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ÖZ 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ulusal ekonomiler bütünleşmiş ve çok 

uluslu şirketler giderek dünya ekonomilerinde daha fazla söz sahibi olmuşlardır. 

Bununla birlikte ana şirketin ilişkili olduğu şirketlerde yaptığı mal alış verişlerinde 

uygulanacak transfer fiyatlarının belirlenmesi önde gelen konularından biri olmuştur. 

Ülkeler arasındaki vergi rekabetinin neden olduğu ve zararlı vergi uygulamalarına 

yol açan vergi oranlarındaki ve politikalarındaki farklılıklar, çok uluslu şirketlerin 

bunları kullanarak vergiden kaçınmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak 

transfer fiyatlaması hem vergi idareleri hem de şirketler açısından en önemli 

konuların başında gelmektedir.  

Bu çalışmada transfer fiyatlaması müessesesinin çıkış noktası olan vergi 

rekabeti kavramına değinilmiş, zararlı vergi rekabeti ve uygulamaları incelenmiştir. 

Ülkemizdeki transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin 

irdelenmesi için bunun Türk vergi sistemindeki yerine ve Kurumlar Vergisi 

Kanununda yer alan transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine 

yer verilmiştir. 

                              ABSTRACT 

 As  a result of the globalization, national economies integrated and multinational 

companies have more about to say on the world economies gradually. However,  

determining the transfer prices that will be used by the parent company while trading 

with the related companies, became one of the most significant subject. The 

differences of tax rates and politics causes the tax competation between the countries 

and engender the harmful tax practices, causes the multinational companies  to avoid 

taxes. As a result of this, transfer pricing becomes of the most significant subject for 

tax administrations and companies. 

 In this  study,  tax competation concept which is the starting point of transfer 

pricing of institution, refered and the harmful tax competation and its practices 
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examined. To study  the institution  that distributes hidden income by transfer pricing 

in our country, its place in the Turkish tax system and the judgements of the 

distribution of hidden income by transfer pracing in Corporate Tax Law.  
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                                                        ÖNSÖZ 

Hızlı yaşanan küreselleşme süreci, yoğun bir rekabet ortamını da beraberinde 

getirmiştir. Bu rekabet işletmeleri gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çeşitli bölgelerde 

faaliyet göstererek kârlarını maksimize etmeye zorlamaktadır. Vergisel kavramlar 

işletmeler için her zaman sorun yaratan konuların başında gelmektedir.  Bu sebeple 

vergiden kaçınma istek ve çabaları senelerdir hem vergi idareleri ve mükellefler 

arasında bir çıkar çatışması yaratmakta hem de iki taraf için de en önemli konuların 

başında gelmektedir.  

Transfer fiyatlaması kavramı da son yıllarda dünya ticaretinin artmasıyla 

beraber uluslararası vergi hukukunun ilgilendiği güncel konulardan biri haline 

gelmiştir. Zira bu çalışmanın amacı transfer fiyatlaması ve vergilendirme 

kavramlarının bir araya getirilmesi, her iki konunun da gündemi fazlasıyla meşgul 

etmesi ve bu konuda yine bir çok ayrı yorumun olmasıdır.  

Çok uluslu şirketler farklı ülkelerde faaliyet gösteren iştirakleri arasında 

gerçekleştirdikleri işlemlerde kullanacakları fiyatları tespit ederken, global vergi 

yükünün azaltılması amacıyla, kurumlar vergisi ve dış ticaret üzerinden alınan vergi 

oranları arasındaki mevcut farklılıkları kullanarak emsallerine göre düşük ya da 

yüksek belirlenme yoluna gitmiştir. 

Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de ilgili konu hakkında çalışmalara 

başlanmıştır. Kavramların iyice anlaşılması maksadıyla OECD’nin hazırlamış olduğu 

“Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi” 

ayrıntılı olarak incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmış olup bu bağlamda özellikle 

ülkemizde 2006’da yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 

transfer fiyatlaması konusunda getirdiği yenilikler incelenerek eksiklikler ortaya 

konulmuştur. 

Çalışmamı hazırlamam sırasında katkılarını hiç esirgemeyen tez danışmanım 

Binhan Elif Yılmaz’a teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin vergi sistemleri yeni kavramlarla 

karşılaşmaktadır. Çok uluslu şirketler her zamankinden daha etkili bir şekilde 

küreselleşmenin getirdiği olanakları kullanarak ülkelerin vergi gelirlerini 

aşındırmakta, kendi kârlarını maksimize etmekte ya da zararlarını en aza 

indirmektedirler. Vergi gelirlerinin aşındırılması yöntemlerinden biri transfer 

fiyatlaması kullanılarak kazancın yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden düşük 

vergi oranlarına sahip ülkelere aktarılmasıdır. 

Devletlerin kendi vatandaşlarından vergi alması egemenliklerinin gereğidir ve 

bu görevi zorunlu olarak vatandaşlar yerine getirmektedir. Devlet otoritesi vergi 

koyarken ve vergi alırken bir takım düzenlemelere gider. Küreselleşmeyle birlikte 

sermaye gerek yurt içinde gerekse yurt dışında akışkan bir özellik kazanmıştır. Bu 

durumda devletlerin yapacakları düzenlemelerin sadece yurt içindeki değil yurt 

dışından gelecek olan sermayeyi de kapsayıcı özellikte olması gerekir. 

Şirketlerin giderek büyümesi ve yurt dışına açılması, hem vergi idareleri 

açısından hem de yaptıkları uluslararası işlemler açısından vergilendirmeyi daha da 

karmaşık hale getirmektedir. Farklı ülkelerde farklı vergi sistemlerinin uygulanması 

beraberinde mevcut karmaşıklığı daha da artırmaktadır. Farklı uygulamalar, çok 

uluslu bir şirkete sadece yurt içinde faaliyet gösteren başka şirkete göre daha fazla 

külfet getirmektedir. Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde en çok sorun yaratan 

konuların başında uygun transfer fiyatlarının belirlenmesi gelmektedir. Transfer 

fiyatları hem vergi idareleri hem de vergi yükümlüleri açısından önem taşımaktadır.  

Transfer fiyatlaması, bir ticari şirketin kendi bölümleri ya da kolları 

arasındaki mal ve hizmet satışlarında uyguladığı fiyatların tespiti olarak 

tanımlanabilir. Transfer fiyatlaması çoğunlukla çok uluslu şirketlerin farklı vergi 

bölgelerindeki bağlı kuruluşları arasındaki alım satım işlemlerinde ortaya 
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çıkmaktadır. Aynı vergi bölgesindeki bağlı kişi ve kuruluşlar arasındaki işlemler de 

transfer fiyatlamasına konu olmaktadır. Bağlı kişi ve kuruluşlar, ilişkili kişi olarak 

adlandırılmaktadır. İlişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan fiyat emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı tespit edilirse, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı yapıldığı kabul edilir ve transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazançlar için cezalı tarhiyat yapılır. Bu nedenle transfer fiyatlaması yurt içindeki 

şirketlerin başvurduğu bir vergi planlama aracı olabileceği gibi bu konu özellikle 

uluslararası alanda faaliyet gösteren çok uluslu şirketleri daha fazla ilgilendirmekte 

ve bunlar tarafından daha fazla kullanılmaktadır. 

Transfer fiyatlaması; ülkelerin vergi tabanlarını ve yapılan ülkeler arası gelir 

ve servet transferleri ile çok uluslu şirketlerin vergi yüklerini birebir etkilemektedir. 

Bu nedenle, son yıllarda dünya ticaretinin artmasıyla beraber uluslararası vergi 

hukukunun ilgilendiği güncel konuların başında gelmektedir. Çok uluslu şirketler 

kendi ülkelerinde ya da dünyanın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren bağlı 

şirketleri vasıtasıyla yaptıkları işlemleri ya daha pahalı ya da daha ucuz göstererek 

kârlarını artırmak isterler. Bu da beraberinde tabi oldukları ülkenin vergi tabanının 

aşındırılmasını getirmektedir 

Türk Vergi Sistemi çerçevesinde transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı konusunun ve vergilendirilmesinin incelenmesinin nedeni, 2006 yılında 

vergi sistemimize dâhil edilen, vergi idareleri ve uluslararası şirketlerce en önemli 

vergi sorunu olarak belirtilen ve içinde birçok sorunu barındırmakta olan bu 

müessese ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan birçok kapsamlı çalışma olmasına 

karşın, bu çalışmalarda farklı yorumlara yer verilmiş olması ve bu nedenle yapılan 

bu çalışma kapsamında oluşturulan görüş ile söz konusu çalışmalar ortamına katkıda 

bulunma düşüncesidir. 

Çalışmanın birinci bölümünde, transfer fiyatlaması olgusunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için öncelikle transfer fiyatlamasının ortaya çıkış nedeni olan vergi 

rekabeti üzerinde durulmuş, transfer fiyatlaması zararlı vergi rekabeti ile 

ilişkilendirilmiş ve zararlı vergi rekabeti konusu ve uygulamaları üzerinde 
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durulmuştur. Daha sonra transfer fiyatlamasının değişik tanımlarına yer verilmiş, 

transfer fiyatlamasının günümüz ekonomik dünyasındaki önemine değinilmiştir. 

İkinci bölümde, Türk vergi sisteminde transfer fiyatlamasına yönelik 

hükümlere değinilmiş, burada yer alan tanımlara yer verilmiştir. Transfer fiyatının 

belirlenmesinde kullanılan emsallere uygunluk ilkesinin tanımı yapılmış, uygulama 

esasları belirtilmiş, transfer fiyatlaması belirleme yöntemleri tanımlanmış, Gelir 

Vergisi Kanunundaki transfer fiyatlaması hükümlerine değinilmiştir. 

