çıkabilme olasılığı değil ancak bunun pratik 

olarak ortaya çıkma olasılığıdır.14 Bu bağlamda, pratik sebeplerden dolayı en iyi seçenek, vergi 

inceleme elemanının şirketleri zamanında uyarabilmesi adına inceleme raporunda çifte 

vergilendirmenin ortaya çıkabileceğinin altını çizmesidir. 

 
3.2. İç Hukuk Yollarına Başvurma İle Karşılıklı Anlaşma Usulü Arasındaki Etkileşim 
 

KAU, akit devletlerin iç hukuklarının dışında kalan özel bir süreçtir çünkü iç hukuktaki herhangi bir 

sınırlandırmaya bağlı kalmaksızın ilgili devlet tarafından yerine getirilmesi gereken uluslararası 

yükümlülüklerin bir parçası olarak kabul edilir. KAU ve iç hukuk arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır 

ancak bu ilişki KAU’nun uygulmasında önemli bir özellliğe sahiptir. Bu ilişki; KAU başlatıldığında, KAU 

devam ederken, KAU’ya ilişkin bir karar alındığında veya KAU sonucu alınan karar uygulamaya 

konduğunda ortaya çıkabilir.15  

 

İç hukukta yeralan çözüm yolları bitmeden karşılıklı anlaşmaya varıldığı durumlarda, vergi 

otoritlerinin anlaşmanın uygulanmasının bir koşulu olarak ilgili kişilerden anlaşma kapsamındaki 

konulara ilişkin olan iç hukukta yer alan yasal başvuru haklarından feragat etmelerini talep etmeleri 

normal bir durumdur. Böyle bir feragat olmaksızın, ileride alınacak bir mahkeme kararı yetkili vergi 

otoritelerini anlaşmanın uygulaması bakımından engelleyebilecektir.16  

 

3.2.1. İç Hukukta Yeralan Zamanaşımı Süreleri 

 

İç hukukta yeralan zamanaşımı süreleri aynı zamanda transfer fiyatlandırması konuları ile de ilgilidir. 

Vergi anlaşması ya da iç hukuk tarafından belirlenen zamanaşımı sürelerinden dolayı ÇVÖA’larının 9 

uncu maddesinin 2 inci parafrafına göre sağlanan indirim hakkının kullanılması mümkün olmayabilir. 

ÇVÖA’larının 9 uncu maddesinin 2 inci paragrafı belirli bir süreden sonra karşıt düzeltmenin 

yapılmaması yönünde bir belirlemeye sahip değildir. Bu durumda indirim hakkı, yürürlükteki 

ÇVÖA’nın iç hukuktaki düzenlemelerin üstünde olup olmadığına, ÇVÖA’nin diğer bir zaman 

sınırlaması getirip getirmediğine veya ÇVÖA’nın iç hukuk üstünde etkiye sahip olup olmadığına 

bağlıdır.17  

 

Herhangi bir ülke, transfer fiyatlandırması olaylarında zaman aşımı nedeniyle ilgili ilişkili kişinin vergi 

yükümlülüğünde değişiklik yapma imkanına sahip değilse yasal olarak karşıt düzeltmeyi 

                                                      
14  OECD, supra note 3 (Chap. 2,  Sec. A. Improving access to MAP), Para. 24. 

15  OECD, supra note 3 (Chap. 2, Sec. B. Obstacles to the functioning of the MAP process), Para. 44. 

16  OECD Model Vergi Anlaşması 25 inci Madde Yorumları, Bölüm 82 (Sec. 82 of OECD Comm. on Art. 25). 
17  OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi, Para. 4.43. 



gerçekleştiremeyebilir.18 Bu nedenle, vergi otoritelerinin özellikle diğer akit devletinin farklı bir iç 

hukuk kuralına (belirli bir zamanaşımı süresine) sahip olması nedeniyle karşıt düzeltmenin mümkün 

olmaması durumunda şirketleri en kısa sürede uyarması karşıt düzeltme hakkının ortadan 

kalkmaması için en doğru çözüm olacaktır. Bu durum özellikle transfer fiyatlandırması açısından 

oldukça kritiktir çünkü transfer fiyatlandırması incelemeleri uzun sure alabilir ve bu yüzden şirketler 

KAU’ya başvurma şansını kaybedebilirler.19  

 

Zamanaşımı süreleri ile ilgili husus, karşıt düzeltmeden daha çok birincil düzeltme ile ilgili de olabilir. 

Karşıt düzeltme ile ilgili zamanaşımı sürelerinden kaynaklanan sorun, bazen belirli bir vergilendirme 

dönemi için yapılması gereken birincil düzeltmeye ilişkin ilk tarhiyatın işlemlerin üzerinden uzun yıllar 

geçtikten sonra yapılmasından kaynaklanmaktadır.20 Bu kritik nokta bir örnekle daha iyi anlaşılabilir. 

 

Türk vergi otoritesinin, (X) Şirketinin tam yetkili imalatçıdan (fully pledged manufacturer) sözleşmeli 

imalatçıya (contract manufacturer) dönüştürüldüğü yeniden yapılandırma ile ilgili ilişkili kişi 

işlemlerini incelediğini varsayalım. İnceleme elemanı zamanaşımı süresinin son yılı olan beşinci yılda 

yeniden yapılandırma ile ilgili incelemesini tamamlar ve inceleme ikmalen tarhiyat ile sonuçlanmıştır 

çünkü inceleme elemanı (X) Şirketinin sahip olduğu gayrimaddi varlıkları Almanya’daki ana şirketi 

olan (B) Şirketine karşılıksız olarak transfer ettiğini iddia etmektedir. 

Diğer taraftan, Alman vergi hukukunun dört yıllık bir zamanaşımı süresine sahip olduğunu da 

varsayalım. Böyle bir durumda, (X) Şirketinin talebi üzerine Türk vergi otoritesi KAU’yu başlatmış olsa 

dahi Almanya’da karşıt düzeltme imkanı bulunmamaktadır çünkü Alman iç hukukunda yeralan dört 

yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle Alman vergi idaresi KAU talebini reddedecektir. 

Böyle bir durumda çifte vergilendirmenin devam ediyor olması, Türk ve Alman iç mevzuatlarındaki 

farkılıktan kaynaklanmaktadır ve ÇVÖA’nın amacı da gerçekleştirilememiştir. 

 

3.2.2. Karşılıklı Anlaşma Usulünün İç Hukuk Üzerindeki Etkisi 

 

Şirketler, genel olarak vergi idaresinin yaptığı tarhiyata karşı dava açabilirler veya dava açmadan önce 

idari yollara (tarhiyata itiraz gibi) başvurabilirler. Ancak, şirketler için sınır ötesi işlemlerden kaynaklan 

uyuşmazlık bakımından iç hukuka dayalı olarak dava yoluna gitme veya KAU talep etme arasında 

seçim yapmak oldukça zordur. 

 

Bazı şirketler KAU’yu tercih edebilirler ancak uygulamada görüldüğü üzere şirketlerin çoğunluğu vergi 

idaresinin uygulamalarına karşı dava açma yoluna başvurmaktadır. Ancak, ülkeler KAU’nun iç hukuk 

üzerindeki etkisi bakımından iki farklı görüşe sahiptir. Türkiye’ninde yer aldığı birinci gruptaki ülkeler, 

OECD Model Vergi Anlaşmasının yorumlarında belirtildiği gibi mahkemelerin aldıkları kararların vergi 

idaresi üzerinde bağlayıcılığa sahip olduğunu kabul etmektedirler ve o yüzden KAU sonucu vergi 

idarelerince alınan kararların mahkemeleri bağlamadığını savunmaktadırlar. Buna karşın, ikinci 

gruptaki ülkeler ise (Hollanda, Norveç) ÇVÖA kapsamında KAU’nun vergi otoritelerine akit devletleri 

                                                      
18  OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi, Para. 4.44. 
19  OECD Karşılıklı Anlaşma Usulleri Rehberi, Bölüm 3 (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures,  

Sec. 3 How MAP works), Para. 3.2.2. 
20  OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi, Para. 4.47. 



bağlayıcı niteliğe sahip yetki verdiğini ve bu yetkinin de yerel mahkemeleri bağlayıcı niteliğe sahip 

olduğunu savunmaktadır.  