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise Kurumlar Vergisi Kanununda transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kavramına değinilmiş ve unsurları 

irdelenmiş, emsal kavramına değinilmiştir. Sırasıyla transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı yapabilecek kişi ve kurumlar, ilişkili kişi kavramı ve dağıtıma 

konu olabilecek işlemler anlatılmıştır. Son bölüm transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımının özellikli durumları çerçevesinde incelenerek sonlandırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: 

VERGİ REKABETİ VE TRANSFER FİYATLAMASI 

1.1. VERGİ REKABETİ KAVRAMI  

Küreselleşme bir ülkede ekonomik, mali, sosyal ve siyasal olmak üzere 

birçok alanı etkileyen bir olgudur. Küreselleşmeden etkilenen alanların başında da 

vergiler gelmektedir. Vergi toplama tüm dünyada, her ülkenin kendi sınırları 

içerisinde bulunan kişi ve kuruluşlardan ne kadar vergi alacağını belirleme hakkına 

sahip olduğu esasına dayanır. Hükümetler; zaman zaman egemenlik haklarından 

taviz verseler de vazgeçemedikleri tek şey, kendi vergilerini düzenleme haklarıdır.1 

Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin kamu 

harcamalarını karşılamak, ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek amacıyla 

devletin egemenlik hakkına dayanılarak çıkarılan kanuna uygun olarak gerçek ve 

tüzel kişilerden cebren, karşılıksız, nihai olarak ve doğrudan alınan parasal kaynağa 

verilen addır.2 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak oluşan uluslararası sermaye akımı, tüm 

dünyada vergi politikaları konusunda daha büyük harmonizasyon ve entegrasyona 

gereksinim duyulmasına neden olmaktadır. Bugün de vergi devletin temel finansman 

kaynağı olma durumunu korumaktadır. Kaynak sağlama amacının yanında 

ekonomiye müdahale etme aracı olarak da vergiler etkin bir maliye politikası aracı 

durumundadırlar. Bir başka deyişle devlet çeşitli kanunlarla olduğu gibi vergi 

kanunları yoluyla da ekonomiye düzenleyici müdahalede bulunabilmektedir. 

Devletin piyasaya vergiler aracılığıyla müdahalesi vergi mükelleflerinin iktisadi 

davranışlarını etkilemektedir. 

                                                            
1 Hakan Ay, “Vergi Rekabeti”, Vergi Dünyası, Sayı:236, Nisan 2001, s.134. 
2 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, 7. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s. 111-112; Özhan Uluatam, 
Kamu Maliyesi, 10.Baskı, Ankara, İmaj Kitabevi, 2009, s. 257. 
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Rekabet kavramı insan doğasında var olan ve çıkarını kollama eğilimi ile 

ilişkili bulunan bir davranışın, belli bir piyasa modeli çerçevesinde düzenlenmiş 

biçimidir.3  İktisadi anlamda rekabet ise, ekonomik faaliyette bulunanların daha iyiye 

ulaşmak, daha çok maddi imkâna kavuşmak ve her şeyden daha çok pay almak için 

yarışmasıdır. Bir başka tanıma göre rekabet, nispeten adil bir yarış ortamında, birden 

çok benzer konumdaki katılımcının, kurallara bağlı kalarak, eş anlı olarak kıt bir şeyi 

veya istenilir bir konumu kazanma amacıyla yaptıkları çabalar olarak da 

tanımlanabilir.4 Dolayısıyla rekabet, piyasa ekonomisinin temel kavramlarından 

biridir. Piyasa ekonomisi içerisindeki rekabetin dışında devletler arasındaki rekabetin 

varlığından da söz etmek gerekir. 

Vergi rekabeti, bir bölge veya ülkedeki bireyler ve işletmelere teşvik 

sağlamak üzere, vergisel ayrıcalıklar kullanılarak farklı vergilendirme yetkisine sahip 

birimler arasında gerçekleştirilen rekabettir.5 Bunun yanında geniş anlamda vergi 

rekabeti, vergilendirme yetkisine sahip idari birimlerin (yerel yönetimler, eyaletler, 

devletler) vergi politikalarının diğer idari birimler üzerinde meydana getirdiği etkiler 

olarak da tanımlanabilir.6  

Barker’e (2002) göre vergi rekabeti, bir ülkede işletmelerin rekabetçiliğini 

arttırmak veya yabancı doğrudan yatırımları çekebilmek için vergi yükümlülerinin 

vergi yüklerini azaltarak bir ülkenin ulusal ekonomisini geliştirmek olarak 

tanımlanmaktadır.7 Öner (2004) ise vergi rekabetini şu şekilde tanımlamıştır; “bir 

                                                            
3 Zeki Erdut, Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir, Dokuz 
Eylül Yayınları, Ocak 2002, s. 1. 
4 Erdal Türkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001, s. 69. 
5 Filiz Giray, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 
Sayı:9, 2005,s. 94, (Çevrimiçi) http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/dergi/Sayi09/10Giray.pdf, 01.08.2009. 
6  TİSK, Rekabet Dizisi: 1 Yeni Ekonomi Ve Rekabet,   (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=2424, 09.10.2009. 
7 William B. Barker, “Optimal International Taxation and Tax Competition: Overcoming the 
Condradictions”, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol: 22, Number: 2, 
Winter 2002, s. 172 (Çevrimiçi) 
http://www.personal.psu.edu/users/w/b/wbb3/Barker_Files/NORTHWESTERN.pdf, 12.06.2009 ; 
Emrah Ferhatoğlu, “2004 Genişlemesi Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Sonuçları”, 
E-Akademi, Sayı: 51, Mayıs 2006, (Çevrimiçi) http://www.e-akademi.org/makaleler/eferhatoglu-
2.htm,  13.06.2009. 
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ülkenin bir ekonomik faaliyet üzerindeki vergilendirme yetkisinden, o faaliyetin üzerindeki 

vergi yükü diğer ülkelere göre düşük olacak ölçüde kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir.”8 

OECD’ye göre vergi rekabeti hükümetleri, seçmenlerin istemiş olduğu vergi 

politikalarını izlemekten alıkoyarak demokrasiye zarar verebilmektedir. Serbest 

dolaşan sermaye, düşük oranlı vergi düzenlemelerinin hâkim olduğu ülkelerde vergi 

ödeyip, daha yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerde vergi ödemekten kaçınıp, bu 

ülkelerin sunmuş olduğu kamusal hizmetlerden yararlanmak suretiyle hareketliliği az 

olan vergi ödeyicilerinin üzerinden kazanç sağlayabilmektedir.9  

Vergi rekabeti konusunda oluşturulan literatür, genel olarak 1956 yılında 

Charles Tiebout’un ortaya attığı “rekabet teorisi” üzerine kurulmuştur. Tiebout 

eyaletler arası rekabeti ürünlerin pazar içerisindeki rekabetine benzetmiştir.10 Nasıl ki 

pazar içi rekabet ürünlerin kalitesini ve müşterilerin tatmin düzeylerini arttırıyorsa 

vergi rekabeti de seçmenlerin tatmin düzeylerini yükseltebilmek için kamu 

etkinliğini artıracaktır. Tiebout bireylerin, kamusal malları sağlayan yerel 

yönetimleri ve tercihlerini en iyi şekilde tatmin eden vergi fiyatlamasını seçtiklerini 

kabul etmektedir. Tiebout’un teorisine göre, hareketli emek için yerel yönetimler 

arasındaki rekabet, toplumun refahını artıracaktır. Şöyle ki, bir bölgedeki faktörlerin 

başka bölgelere gitmesini önlemek için yetkililer, bireylerin tercihlerine uygun vergi 

ve kamu harcama bileşimini belirlemek zorundadırlar.  

Vergi rekabeti, firma ve ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak isteyen idari 

birimlerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu alanlarda rakip idari birimlere 

kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya düşük tutmak suretiyle 

potansiyel olarak mobilitesi yüksek olan üretim faktörleri (özellikle kalifiye işgücü 

                                                            
8 M. Yavuz Öner, “Zararlı ( Haksız ) Vergi Rekabeti”, E-Yaklaşım, Sayı:11, Haziran 2004, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064594.htm, 
21.07.2009. 
9 OECD, The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report, s. 4, (Çevrimiçi) 
http://www.oecd.org/dataoecd/60/33/30901115.pdf, 11.07.2009. 
10 İhsan Günaydın, Serkan Benk,” Globalleşmenin Vergi Sistemlerinde Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri-1”, Vergi Sorunları, Sayı:179, Ağustos 2003, s. 143. 
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ve sermaye) için kendi idari birimlerini cazip hale getirme çabasıdır.11 Rakiplerine 

kıyasla firma ve bireylere vergisel kolaylıklar sağlamak suretiyle üstün bilgi ve 

tecrübe sahibi “kalifiye” beşeri sermayeyi, üretimi, istihdamı, yenilik ve icatları 

artıracak yabancı sermayeyi ülkesine çekmeye çalışan idari birimler, vergi 

rekabetinden rakipleri aktif misillemeye başvurmadığı sürece yarar sağlarken, bu 

rekabete karşı koymayan veya koymakta geciken veya bu uygulamanın 

sonuçlarından olumsuz yönde etkilenen idari birimler, vergi rekabetinin mağdurları 

konumuna düşmektedirler. 

Vergi rekabetinden olumlu yönde etkilenen ülkeler, bu politikalarının olumlu 

bir netice vermesi halinde vergisel kolaylıklar sağlamada kendisinden daha 

dezavantajlı konumda olan diğer ülkelerden sermaye ve kalifiye işgücü ithal ederler. 

Bu aşamada aktif vergi rekabeti uygulayan ülkenin hamlelerine cevap vermede 

başarısız olan ülkeler ise muhtemelen sermaye ve işgücü ihraç eden bir durumla karşı 

karşıya kalırlar. 

Vergi rekabetinde vergi oranı olarak, gerçekte yüklenilen oranı yansıtmada 

yetersiz olduğu gerekçesiyle kanuni vergi oranı yerine efektif vergi oranı kullanılır. 

Efektif vergi oranı kanuni vergi oranından farklı olup, birtakım faktörleri dikkate 

alan bir orandır. Şöyle ki, efektif vergi oranı, kurumlar (veya gelir) vergisinden önce 

ve sonra yatırımdan sağlanan kazançlar arasındaki farkın vergi öncesi gelir oranına 

oranlanmasıyla bulunur.12 Efektif vergi oranını belirleyen birtakım faktörler 

bulunmaktadır. Bunlar; kanuni vergi oranı, faiz ve amortisman indirimleri, kişisel 

gelir vergisi ve kurumlar vergilerinin entegrasyon derecesi ve enflasyon etkilerinden 

oluşmaktadır.13 Efektif vergi oranları özellikle çok uluslu şirketlerin yatırım ve 

yerleşme kararlarını etkilemede önemli bir faktördür.14 

                                                            
11 Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, “Vergi Rekabeti”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, s. 1. 
12 Yenal Öncel, “Kurumlar Vergisinde Değişim ve Uluslararası Vergi Rekabeti”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Konferansları, 47. Seri, 2005, s. 8. 
13  Filiz Giray, a.g.e., s. 95. 
14 Şahin Akkaya, Küreselleşme Sürecinde Vergi Yapıları ve Uluslararası Vergi Rekabeti, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 58. 
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Ülkeler vergi rekabetine giriştiklerinde, üretim faktörlerini çekmek için vergi 

oranlarını düşürürler ya da başka vergisel avantajlar sağlarlar. Bu durum söz konusu 

ülkelerin vergi gelirlerinde bir kayba neden olur. Ancak bu kayıp net bir kayıp 

değildir. Çünkü ülkeye girecek sermayenin vergi tabanını genişleterek vergi 

gelirlerini artırması beklentisi ortaya çıkar. Dolayısıyla sağlanan vergi avantajlarıyla 

elde edilecek gelir, oranlar arasındaki farktan doğan kayıptan büyük olduğu durumda 

ülkeler vergi rekabetine girerler.   

Vergi rekabetinin hem teorik hem de ampirik olarak farklı durumlarda farklı 

sonuçlar doğurmasının olası olduğunu belirten görüşe uygun olarak vergi rekabetinin 

etkisi çeşitli unsurlara göre değişiklik gösterebilmektedir.15 Vergi rekabeti için 

yapılan tanımlara dayanarak vergi rekabetinin üç unsurunun olduğu söylenebilir:16 

• Vergi rekabeti, birey veya şirketlerin uluslararası rekabet gücünü artırarak 

yabancı yatırımları17 ülkeye çekmeye yönelik bir uygulamadır. Vergi politikalarında 

rekabetçi olabilmek için yasal düzenlemelerin yapıldığı ülkede yaşayan bireylerin ve 

faaliyet gösteren şirketlerin yapılan bu yasal düzenlemelerden elde edecekleri 

vergisel avantajlar sonucunda diğer ülkelerde bulunan rakipleri karşısında rekabet 

güçleri artacaktır.18 

• Vergi rekabeti uluslararası rekabeti içerir. Kendinden başka ülkelerin vergi 

politikalarından etkilenen bir ülkenin onlardan daha iyi ya da daha kötü durumda 

                                                            
15 Harun Kılıçaslan, Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Türkiye, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 
Aralık 2005, s. 48. 
16 Filiz Giray, a.g.e., s. 95. 
17 Yabancı yatırımlar, portföy ve doğrudan sermaye (reel)  yatırımlarıdır. Doğrudan sermaye 
yatırımları (direct investment), fabrika, tesis gibi fiziksel yatırımlardır. Portföy yatırımları (portfolio 
investment) ise kurulmuş bir şirketin hisse senetleri ya da iştirak hisselerinin satın alınması gibi daha 
çok parasal hareketlerden oluşan yatırımlardır. (İsa Coşkun, “Vergi Cennetleri”, Vergi Dünyası, Sayı: 
192, Ağustos 1997,Vergi Dünyası CD’si.) 
18 Mehmet Çavuş, “ Vergi Arbitrajı Açısından Vergi Rekabetinin ve Türkiye’deki Uygulamalarının 
Analizi, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Vergi Cennetleri”, E-Yaklaşım, Sayı:31, Şubat 2006, 
(Çevrimiçi)  http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006027762.htm, 
17.07.2009. 
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olmasıdır. Vergi rekabetinde yükümlüler (yatırımcı, şirket veya çalışanlar) kendileri 

için daha uygun bir vergi sistemine sahip ülkeye gideceklerdir.19  

• Vergi rekabetiyle sağlanacak vergi avantajları çeşitli vergisel teşvikler 

yoluyla gerçekleştirilmektedir.20 

Görüldüğü gibi son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, 

dünyada ülkeler arasındaki mal ve para hareketlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş 

ve sermaye sınırları olmayan sanal bir dünyada hareket eder hale gelmiştir. Yaşanan 

bu hızlı teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler dünyada her an dolaşım halinde bulunan, yatırım amaçlı 

sermaye potansiyelini kendi ülkelerine çekebilmek için başta vergilendirme olmak 

üzere birçok alanda yeni düzenlemeler yapmakta ve sermaye girişleri açısından 

avantajlı duruma gelmeye çalışmaktadırlar.  

Vergi rekabeti günümüzde uluslararası vergileme problemlerinin en çok 

tartışılan konularından biridir. Ülkelerin hareketli, ancak kıt olan sermaye ve 

işgücünü çekebilmek amacıyla çeşitli vergisel kolaylıklar sağlamaları ve bunun bir 

rekabet halini alması kimileri tarafından ekonominin doğası gereği görülmekte ve 

olumlu sonuçlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla beraber, kimileri de bu tür 

bir rekabetin ülkelerin vergi tabanlarının erozyona uğraması sonucunu doğuracağını 

ileri sürmekte ve vergi rekabeti olgusuna karşı çıkmaktadırlar. Buna rağmen 

uluslararası alanda ülkelerin ulusal vergi politikalarını yabancı sermayeyi çekecek 

şekilde düzenlemeye başlaması, ülkelerin vergi politikalarını bir rekabet aracı olarak 

kullanarak birbirleriyle yarışmalarına ve böylece uluslararası vergi rekabeti denilen 

kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Vergi rekabeti etkin bir yönetim ile herkes için en yüksek olası refah 

düzeyine yol açabilir. Ancak bazı vergi rekabeti uygulamaları, dünya refahını 

                                                            
19 A. Murat Yıldız, Cem Tekin, “Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-II”, Yaklaşım, Sayı:100, 
Nisan 2001, (Çevrimiçi) http://yaklasim/mevzuat/dergi/readİframe.asp?fileİname=2001042566.htm, 
17.08.2009. 
20 Filiz Giray, a.g.e., s. 95. 
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optimum noktasının altına düşüren yanlış kaynak dağılımına yol açmaktadır. Bu 

durum vergi rekabeti ile amaçlanan hedeflere ulaşmayı önleyebilmekte ve birtakım 

sorunlar yaratabilmektedir. Bu sorunlar ekonomik ve mali sorunların yanında 

birtakım sosyal sorunlar da olabilmektedir. Ancak vergi rekabetinin yarattığı etkileri 

ölçmek; vergi sistemlerinin karmaşık ve anlaşılmasının zor olması, vergi 

matrahlarının yerleşim kararlarını etkileyen verginin yanında başka bir takım 

etkenlerin olması gibi nedenlerden dolayı oldukça zordur.21 

1.2. VERGİ REKABETİ ÇEŞİTLERİ 

Vergi rekabeti, kaynakların daha etkin kullanımını sağlama ve kamu 

harcamalarını disiplin altına sokma gibi bazı refahı arttırıcı etkilere sahiptir. Vergi 

rekabetiyle birlikte vergi oranlarında azalma ve vergi tabanlarında genişleme olduğu 

görülmüştür. Aynı zamanda vergi rekabetinin, verginin tarafsızlığı ilkesine aykırı 

olması nedeniyle olumlu olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle zarar verici olduğu 

ileri sürülmektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte yaygınlaşan vergi rekabeti bazı sorunlara da yol 

açmaktadır. Sorunlara yol açan vergi rekabeti zarar verici yani “zararlı vergi 

rekabeti” (bad or harmful tax competation) olarak adlandırılmaktadır. Sınırsız vergi 

rekabetinin bir sonucu olan zararlı vergi rekabeti, vergi rekabetiyle hedeflenen 

amaçlarının tersine bir etki yaratmakta ve olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.22  

Vergi rekabetinde vergi yükünün azaltılmasıyla kazanılması amaçlanan bazı 

avantajlar söz konusu olabilmektedir. Eğer vergi yükünün düşürülmesi, kârlar 

üzerinden alınan direkt vergilerin azaltılması yoluyla yerli sanayinin rekabet 

edebilirliğini artırıyorsa, bu iyi yani “yararlı vergi rekabeti”dir (good competation). 

                                                            
21 Filiz Giray, a.g.e., s. 110. 
22  A.e. s. 94. 
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Bir ülkenin yabancı yatırımları kendisine çekebilmek için vergi oranlarını düşürmesi 

söz konusu ise zararlı vergi rekabeti söz konusu olabilmektedir.23  

1.2.1. Yararlı Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti ile etkin bir yönetim ve herkes için en yüksek olası refah 

düzeyi yaratma gibi amaçlara ulaşılabiliyorsa yararlı vergi rekabeti söz konusudur. 

Vergi rekabeti konusunda “tüm rekabet şekilleri yararlı olduğu için vergi rekabeti de 

yararlıdır” şeklinde bir görüş ileri sürülebilmektedir.24 Bu görüşten yola çıkarak vergi 

rekabetinin sağlayacağı faydalar ön plana çıkarılmakta ve tarafların vergi rekabeti 

ortamında önemli yararlar sağlayabileceği vurgulanmaktadır. Vergi rekabeti 

literatürü incelendiğinde, yararlı vergi rekabetinden ziyade zararlı vergi rekabeti 

kavramının yaygınlaştığı görülmektedir.  