 

Bu iki görüş dikkate alındığında, KAU’nun yerel mahkemeler üzerinde bağlayıcılığa sahip olup 

olmadığı konusunda görüş birliği olmadığı söylenebilir çünkü bu husus tamamen ilgili ülkenin iç 

hukukuna bağlıdır ve bu noktada ülkeler tarafından farklı görüşlerin savunulduğu aşikardır. 21 Diğer 

taraftan, OECD Model Vergi Anlaşmasının 25 inci maddesine ilişkin yorumlar her iki görüşü 

tanımaktadır ve her bir durum için de farklı çözümler önermektedir. O yüzden, OECD Model Vergi 

Anlaşmasının 25 inci maddesine ilişkin yorumları KAU’ya ilişkin kararların anayasal ya da hukuki 

düzenlemeler veya kararlar nedeniyle yerel mahkemeleri bağlamadığı Türkiye gibi bazı ülkelerde 

mahkemeye başvurulması durumunda KAU’nun başlatılamayacağının farkındadır. Ancak, OECD 

Model Vergi Anlaşmasının 25 inci maddesine ilişkin yorumların 27 inci paragrafında ÇVÖA veya diğer 

uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin, anayasada düzenlenmiş olsa bile, yerine 

getirilmesinin akit devletler açısından uluslararası kabul görmüş bir ilkeye dayalı olduğu belirtilmiştir. 

 

O yüzden, OECD Model Vergi Anlaşmasının 25 inci maddesine ilişkin yorumları vergi otoritelerinin 

şirketlere eş zamanlı olarak dava yoluna ve KAU’ya başvurmaya izin vermeleri yönünde tavsiye de 

bulunmaktadır. Biz de OECD’nin bu görüşüne katılmaktayız ve KAU iç hukuka dayalı olarak açılan 

davadan daha önce sonuçlanmış ise, vergi otoriteleri yargı kararı alındıktan sonra şirketler için daha 

olumlu olan kararı (KAU uyarınca alınan karar veya mahkeme kararı) uygulamalıdırlar. Buna karşın, 

yukarıda da belirtildiği üzere bazı ülkelerin iç hukuk kurallarına göre eş zamanlı olarak dava açmak ve 

KAU talep etmek henüz mümkün değildir. Bu yüzden dolayı, KAU şirketler tarafından etkin olarak 

kullanılamamaktadır çünkü mahkeme kararı Türkiye gibi ülkelerde vergi otoritesi üzerinde 

bağlayıcılığa sahiptir. 

 

Sonuç olarak, şirketlerin vergi otoritelerinin iç hukuk uyarınca yargı kararlarına aykırı 

davranamadıkları Türkiye gibi ülkelerde öncelikle dava yoluna gitmeleri ve dava sonuçlandığı zaman 

KAU’ya başvurmaları tavsiye edilebilir çünkü KAU’nun başlatılması için geçerli olan 3 yıllık süre nihai 

mahkeme kararının (Danıştay kararı dahil) alındığı tarihten itibaren başlamaktadır. O yüzden, 

şirketlerin vergi idaresince yapılan tarhiyatın yanlış olduğu yönünde ciddi bir kanıtı var ise doğrudan 

KAU’ya başvurması önerilmez. Diğer taraftan, konu ile ilgili mahkemeler tarafından alınmış önemli 

yargı kararlası mevcut ise, bu durumda şirket için en faydalı adım doğrudan KAU’ya başvurmak 

olacaktır. 

 

3.3. Şirketlerin Karşılıklı Anlaşma Sürecine Sınırlı Katılımı 

 

KAU, müzakerelerin bir parçası olarak şirketleri de dahil etmek gibi bir zorunluluğu kendi içinde 

barındırmamaktadır. O yüzden, şirketler kısmi olarak sürece katkıda bulunabilirler ancak olay ile ilgili 

dosyaları inceleme yetkisine haiz değillerdir. Şirketlerin KAU sürecine katılımı, genellikle kişisel olarak 

ya da bir temsilci aracılığıyla yazılı veya sözlü bilgiledirme ile sınırlıdır. KAU özünde şeffaf bir süreç 

değildir çünkü bir çok akit devlet KAU kapsamında gerçekleştiriken müzakeleri hükümetler arasında 