Yararlı vergi rekabeti, genel olarak rekabetin sağladığı kazanımlar üzerinden 

açıklanabilmektedir.25 Buna göre, vergilendirme alanında tekel gücüne sahip 

otoritelerin yetki alanında bulunan mükellefler, vergi yükünün düşürülmesini konu 

alan rekabetçi vergi politikalarından çeşitli yararlar sağlayabilmektedir. Ayrıca bu tür 

politikalar mükelleflerin vergilere gönüllü uyumunu da teşvik edici bir nitelik 

taşımaktadır.26 

Vergi rekabeti kamu ekonomisi hacminin daha fazla büyümesini 

önlemektedir. Çünkü bütçe harcamalarının önemli bir bölümü vergi gelirleriyle 

finanse edilmektedir. Vergi rekabeti yalnızca kamu hacmini küçültmekle 

kalmamakta, ulusal idarelerin sağladıkları geliri daha tutumlu kullanmalarını da 

teşvik etmektedir.27  

                                                            
23 Saygın Eyüpgiller, Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, 
Yaklaşım Yayınları, 2002, s. 20. 
24 Filiz Giray, “Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri”, Vergi Dünyası, Sayı:260, Nisan 2003, s. 127. 
25 Saygın Eyüpgiller, a.g.e., s. 20. 
26 J.Timothy Goodspeed, “Vergi Rekabeti, Fayda Vergileri ve Mali Federalizm”, Çev: İsa Sağbaş, 
Maliye Dergisi, , Sayı 139, Ocak-Nisan 2002, s. 52. 
27 Benjamin  Powell,  “Tax Competition  is Beneficial,  Not Harmful”,  Research Reports ,American 
Institute for Economic Research, Vol: 68, No:15, August  2001, ss. 87-88, (Çevrimiçi) 
http://heartland.temp.siteexecutive.com/pdf/80181b.pdf, 01.07.2009 
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Vergi rekabeti ile devletlerin başarısız olan maliye politikalarını daha etkili 

bir araç olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki vergi oranı 

indirimlerine bağlı olarak gelir ve kurumlar vergisi oranlarını indirmek zorunda 

kalan gelişmekte olan ülkeler, elde ettikleri vergi gelirlerini daha etkin olarak 

kullanmak, kamu harcamalarında etkinlik sağlamak zorunluluğunu hissetmişlerdir. 

1.2.2. Zararlı Vergi Rekabeti 

Küreselleşmenin, vergileme alanındaki yansımalarının en önemlilerinden 

birisi kuşkusuz zararlı vergi rekabeti kavramıdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik 

gelişmelerle birlikte, ülkeler arasındaki mal ve para hareketlerinde önemli gelişmeler 

meydana gelmiş ve sermaye, sınırsız sanal bir dünyada hareket eder hale gelmiştir.28 

Bunun yanında sermaye hareketlerindeki serbestleşme ve artan teknolojik olanaklar, 

vergi otoriteleri açısından bir yandan yeni olanaklar yaratırken, diğer yandan ciddi 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle finansal işlemler olmak üzere 

coğrafi olarak hareketli faaliyetleri çekebilmenin yarattığı cazibe, ülkeleri bu konuda 

bir rekabete itmekte ve bu rekabet kimi durumlarda ulusal vergi tabanlarında 

erozyona sebebiyet verebilmektedir.29 

Eğer bir ülkenin vergi sistemi; kendinden başka ülkelerin vergi sistemleri 

üzerinde büyük boyutlarda tahribata neden oluyorsa, vergi matrahlarında erimeye yol 

açıyorsa, küresel alanda mükellefler arasında eşitlik ve adaleti zedeleyici 

uygulamalara yol açıyorsa, ticaret ve yatırımların yönünü değiştiriyorsa, mobilitesi 

yüksek olan sermaye hareketlerinin ülkeye çekilmesini sağlıyorsa, bu o ülkenin, 

küresel alanda zararlı vergi rekabeti oluşturduğu anlamına gelmektedir.30 

                                                            
28Hakan Ay, Metin Meriç, “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Vergi Kayıp ve Kaçakları”,  E-
Yaklaşım, Sayı: 11, Haziran 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064561.htm, 13.08.2009. 
29 Yüksel Karaca, “Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri: OECD Bünyesindeki Çalışmalar Ne 
Aşamada?”, Vergi Dünyası, Sayı:238, Haziran 2001, s. 90. 
30 Hakan Ay, Metin Meriç, a.g.e. 
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Zararlı vergi rekabeti, bir vergi idaresinin vergi matrahını belirlerken, diğer 

vergi idarelerinin olası etkilerini dikkate almadığı bir mali dışsallık31 türü olarak 

tanımlamaktadır.32 Zararlı vergi rekabeti genelde hükümetlerin diğer ülke 

kanunlarına aykırı, onlarla uyumlu olmayan bazı düzenlemeleri gündeme 

getirmeleriyle veya teşvik etmeleriyle kendini gösterir.33 

OECD tarafından kabul edilen zararlı vergi rekabeti uygulamaları vergi 

cenneti ya da zararlı tercihli vergi rejimleridir. Ülkeler kendilerini birer vergi cenneti 

haline getirirken ya da zararlı tercihli vergi rejimleri uygularken aynı zamanda dibe 

doğru bir yarış (race to the bottom) başlatmış oluyorlar.34 Ülkeler birbirleriyle 

rekabet ederek yatırımlara ve sermayeye çeşitli vergi kolaylıkları sağlamakta ve 

vergi gelirlerinde önemli kayıplara neden olmaktadırlar. Bir ülkenin uyguladığı bu 

tür bir stratejiden dolayı diğer ülkeler yatırımlar için cazibelerini yitirmektedirler. 

Sonuçta diğer ülkelerde yatırımları kendilerine çekmek için benzer bir stratejiyi 

uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Ve bu da sonunda bütün ülkelere zarar veren bir 

rekabet haline gelmektedir. Bu kavram vergi rekabetinin ülkelerin vergi gelirlerinde 

yarattığı erozyonu35 ve diğer ülkelere yayılma etkisini anlatmak için kullanılan bir 

kavramdır.36  

                                                            
31 Mali dışsallık; vergileme yetkisine sahip otoritenin belirleyeceği vergi oranının, diğer vergileme 
otoritelerinin vergi gelirlerini etkilemesidir. (Filiz Giray, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve 
Boyutları”, s.103). 
32 E. Wallace  Oates, “Fiscal Competition or Harmonization? Some Reflections”, National Tax 
Journal, Vol: 54, No: 3, September 2001, s. 507. 
33 Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004, s. 73. 
34 OECD, Harmful Tax Competation: An Emerging Global Issue, 1998, (Çevrimiçi): 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/1/1904176.pdf, 07.07.2009 , s. 20 (Bundan sonra 1998 Raporu 
olarak anılacaktır.); Coşkun Can Aktan, İstiklal Y Vural, a.g.e., s.15;  Mehmet Batun, “Küreselleşme 
Sürecinde Vergi Rekabeti ve Türkiye”, Yaklaşım, Sayı: 196, Nisan 2009, (Çevrimiçi)  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414246.htm, 22.07.2009. 
35 Yüksel Karaca, a.g.e., s. 90.  
36 Savaş Çevik, “Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası:Vergi Politikasında Dönüşüm ve Küresel 
Sorunlar”, Vergi Dünyası,  Sayı:270, Şubat 2004, s. 157.  
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Zararlı vergi uygulamalarının, efektif vergi oranlarını diğer ülkelere oranla 

net bir şekilde daha düşük tutmak suretiyle zararlı rekabet şartları yaratmasının yanı 

sıra başka sonuçları da vardır.37 Bunlar; 

• Finansal akımların ve dolaylı olarak da reel yatırım akımlarının yönünün 

değiştirmesi, 

• Vergi yapılarının bütünlüğü ve vergi adaletinin zaafa uğratılması, 

• Tüm mükelleflerin vergi mevzuatına olan saygısının zayıflaması, 

• Vergi ve kamu harcamalarının düzeni ve ağırlığının yeniden modellenmesine 

ihtiyaç doğması, 

• Vergi yükünün bir bölümünün haksız biçimde, daha az mobil vergi 

matrahlarına, özellikle işgücüne, gayrimenkullere ve tüketime yüklenmesine 

neden olması, 

• Vergi mevzuatının idari maliyetlerinin ve vergi uygulamasının idareye ve 

mükelleflere yükünün artmasına neden olması şeklindedir. 

1.2.2.1. Zararlı Vergi Rekabetini Belirleyen Ölçütler 

Bir vergi uygulamasının zararlı olup olmadığını belirleyen kriterler, 

OECD’nin 1998 yılında yayımladığı “Harmful Tax Competation: An Emerging 

Global Issue” (Yeni Küresel Konular: Zarar Verici Vergi Rekabeti) (1998 Raporu) 

adlı Raporunda bulunmaktadır.38 Bu kriterler ev sahibi ülkenin kendi vergi 

kanunlarının uygulamasına izin veren bilgi mevcudiyeti sorunu üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bunun için bilgi alışverişi ve şeffaflık, anahtar kriterlerdir. Bu 

ölçütler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

 

 
                                                            
37 OECD, 1998 Raporu, s. 16. 
38 A.e., ss. 22-25.   
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1.2.2.1.1. Tercihli Vergi Rejimi (Sıfır ya da Düşük Oranlı)  

Mobilitesi yüksek yabancı yatırımları kendisine yöneltmek için ülkelerin en 

çok başvurdukları yöntem sıfır ya da çok düşük oranlı vergi uygulamasına gitmektir. 

Bu uygulama zararlı vergi uygulaması olarak kabul edilmektedir.39 Zararlı kabul 

edilen bu uygulama genel vergi uygulaması içinde ya da idari uygulamayla ya da 

özel bir vergi düzenlemesiyle yapılabilir.40 Tercihli vergi rejimleri üç biçimde 

oluşturulabilir. Birincisi, sıfır ya da düşük oranlı vergi uygulaması, ikincisi belirli 

konularda muafiyet, istisna ya da indirimler sonucu matrahın daraltılması veya 

kaldırılması, üçüncüsü ise ikisinin beraber uygulanmasıdır.41 

1.2.2.1.2. Dış Sermaye ve Yatırımcılar İçin Ayırımcı Vergi 

Rejimi 

Bu kriter bir vergi teşvikinin ülkede yerleşik olmayan yükümlüler ya da bu 

yükümlülerin işlemleri için olması anlamına gelmektedir.42 Böyle bir uygulama aynı 

zamanda bir sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Vergisel avantajlardan 

yararlanan diğer ülkelerin mükellefleri, ülkenin yerleşik mükelleflerinin vergileriyle 

finanse edilen hizmetlerden yararlanmakta fakat finansmanına katkı 

sağlamamaktadırlar.43 Bu da büyük bir haksızlığa ve uluslararası düzeyde bir 

bedavacılık (free-rider) sorununa44  neden olmaktadır. 

1.2.2.1.3. Kapalı (Çevrili Alan) Vergi Rejimi  

Serbest bölgeler (free zone) bu tür rejimlere gösterilebilecek en iyi 

örneklerdendir. Serbest bölgeler; devletin müdahalesinin az ya da hiç olmadığı, 

                                                            
39 Murat Çak, Binhan Elif Yılmaz, Murat Şeker, “Uluslararası Vergi Rekebetinin Doğrudan Yabancı 
Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılatırılmalı Bir Analiz”, Antalya, 
23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2008. 
40 Türkan Öncel, Yenal Öncel, “Uluslararası Vergi Rekbaeti”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 43.-44. Seri, 2003, s. 10. 
41 A.e., s.11. 
42 A.e. 
43 Niyazi Cangir, “Vergide Rekabet ya da Vergi Poltikasının Değişen İşlevi-I”, Yaklaşım, Sayı:91, 
Temmuz 2000, ss. 106-107. 
44 Mehmet Batun, a.g.e. 
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gümrük muafiyeti ve çeşitli teşviklerin sağlandığı ve ucuz işgücünün olduğu 

bölgelerdir.45 İç piyasa serbest bölgelere verilen ayrıcalıklardan izole edilmiş 

durumda olmalıdır.46 Bu iki şekilde yapılabilir. Açık ya da dolaylı olarak yerleşik 

mükelleflerin bu rejimden yaralanmaları ya da rejimden yararlananların açık ya da 

dolaylı olarak iç piyasada faaliyette bulunmalarının önlenmesi şeklindedir.47 Böylece 

bu rejimler ülkenin kendi vergi tabanlarına zarar vermez fakat yabancı devletlerin 

vergi tabanlarını olumsuz yönde etkiler.48 

1.2.2.1.4. Etkin Bilgi Değişiminin Olmaması 

Bu kriter ülkenin vergi istihbaratından diğer ülkelerin yararlanamaması 

anlamına gelir. Bir takım ülkeler diğer ülkelerle bilgi değişimi konusunda isteksiz 

davranırlar ya da hiç bilgi değişiminde bulunmazlar. Böylece zararlı vergi 

uygulamalarından faydalananların bilgilerinin ilgili ülkelere ulaşması engellenmiş 

olur.49 Vergi cennetleri bu tür uygulamaya örnek olarak gösterilebilir.  

1.2.2.2. Diğer Zararlı Vergi Rekabetini Belirleyen Ölçütler 

Bu ölçütler ana ölçütlerin dışında, zararlı vergi uygulamalarının saptanmasına 

yardım edebilecek olan ölçütlerdir. 

1.2.2.2.1. Suni Biçimde Vergi Matrahının Belirlenmesi 

Ülkelerin vergi kanunlarında yer alan ve matrahın daraltılması için kullanılan 

bazı vergisel ayrıcalıklarla vergi matrahının belirlenmesi, vergi matrahlarının yapay 

olarak belirlenmesidir. Bazı ülkeler vergi matrahını daraltmak için bir takım 

muafiyet, istisna ya da indirimler uygulayabilmektedirler.50 Yapılan 

sınırlandırmaların enflasyon etkilerini yok etmek ya da çifte vergilendirmeyi 
                                                            
45 Ayşe Yiğit Şakar, Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler, Ankara, Yaklaşım Yayınları,  2008,  s. 21. 
46 Niyazi Cangir, a.g.e., s. 111. 
47 Semih Öz, “Zarar Verici Vergi Rekabeti Konusunda OECD’nin 2004 Yılı İlerleme Raporu”, E-
Yaklaşım, Sayı:10, Mayıs 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004054486.htm, 20.08.2009. 
48Türkan Öncel, Yenal Öncel, a.g.e., s. 11;  M.Yavuz Öner, a.g.e. 
49 Türkan Öncel, Yenal Öncel, a.g.e., s.12. 
50 A.e. 
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önlemek gibi gerekçeleri olabilmektedir.51 Fakat aynı zamanda bu sınırlandırmalarla 

ayırımcı vergi rejimi içinde vergi matrahının daraltılarak yapay olarak belirlenmesi 

de amaçlanmış olabilmektedir.52 

1.2.2.2.2. Birçok Vergi Anlaşmasına İmza Atmak 

Ülkelerin vergi anlaşmaları ağlarının olması, ülkelerin çifte vergilendirmeden 

korunması ve vergi otoriteleri arasında işbirliğinin sağlanması bakımından 

önemlidir.53 Fakat vergi anlaşmalarının kapsamı genişlerse ve o ülke zararlı vergi 

uygulamalarına sahipse bu uygulamalarını vergi anlaşmaları aracılığıyla daha fazla 

ülkeye yayabilmektedir. 

1.2.2.2.3. Diğer Ölçütler 

Uluslararası transfer fiyatlaması ilkelerinin uygulanmaması, yurt dışı 

gelirlerinin ülke vergisinden muaf tutulması, vergi oranı ya da matrahının pazarlık 

konusu edilebilmesi,54 ülkelerin vergi kaybını telafi etmek için yerleşik yatırımcıyı 

koruyucu önlemler almaları ve mevzuatlarında bunların uygulanmasına imkân veren 

hükümlerin olması, zararlı vergi rekabeti uygulamalarının göstergeleri 

sayılmaktadır.55 

1.2.2.3. Zararlı Vergi Rekabetine Karşı Yürütülen Çalışmalar 

Küreselleşmeyle birlikte ülkelerin vergi alanında gösterecekleri üç tür tepki 

vardır. Birincisi; kendini kendi sınırları içine hapsetmiş ve dünyanın geri kalanından 

soyutlamış bir vergi sistemi olmaktır. Buna savunmacı tepki denilmektedir. Bu 

yönde tepki gösteren ülkeler vergi sistemlerinin reformu için hiçbir çaba 

                                                            
51 Murat Çak, Binhan Elif Yılmaz, Murat Şeker, a.g.e. 
52 Türkan Öncel, Yenal Öncel, a.g.e., s.12. 
53 Murat Çak, Uluslararası Vergi Rekabeti, Transfer Fiyatlaması ve Vergilendirme, Ankara, 
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2008/385, 2008, s.12 (Çevrimiçi) 
http://www.sgb.gov.tr/Publications/Uluslararas%C4%B1%20Vergi%20Rekabeti%20Transfer%20Fiy
atlamas%C4%B1%20Ve%20Vergilendirme.pdf, 19.07.2009 
54 Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Maliye ve Hukuk 
Yayınları, 2005, s. 96. 
55 Türkan Öncel, Yenal Öncel, a.g.e., s. 13. 
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harcamazlar. Bunun nedeni ise vergi rekabetinin zarar verici olduğu düşüncesidir.56 

İkincisi; uluslararası uyumlaştırmayı kabullenmiş, diğer ülkelerin yaptığı vergi 

reformlarını örnek alan ve ülkenin kalkınmasını destekleyen yani yapıcı tepkidir.57 

Üçüncü tür tepki ise, şeffaf ve etkin bilgi değişimini ilke edinmiş, işbirliğine açık bir 

vergi idaresi olmak şeklindedir.58 Ülkeler bu tepkilerden hangisini vereceklerine 

kendileri karar vermektedirler. 

Zararlı vergi rekabetini önlemeye yönelik çalışmalar OECD ve AB tarafından 

yoğun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. OECD’nin ve AB’nin zararlı vergi 

rekabetini önleme çalışmaları, vergi rejimlerinin değerlendirilmesi yönünden 

benzerlik gösterse de AB’nin çalışmaları daha çok ticari faaliyetler üzerinde 

yoğunlaşırken, OECD’nin faaliyetleri finansal işlemler ve diğer faaliyetlerle 

ilgilidir.59  

1.2.2.3.1. OECD Tarafından Yapılan Zararlı Vergi Rekabetini 

Önleme Çalışmaları ve Hedef Uygulamalar 

Zararlı vergi rekabetini önleme çabaları, vergi reformunun geleceğidir. Bu 

daha düşük vergi oranlarına karşı bir mücadele değildir. Bir ülke kamu hizmetlerini 

sağlamada arzu ettiği seviyeyi seçebilmelidir ve kendi vergi oranlarını buna göre 

koyabilmelidir.  

Ulusal ekonomilerin küreselleşmesiyle birlikte OECD Bakanları Mayıs 

1996’da “finansal kararlar ve yatırımlar üzerinde bozucu etkisi olan zararlı vergi rekabetinin 

etkilerini yok etmek için alınacak önlemler, bunun ulusal vergi tabanı üzerindeki sonuçları 

ve bir rapor hazırlanması” amacıyla Organizasyonu göreve çağırmıştır.60 Alınan 

                                                            
56 Saygın Eyüpgiller, a.g.e., s. 25. 
57  A.e., s. 26. 
58Jeffrey Owens, “Taxation in a Global Environment”, OECD Observer, (Çevrimiçi) 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/650/Taxation_in_a_global_environment.html, 
20.08.2009. 
59 Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, s. 119. 
60 Joann M. Weiner, Hugh Ault, “ The OECD’s Report On Harmful Tax Competation”, National Tax 
Journal, Vol:51, No:3, September 1998, s. 602, (Çevrimiçi) 
http://ntj.tax.org/wwtax%5Cntijrec.nsf/67295626C4BF3A3D85256AFC007F06FS/$FILE/V51n3601.
pdf, 01.09.2009. 
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kararlar zararlı vergi rekabeti üzerinedir ve temelde vergi cennetleri (tax heavens)  ve 

zararlı tercihli vergi rejimleri (harmful preferential tax regimes) üzerinde 

durmaktadır.61  

Zararlı vergi rekabetinin, finansman dolayısıyla yatırım kararları üzerindeki 

etkileri ve vergi erozyonu etkilerinin yok edilmesine yönelik kararlar alınmıştır. Bu 

konuyla birlikte savaşma kararı alınmıştır. Alınan kararlar 1997 yılında yapılan 

Bakanlar Konseyi ve G7 devlet başkanları toplantılarında da tekrarlanmıştır.62  

Nisan 1998’da Paris’te yapılan Bakanlar Konseyi toplantısında zarar verici 

vergi uygulamalarıyla mücadele etmek üzere “Yeni Küresel Konular: Zarar Verici 

Vergi Rekabeti” Raporunun kabul edilmesiyle 1996 yılında başlanan çalışmaların ilk 

bölümü tamamlanmıştır.63 Bu Rapor’la birlikte bir Forum oluşturulmuştur. Bu 

Forum’da64 vergi cenneti ve zararlı tercihli vergi rejimi ülkelerini belirleme ve üye 

olmayan ülkelerin de çalışmaya dâhil edilmesiyle ilgili hükümler bulunmaktadır. 