                                                      
21  John F. Avery Johnes, ‘The relationship between the mutual agreement procedure and internal law’, 1 EC Tax 

Review 2 (1999), sayf. 7. 



ve şirketlerin katılımının engellendiği aksi taktirde uygun olmayacak kamuya açık olmadan 

sürdürülmesi gereken bir süreç olarak görmektedir.22  

 

Şirketler, vergi otoriteleri için faydalı olabilecek tüm ilave bilgileri sunmaları yönünde teşvik edilirken, 

bir taraftan da KAU sürecini katılamalarına izin verilmeyen ve kapalı kapılar arkasında sürdürülen 

müzakereler olarak algılamaktadırlar.23 Bunun yanında, KAU’ne ilişkin anlaşmanın akit devletler 

tarafından kamuoyuna açıklanma zorunluluğu da bulunmamaktadır.24 Dolayısıyla, şirketlerin sınırlı 

katılımından dolayı, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında vergi otoritelerine sunmaları ve KAU’nun 

sonucu etkileyebilecek kritik gelişmeler hakkında vergi otoritelerini sürekli olarak bilgilendirmelerini 

tavsiye edebiliriz. 

 

Ayrıca, transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarında işlemin diğer tarafındaki ilişkili kişinin de 

uyuşmalığa müdahil olması mümkündür ve diğer akit devletteki ilişkili kişinin de iki akit devlet 

arasındaki uyuşmazlığın daha kötü hale gelmesini engelllemek için aynı bilgileri diğer akit devletin 

vergi otoritesine doğrudan sunmasını tavsiye etmek mümkündür. 

 

Diğer taraftan, uygun olan durumlarda belirli bir işlemin unsurlarının aynı şekilde anlaşılmasını 

sağlamak amacıyla şirketler konu ile ilgili açıklamalarda bulunmaları için görüşme sürecine davet 

edilebilirler. Dolayısıyla, hem yazılı hem de sözlü olmak üzere şirketlere akit devletlerin vergi 

otoritelerine olayın unsur ve koşullarını sunabilmeleri için her türlü imkanın sağlanması da arzu edilen 

bir durumdur.25 Bu durum özellikle karmaşık transfer fiyatlandırması işlemleri çin oldukça önemlidir.  

 

Vergi otoriteleri ilişkili kişi işlemlerinin detaylarına ulaşabilirler ancak onlar için işlemlerin altında 

yatan gerçek nedenleri algılamak bazı durumlarda zor olabilir. Dikkati çeken örneklerden birisi 

işletmelerin yeniden yapılanmasını kapsayan ilişkili kişi işlemlerdir. Bu anlamda vergi otoriteleri 

işletmelerin yeniden yapılanması ile ilgili işlemlerin arkasında yatan ticari gerekçeleri tam olarak 

anlamayabilir ve bu durum anlaşmaya ulaşılmasını engelleyen yanlış bir değerlendirmeye dönüşebilir. 

Böyle bir sorun ise ancak işletmelerin KAU’ya katılımları ile engellenebilir.  

 

Yukardaki açıklamalar göstermektedir ki şirketlerin KAU sürecine sınırlı katılımı KAU’nun en önemli 

eksikliklerinden birisidir. Bir çok kişi de KAU kapsamındaki bu tür uygulamaları eleştirmektedir çünkü 

bazı durumlarda KAU vergi otoriteleri arasında paket anlaşmalara dönüşebilir ve şirketler de bu tür 

pazarlıklardan ciddi zarar görebilir. 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

 

KAU’nun uluslararası vergi uyuşmazlıklarında en temel mekanizma olarak varlığını sürdüreceğini 

söylememiz fazlası ile mümkündür. Ancak, KAU vergi otoriteleri arasında uyuşmazlıkların kesin 

                                                      
22  Birleşmiş Milletler Transfer Fiyatlandırması Rehberi (the UN Guide to the MAP), Para. 155. 
23  Diane Hay and Kevin Norton, “United Kingdom - Developments Regarding the APA and MAP Processes”, 4 

International Transfer Pricing Journal 11 (2011), sayf. 316. 