1998 yılında çalışmalara başlamış olan Forum’un hazırladığı Rapor Haziran 

2000’de yapılan Bakanlar Konseyi toplantısı bildirisiyle birlikte açıklanmıştır. 

“Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar Verici Vergi Uygulamalarını Tanımlama ve 

Elimine Etmede İlerlemeler”65 adlı Raporda (2000 Raporu) yapılan çalışmalar ve 

yapılması planlanan çalışmalara yer verilmiş, vergi cenneti ve zararlı tercihli vergi 

rejimlerine sahip olan ülkeler listesi açıklanmıştır.  

Yayımlanan bu Rapor’dan sonra üye ülkeler arasında görüşmelere devam 

edilmiştir. Yapılan bu görüşmeler sonucunda Kasım 2001’de “Zarar Verici Vergi 

Uygulamaları Projesi 2001 İlerleme Raporu”66 (2001 Raporu) yayımlanmıştır. 2004 

                                                            
61 Filiz Giray, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları”, s. 115. 
62 Saygın Eyüpgiller, “Vergi Cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri: Uygun Olmayan Vergi 
Rekabetinin 1998 OECD Vergi Komitesi Işığı Altında Değerlendirilmesi”,Vergi Dünyası, Sayı:222, 
Şubat 2000, Vergi Dünyası CD’si;  Joann M. Weiner, Hugh Ault, a.g.e., s. 602. 
63 Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, s. 94. 
64 OECD, 1998 Raporu, ss. 73-78. 
65 OECD, Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifiying and Eliminating Harmful Tax 
Practices, 2000, (Çevrimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/2090192.pdf, 07.07.2009. 
66 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practıces: The 2001 Progress Report, (Çevrimiçi)  
http://www.oecd.org/pdf/M00021000/M00021182.pdf, 07.07.2009. 
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yılında ise yapılan çalışmaların sonuçlarının açıklandığı “Zarar Verici Vergi 

Uygulamaları Projesi: 2004 Yılı İlerleme Raporu” (2004 Raporu) yayımlanmıştır.  

Çok uluslu şirketler ve bireyler OECD’nin zararlı vergi rekabeti uygulaması 

olarak kabul ettiği vergi cennetlerine şirketlerini taşıyarak ya da faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlarını aktararak daha az vergi ödeme ya da vergi ödememe yoluna 

gitmektedirler. Gittikçe artan oranda vergi gelirleri aşınan devletler vergi 

cennetlerine karşı giderek daha fazla önlem alma yoluna gitmektedirler.67 

Vergi cennetlerinin tarihçesine baktığımızda modern anlamda en eski vergi 

cenneti ülkenin İsviçre olduğunu görmekteyiz. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde 

Kuzey Avrupa ve İsviçre dışındaki diğer Avrupa ülkeleri daha fazla gelir edebilmek 

amacıyla vergi oranlarını artırdılar. İsviçre ise yeniden inşa ve sosyal talepleri 

karşılayabilmek için daha fazla fona sahip olmak yani daha fazla yatırımı ülkesine 

çekmek gerekçesiyle vergileri artırmadı68 ve bir cazibe merkezi haline geldi. Daha 

sonra vergi cenneti olan başka ülkeler sahneye çıktı. 

Vergi cenneti kavramı yaygın olarak kullanılmasına rağmen, uluslararası 

platformda kabul edilebilir bir tanım yapılamamıştır. Bunun nedeni ise vergi cenneti 

kavramını tüm boyutlarıyla anlatacak bir kriterin bulunamamasıdır. Bundan dolayı 

hemen hemen tüm kaynaklarda doğrudan bir tanım verilmek yerine özellikleri 

anlatılmıştır.  

Vergi cennetlerinin sahip oldukları özellikler şöyledir;69 Vergi cennetleri, 

yabancı yatırımları çok düşük vergi oranlarıyla vergiye tabi tutarlar ya da hiç vergi 

uygulamazlar.70 Vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve gizli şartlar 

                                                            
67 Semih Öz, “Vergi Cennetlerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Uygulanacak Olası Yaptırımlar”, 
Yaklaşım, Sayı:141, Eylül 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004094805.htm, 27.07.2009. 
68 Tun Nin Wu, “Tax Heavens”, The George Washington University IBI, Fall 1999, s. 4, 
(Çevrimiçi) http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall1999/Wu.Tun.pdf, 01.08.2009.  
69 Fethi Heper, Şennur Hoşyumruk, ”Vergi Cennetleriyle İligili Çalışmalarda Son Durum-I” 
Yaklaşım, Sayı:116, Ağustos 2002, (Çevrimiçi)  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002083228.htm, 12.08.2009. 
70 İhsan Günaydın, “Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları”, Vergi Sorunları, Sayı:126, 
Haziran 1999, s. 76. 
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altında işlemlerin yapılabilmesine olanak veren düzenlemeleri vardır.71 Genelde kıyı 

finans merkezleri olarak bilinirler ve finansal gizlilik esastır.72  

Ülkeler, mobilitesi yüksek olan finansal ve diğer hizmetler faaliyetlerini 

çekebilmek için zararlı tercihli vergi rejimleri oluştururlar.73 Bu tür vergi 

rejimlerinde genelde finansal ve hizmet faaliyetleri gibi vergi farklılıklarından dolayı 

kolayca yer değiştirebilen ekonomik faaliyetler hedeflenir.  

1.2.2.3.2.  Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Zararlı Vergi 

Rekabetini Önleme Çalışmaları 

Avrupa Birliği’nde vergilerin uyumlaştırılması ve zararlı vergi rekabetini 

önleme çalışmaları 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması’na dayandırılsa ve 1962 

Neumark Komite (Neumark Committee) Raporu’yla başlamış olsa da74 özellikle 

1990’lı yıllarda yoğunluk kazanmaya başlamıştır.75 1996’da AB’ye üye ülkelerin 

Ekonomi ve Maliye Bakanlarının “Avrupa Birliği’nde Zarar Verici Vergi 

Rekabetiyle Mücadele Paketi” adıyla başlattıkları çalışmalar bugün hala devam 

etmektedir.76 Bu müzakere dokümanı temelinde 2003’e kadar şirketlerin zararlı 

kabul edilen vergisel faydalarını bitirmek için tarafların taahhütlerini içermektedir.77 

                                                            
71 Erkan Yetiner, “Vergi Cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme 
Nedenleri”, Vergi Dünyası, Mart 2001,Sayı:235, s.23.  
72 Danial J. Mitchell, “An OECD Proposal To Eliminate Tax Competition Would Mean Higher Taxes 
And Less Privacy”, The Heritage Foundation, (Çevrimiçi) 
http://heritagefoundation/backgrounder/bg1395.html,  20.07.2009;  OECD, 1998  Raporu,  s.23. 
73 Kemal Akmaz, “Uluslararası Vergi Rekabeti”, E-yaklaşım, Sayı:51, Ekim 2007, (Çevrimiçi): 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007109956.htm, 22.07.2009. 
74 Coşkun Can Aktan, İstiklal Y Vural, a.g.e., s. 13. 
75 Murat Çak, a.g.e., s. 22. 
76 Semih Öz, “Vergi Cennetleri Konusunda Yapılan Uluslararası Çalışmalar”, Yaklaşım, Sayı:139, 
Temmuz 2004, (Çevrimiçi) http://yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004074645.htm, 
20.07.2009. 
77 Vivek H. Dehejia, Philipp Genschel, “Tax Competation in the European Union”, Discussion Paper 
98/3, February 1998, ss. 18-19, (Çevrimiçi) 
http://edoc.mpg.de/get.epl?fid=61096&did=430171&ver=0, 12.09.2009. 
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AB bünyesinde 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması’ndan78 sonra 1990 

yılında Hollanda Maliye Bakanı Onno Ruding başkanlığında bir komite 

görevlendirilmiş ve bu komite kurumlar vergisiyle ilgili çalışmalar yapmış ve 

“Ruding Komitesi Raporu” olarak anılan raporu yayımlamıştır.  

Birincisi Mart 1996’da yayımlanan memorandumla AB’ye üye ülkelerin 

vergi sistemlerinde zararlı vergi rekabeti sonucunda ülkelerin vergi matrahlarının 

aşındığı ve piyasaları bozucu etkilerinin olduğu dile getirilmiştir. Yayımlanan 

memorandum sonucunda üye ülke maliye bakanları zararlı vergi rekabeti 

uygulamalarını takibe almışlar ve çalışmalarının sonucunu Ekim 1996’da rapor 

halinde açıklamışlardır. 79 

Aralık 1997 tarihinde AB, Birlik içinde faaliyet gösteren şirketlerin uyması 

gereken kuralların belirlendiği ve hukuki olarak bir yaptırımının olmadığı ancak 

politik bazı yaptırımlara sahip olan “Code of Conduct” (Eylem Kodu ya da İş 

Davranış Kuralları80) girişimini kabul etmiştir.81  

Son yıllarda AB’de zararlı vergi rekabetine karşı yapılan mücadelenin 

kurumlar vergisi üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu amaca yönelik olarak 2002 

yılında bir komisyon raporu hazırlanmıştır.82 Haziran 2003’te yapılan AB Maliye 

Bakanları toplantısında şirketlerin vergilendirilmesinde haksız rekabetin önlenmesine 

ilişkin kuralları da içerin bir paket kabul edilmiştir.83  

Vergilemeyle ilgili AB politikalarına baktığımızda dolaylı vergiler alanında, 

bu vergilerin malların ve hizmetlerin AB sınırları içerisinde ki serbest dolaşımlarını 

                                                            
78 25.03.1957 tarihli Roma Antlaşması’nın vergilemeyle ilgili hükümleri 95.ve 99. maddelerinde yer 
almaktadır. (Özge Günay, “OECD ve Avrupa Birliği Bünyesinde Zararlı Vergi Rekabetini Önleme 
Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar, Vergi Dünyası, Sayı:308, Nisan 2007, s.125.) 
79 Murat Çak, a.g.e., s.28. 
80 Semih Öz, “Vergi Cennetleri Konusunda Yapılan Uluslararası Çalışmalar”, s.117. 
81 Özge Günay, a.g.e., s.125. 
82 Murat Çak, a.g.e., s.30. 
83 M. Yavuz Öner, a.g.e. 
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etkiliyor olmalarından dolayı uyumlaştırılmalarına çok önem verildiğini görüyoruz.84 

Gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerde bazı çalışmalar olmakla beraber 

uyumlaştırma çalışmaları pek mümkün olmamıştır.85 Özellikle kurumlar vergisi 

farklılıkları ortadan kaldırılarak serbest dolaşım sağlanmak istenmektedir.86  

Yatırımlar konusunda da tek piyasaya geçişle birlikte AB içi ve dışındaki 

ülkelerden gelecek olan yatırımları teşvik edici politikalar oluşturulmuştur. Bu 

nedenle de AB içindeki ülkelerde vergi rekabeti artmıştır.87 AB’nin amaçlarından 

birisi mal ve hizmetlerin, emeğin serbestçe dolaşabildiği bir iç piyasa yaratmaktır. 

Serbest rekabet ilkesi AB’nin en önemli ilkelerindendir.88 Burada önemli olan üye 

ülkelerin, zararlı vergi rekabetine neden olmamalarıdır. Bir devletin, sermayeyi 

çekmek için, zararlı vergi rekabetine neden olacak şekilde vergisel kolaylıklara yer 

vermesi serbest rekabet ilkesine aykırıdır.89 AB, bütün üye ülkelerce rekabetin doğru 

ve düzgün biçimde yapılmasını ve kaçakçılığa karşı ve güvenli bir ortam için 

mücadele edilmesini istemektedir.90 

AB’de vergilendirme alanında ortak politika araçlarının belirlenmesi ve 

uygulanması ancak oybirliği ile alınan kararlardan sonra ülkeleri bağlayıcı hale 

gelmektedir. Bu durum, vergilendirme ile ilgili çalışmaların ağır ilerlemesine neden 

olmaktadır. AB içinde vergilendirme ile ilgili sorunlar genellikle her ülkenin 

egemenlik sınırları içerisinde çözümlenmektedir. Ancak yine de AB üyesi ülkeler 

                                                            
84 Emrah Ferhatoğlu, “Avrupa Birliği’nde Zarar Verici Vergi Rekabetine Karşı Yürütülen Çalışmalar”, 
Yaklaşım, Sayı: 162, Haziran 2006, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006068119.htm, 26.06.2009. 
85 İsa Coşkun, a.g.e. 
86 Semih Öz,  “Vergi Cennetleri Konusunda Yapılan Uluslararası Çalışmalar”, s. 116. 
87 M.Yavuz Öner, a.g.e. 
88 Ayşe Yiğit Şakar, “Bir Devlet, Haksız Vergi Rekabeti Yoluyla Diğer Devletlerin Hazinelerine  
Verdiği Mali Zarardan Sorumlu Tutulabilir mi?”, Yaklaşım, Sayı: 185, Mayıs 2008, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080512011.htm, 12.08.2009. 
89 Funda Başaran, “Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum”, Vergi Sorunları, 
Sayı:156, Eylül 2001, s. 128. 
90 Ayşe Yiğit Şakar, “Bir Devlet, Haksız Vergi Rekabeti Yoluyla Diğer Devletlerin Hazinelerine  
Verdiği Mali Zarardan Sorumlu Tutulabilir mi?”. 
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zararlı vergi rekabetinin ortadan kaldırılmasına yönelik alınacak tedbirlerde fikir 

birliği içerisindedirler.91 

1.3. TRANSFER FİYATLAMASI KAVRAMI 

Dünya üzerindeki küreselleşme ve bütünleşme arttığı sürece çok uluslu 

şirketler daha fazla oranda ve daha fazla ülkede doğrudan sermaye yatırımı 

yapmakta, kurulu bulunan şirketlere iştirak etmekte ya da şirket kurmaktadır. Bu 

genişlemenin bir sonucu olarak ana şirket ile farklı ülkelerdeki iştirakleri arasında 

maddi ya da gayri maddi iktisadi kıymetlerin transferi de önemli miktarlara 

gelmektedir.92  

Uluslararası platformda oldukça fazla tartışılan transfer fiyatlaması kavramı, 

gerek ulusal şirketlerin sorumluluk merkezleri arasında, gerekse çok uluslu 

şirketlerin uluslararası faaliyetlerinde anahtar rol oynamaktadır. Transfer fiyatlaması, 

bir şirketin maliyet veya kâr merkezlerinde, bir şirketin iştirakleri, şubeleri ve ortak 

girişimleri arasındaki transferlerde söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, transfer 

fiyatlaması aynı gruba ait şirketler arasında olabileceği gibi aynı şirkete ait bölümler 

arasında da olabilecektir.93  

Küçükten büyüğe her ekonomik birimin amacı kâr maksimizasyonunu 

sağlamaktır. Şirketler kârlarını maksimize etmek için her türlü yöntemi kullanmak 

isterler. Çok uluslu şirketlerin yerel şirketlerden farklı olarak yer, mülkiyet ve 

uluslararasılaşma94 avantajları vardır.95 Onlar da bunu kullanarak vergi yüklerini 

                                                            
91 Allen Szeto, “Is Tax Competition Harmful? International Organizations Attempt to Eliminate 
Preferential Tax Regimes and Influence Tax Havens”, CA Magazine, December  2001, (Çevrimiçi) 
http://www.camagazine.com/archives/print-edition/2001/dec/regulars/camagazine26736.aspx, 
15.08.2009. 
92 Mehmet Aktaş, a.g.e., s. 23. 
93 Hüseyin Işık, Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara, T.C. Maliye 
Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,Yayın No:2005-370, 2005, s. 23 
(Çevrimiçi) 
http://www.sgb.gov.tr/Publications/%C3%87ok%20Uluslu%20%C5%9Eirketlerde%20%C3%96rt%C
3%BCl%C3%BC%20Kazan%C3%A7%20ve%20%C3%96rt%C3%BCl%C3%BC%20Sermaye.pdf, 
12.06.2009. 
94 Mülkiyet avantajları; rekabet üstünlüğü sağlayan sermaye varlıkları, ölçek ekonomileri, piyasalara 
giriş kolaylığı, ürünleri dağıtmaktaki üstünlükleri, ürün farklılıklarının olması; Yer avantajları; 
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azaltmak için ülkeler arasında oluşan vergi oranı farklılıklarından 

yararlanabilmektedirler.96  

Küreselleşmeyle birlikte vergi planlaması97 ve vergi arbitrajı98 kavramları 

iktisadi literatüre girmiştir.99 Devletler olabildiğince fazla gelir elde etmek için vergi 

toplamak isterler. Vergi arbitrajı vergide rekabetçi anlayış sonucunda ortaya çıkar.100 

Vergi arbitrajı ve vergi rekabeti arasındaki fark, vergi rekabetinin ülkeler arasında 

gerçekleşmesi yani öznesinin devletler olması, vergi arbitrajının ise vergi 

mükellefleri veya sorumluları arasında gerçekleşmesi yani öznesinin vergi 

mükellefleri veya sorumluları olmasıdır.101 Çok uluslu şirketlerin transfer 

fiyatlamasını bir vergi planlaması kurumu olarak kullanmaya başlaması devlet ile 

                                                                                                                                                                         
malzeme kaynaklarına ulaşmadaki kolaylıkları, emek piyasasında sağladıkları üstünlükler, vergi 
politikalarından ve diğer devlet politikalarından yararlanma üstünlükleri, hükümet hizmetleri ve 
altyapılardan yararlanma, uluslararasılaşma; istikrarlı stoklar, piyasaları kontrol kolaylığı, teknoloji 
kullanımındaki üstünlükler, dikey entegrasyon ekonomileridir.( Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye 
Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, İstanbul, Maliye Hesap 
Uzmanaları Derneği, 2005, s. 369).  
95 Karen S. Cravens, “Çokuluslu Şirketler İçin Bir Strateji Olarak Transfer Fiyatlamanın Rolü”, Vergi 
Sorunları, Çev.İhsan Günaydın,  Sayı:141, Haziran 2000, s.137 (İngilizce makale için bakınız: Karen 
S. Cravens, “ Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms”, 
International Business Review, Vol:6, No:2, 1997, ss. 127-145). 
96 Coşkun Can Aktan, İstiklal Vural, a.g.e., s. 1. 
97 Şirketler ve şahıslar konulan vergilere karşı faklı yollar kullanarak tepki gösterebilirler. Vergiden 
kaçınma, vergiyi yansıtma ve vergi kaçakçılığı en çok kullanılan yollardır. Rasyonel davranan şirket 
ve şahısların aldıkları kararlarda vergileri gözardı etmemeleri gerekir. Vergi mevzuatından 
kaynaklanan avantajlardan yararlanarak vergi yüklerini minimuma indirmeye çalışırlar. Bu vergi 
tasarrufu sağlama çabasına vergi planlaması denmektedir. (Cholpan Oktar, İşletmelerde Vergi 
Planlaması ve Türkiye Örneği, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 2). 
98Vergilendirme politikalarındaki dengesizlikler sonucunda meydana gelen fiyat farklılıklarından 
risksiz kazanç sağlamaya vergi arbitrajı denilmektedir. (Ekrem Karayılmazlar, “Vergi Arbitrajı ve 
Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 182, Kasım 2003, s. 127). 
Başka bir tanıma göre vergi arbitrajı; mal, kıymetli evrak, döviz ve menkul kıymet şeklinde tutulan 
servet değerlerinin piyasalar arasında oluşan fiyat farklılıklarından yararlanmak suretiyle yapılan mal 
alım ve satım işlemi sonucunda oluşan bir tür kazanç elde etme faaliyetidir. (Ali Çakmakçı, “Arbitraj 
Faaliyetlerine Yönelik Olarak Vergi Hukuku Kapsamında Değerlendirmeler”, Yaklaşım, Sayı:201, 
Eylül 2009;  (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/readİframe.asp?fileİname=20090915238.htm, 14.09.2009.) 
99 Niyazi Cangir, a.g.e., s. 105. 
100 Mehmet Çavuş ,a.g.e. 
101 Saygın Eyüpgiller, Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, s. 22. 
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şirketleri bir çıkar çatışması içine itmiş ve devletler bazı yasal düzenlemeler yapmak 