24  Runge, supra note 2, sayf. 17. 

25  OECD, supra note 19 (Sec. 3 How MAP works), Para. 3.3.2. 



çözüme kavuşturulmasında etkin olarak kullanılamamaktadır. Bunun nedeni ise vergi otorilerinin 

ÇVÖA’ları zorunlu tahkime başvurma (obligatory arbitration) hükümleri barındırmadığı sürece çifte 

vergilendirme sorununu ortadan kaldırılmak için çözüme ulaştırma zorunluluklarının 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

KAU’nun zayıf yönü, şirketlerin sürece dahil edilmemesi, zaman kaybına yol açan uzun bir süreç 

olması ve tatmin edici bir sonuca ulaşmanın belirsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bazı ülkelerde, 

KAU çifte vergilendirme ortaya çıkmadıkça vergi otoriteleri tarafından başlatılmamaktadır. Oysaki, bu 

durum etkinliği olmayan bir süreç yaratmaktadır çünkü şirketler çifte vergilendirmenin ortadan 

kaldırılabilmesi için zamanında önlem alamamaktadırlar. 

 

Ayrıca, zaman aşımı sürelerinin varlığı ve bu sürelerin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi çifte 

vergilendirmenin en düşük seviyede tutulabilmesi için dikkate alınması gereken konulardır. Bunun 

yanında, uluslararası transfer fiyatlandırması uyuşmazlıkları bakımından öncelikle ÇVÖA’ya mı yoksa 

iç hukuk yollarına mı başvurulacağı yönünde açık bir belirleme bulunmamaktadır. 

 

Böylece, şirketler teoride KAU’nun yanında eş zamanlı olarak iç hukukta yeralan çözüm yollarına 

başvurabilir. Ancak, KAU’nun uygulamaları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir ve özellikle bazı 

ülkeler şirketlerden KAU’yu başlatmadan önce iç hukuk tarafından sağlanan dava açma gibi 

hklarından vazgeçmelerini istemektedirler. Bazı ülkeler de karşılıklı varılan anlaşmanın uygulamaya 

konulmasını şirketlerin iç hukuktan kaynaklanan haklarından vazgeçmeleri şartına bağlamıştır. 

 

Benzer şekilde, birçok transfer fiyatlandırması uyuşmazlığında yetkili vergi idareleri ilgili şirket iç 

hukuktan kaynaklanan haklarından vazgeçmediği sürece diğer akit devlet ile müzakerelere 

başlamamaktadır. O yüzden, Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkelerde dava yoluna ve KAU’ya eşzamanlı 

olarak başvurma hala mümkün değildir. Bu nedenle, KAU etkin bir şekilde şirketlerce 

kullanılamamaktadır çünkü yerel mahkemelerin kararları vergi otoritesini bağlayıcı niteliğe sahiptir. 

Böyle durumlarda, OECD Model Vergi Anlaşmasının yorumlarında önerildiği gibi en iyi seçenek hem 

dava açmanın hem de KAU’ya başvurmanın mümkün olduğu diğer akit devlette yeralan ilişkili kişinin 

KAU sürecini başlatmasıdır. 

 

Diğer taraftan, vergi otoritelerinin yargı kararı ile bağlı olmadığı Hollandaki gibi ülkelerde şirketler 

dava yoluna gitmek yerine KAU başvurmayı tercih etmelidirler çünkü yargı ne karar alırsa alsın vergi 

otoritesi KAU süreci sonucunda alınacak kararı uygulayabilecektir. 

 

Bunların yanında vergi idareleri şirketleri KAU’nun bir parçası olarak sürece dahil etmemektedir. Bu 

kapsamda ülkelerin KAU’nun iki hükümet arasında gerçekleştirilen hassas bir konu olduğu ve o 

yüzden şirketlerin KAU müzakerelerine katılmamaları yönündeki görüş çok da doğru değildir. Bunun 

yerine, şirketlerin ya da onların temsilcilerinin müzakerelere katılması KAU’nun daha düzgün bir 

şekilde sonuçlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

 

(*) Bu makale, Lebib Yalkin Dergisinde (Şubat 2014) sayısında yayınlanmıştır. 