zorunda kalmışlardır.102  

En kapsamlı şekilde transfer fiyatlaması; bir şirketin gelir-gider veya kâr 

paylaşımı açısından aynı çıkar birliğine dâhil olan, ana şirket veya bağlı şirketle veya 

yönetim ve denetimi itibariyle hâkim durumda olduğu ortaklık, iştirak ve şubeleriyle, 

karşılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlama olarak 

tanımlanabilir.103 Transfer fiyatlarına arz ya da dağıtım fiyatları da denir.104  

Bunun yanında uluslararası transfer fiyatlaması çok uluslu bir şirketin kendi 

uluslararası birimleri arasında mal, hizmet ve gayri maddi mal ticaretine biçilen 

değerdir.105 Kavram vergi muhasebesi açısından, çok uluslu şirketlerin kârlarını, 

değişik ülkelerde bulunan ana ve bağlı şirketleri arasında kaydırarak, vergiden 

kaçınmayı sağlayan bir yönetim ve muhasebe tekniği şeklinde tanımlanabilir.106 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere transfer fiyatlaması uluslararası 

ya da ülke içinde yapılabilir. Yani transfer fiyatlaması ülke içinde faaliyet gösteren 

bir şirketin alt şirketleri ya da bölümleri arasında olabileceği gibi, alt şirketleri ve 

bölümleri farklı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde de olabilir.107  

                                                            
102 Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması I”, Yaklaşım, Sayı:175, Temmuz 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007079438.htm, 12.06.2009. 
103 Yenal Öncel, “Transfer Fiyatlaması, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi  Maliye Araştırma Merkezi. Konferansları, 41.  Seri, 2002, s. 4; 
Billur Yaltı Soydan, “Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlaması Rehberi” 
Vergi Sorunları, Sayı: 91, Nisan 1996, s. 107; Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet 
Muhasebesi, İstanbul,  Lebib Yalkım Yayınları, Ekim 1997, s. 771. 
104 Tuncay Kapusuzoğlu; Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması, İstanbul, Oluş Yayıncılık, 
2003, s. 3. 
105 İhsan Günaydın, “Uluslararası Transfer Fiyatlamanın Vergisel Amaçları”,Vergi Dünyası, 
Sayı:216, Ağustos 1999, s. 166; Jamie Elliott, Clive Emmanuel, “International Transfer Pricing: 
Searching for Patterns”, European Management Journal, Vol: 18, No:2, April 1998, s. 216. 
106 Mehmet Saraç, “Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlaması ve Amerikan Vergi Sisteminde Bu 
Konudaki Düzenlemeler”,Vergi Dünyası, Sayı: 282, Şubat 2005, s. 88. 
107 Emrah Ferhatoğlu, “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri”, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Haziran 2006, (Çevrimiçi) 
http://iibf.ogu.edu.tr/ferhatoglu/vergiİrekabetiİferhatoglu.htm, 26.07.2009; M. Fatih Güner, “Örtülü 
Kazanç Kavramı Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması ve OECD Transfer Fiyatı Belirleme 
Yöntemleri”, E-Yaklaşım, Sayı:14,  Eylül 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004094812.htm, 11.08.2009. 
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Aynı ülkede grup içi şirketler arasında gerçekleşen işlemler sadece o ülkenin 

vergi gelirlerini ilgilendirirken, uluslararası yapılan mal ve hizmet transferlerinin 

fiyatlaması, birden fazla ülkenin milli gelirini ve vergi gelirlerini yakından 

ilgilendirmektedir.108 Günümüzde dünyada yapılan ticaretin % 60’tan fazlası çok 

uluslu şirketler tarafından yapıldığını düşünürsek bunlar tarafından yapılan vergi 

planlamalarının ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.109 Bu ticaret hacminin yarıdan 

fazlasını kendi aralarında yani ilişkili şirketlerle yaptıklarından, bu özelliklerini bir 

avantaja dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Bu çaba da kullandıkları araç transfer 

fiyatlamasıdır.     

Çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlaması yoluyla kaynaklarını ülkeler 

arasında ve bazı ülkeler lehine yeniden dağıtmasının ilgili ülkelerde milli gelir, 

işsizlik, tüketici fiyatı, üretim girdileri fiyatı ve ödemeler dengesi gibi ekonomik 

değişkenler üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı110 bir yandan devletlerin çok 

uluslu şirketlerin vergilemesinden adil pay almalarını önlerken diğer yandan çok 

uluslu şirketlerin çifte vergilenmesine yol açacağı ileri sürülmektedir.111   

Bu duruma örnek vermek istersek; Fransız bisiklet üreticisi ürettiği 

bisikletlerini Hollanda’daki iştiraki aracılığıyla dağıtmaktadır. Fransa’daki şirkete 

bisikletlerin maliyeti 900 Avro ve Hollanda’daki şirkete dağıtım maliyeti ise 100 

Avro’dur. Şirket transfer fiyatını 1000 Avro olarak belirlemiştir. Hollandalı firma ise 

bu bisikletleri Hollanda’da 1100 Avro’ya pazarlamıştır. Şirket toplamda bu bisiklet 

satışında 100 Avro kâr elde etmekte olduğundan bu gelir üzerinden vergi 

ödeyecektir. Hollandalı firma vergi idaresi tarafından denetlendiğinde görülmüştür ki 

distribütorlük yapan Hollandalı firma kendi adına hiç kâr göstermemiştir. 1000 Avro 

maliyet artı 100 Avro dağıtım maliyeti ile toplam 1100 Avro perakende fiyatına denk 

                                                            
108 Mehmet Aktaş, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sistemindeki Konumu- I”, 
Yaklaşım, Sayı:130, Ekim 2003, (Çevrimiçi): 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2003103925.htm, 11.08.2009.  
109 John Neigbour, “Transfer Pricing:Keeping It At Arm’s Length”, OECD Observer, January 2002, 
(Çevrimiçi) 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_leng
th.html, 12.07.2009. 
110 Savaş Çevik, a.g.e., s. 160. 
111 A.e.  
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gelmektedir. Vergi idaresi transfer fiyatının 900 Avro olarak gösterilmesini ve 

Hollandalı firmanın da 100 Avro kâr göstermesini ve bunun üzerinden vergi 

ödemesini ister. Fakat bu durum Fransa’daki firma için bir sakınca doğurmaktadır. 

Fransız şirket hâlihazırda her bir bisiklet için 100 Avro kâr üzerinden vergi 

ödemiştir. İki şirkette aynı Gruptan olmalarına ve aynı kâr üzerinden vergi 

ödemelerine rağmen ödedikleri vergi, diğer ülkede mahsup edilememektedir. 

Böylece her iki ülkede de aynı gelir üzerinden vergi ödemek zorunda 

kalacaklardır.112 

Çifte vergileme sorununu gidermek için başlıca üç yöntem bulunmaktadır. 

Vergi kredisi, yabancı yatırımların ödedikleri vergileri indirmelerine izin verilmesi 

ve yabancı kaynaklı gelirlerin vergiden istisna edilmesidir. Bunların arasında indirim 

metodu yaygın olarak uygulanır.113 

1.3.1. Transfer Fiyatlamasının Önemi  

Transfer fiyatlamasıyla ilgili ilk düzenleme Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yapılmıştır. Bu düzenleme 1954 yılında çıkarılan ve amacı ülkede faaliyet gösteren 

grup şirketleri arasında transfer fiyatlamasını düzenlemek olan114 bir kanundur. İlk 

kanunun ABD’de çıkarılmasının nedeni hem dünya çapında faaliyet gösteren çok 

uluslu şirketlere ev sahipliği yapması hem de federal yapısından dolayı farklı 

vergileme yetki alanlarına sahip olmasıdır.115 ABD’de transfer fiyatlaması Yurtiçi 

Gelirler Kanunu’nun (Internal Revenue Code) 482. maddesi ile düzenlenmiştir. 

Transfer fiyatıyla ilgili olarak yapılan ilk çalışmalarda, firmanın kârını 

maksimize edecek optimal üretim karmasına güvenilir ve bu durum da geleneksel 

ekonomik teori ile açıklanır.  1901 yılında İngiliz Harry Sidgwick “The Principles of 

Political Economy” adlı kitabında firmaların üretim esnasında kendi ürettikleri 

ürünlerini de kullanma durumu ile karşı karşıya kalabileceklerini ve böyle bir 

                                                            
112 John Neighbour, a.g.e. 
113 Filiz Giray, “Zararlı Vergi Rakabeti ve Etkileri”, s. 126. 
114 Ersin Nazalı, a.g.e. 
115 Savaş Çevik, a.g.e., s. 161. 
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durumda bu ürünler için piyasa fiyatı üzerinden işlem yapmaları gerektiğinden 

bahsetmektedir. 

16 Mart 1920’de Du Pont firmasında yönetime sunulan bir raporda, iç 

üretimde kullanılan hammadde ve yarı mamullere maliyet bedelinin veya piyasa 

fiyatının uygulanması konusu yer almıştır. Bunun sonucunda da, güncel piyasa 

fiyatlarının uygulanması kararına varılmıştır. 

1921- 1925 yılları arasında çok büyüyerek uluslararası bir firma boyutuna 

gelen General Motors da benzer bir sorunla karşı karşıya kalmıştır ve onlar da yine 

güncel piyasa fiyatlarını uygulamayı uygun bulmuşlardır. Ayrıca, Ulusal Maliyet 

Muhasebecileri Derneği’nin 1925 yılında düzenlemiş oldukları 6. Uluslararası 

Maliyet Muhasebesi Konferansında, transfer fiyatlaması konusu tartışılmıştır. 

Transfer fiyatlaması konusu zamanla önemini artırmaya başlamıştır. Artık, bu 

konunun yöneticiler ve muhasebeciler tarafından vurgulanması kaçınılmaz hale 

gelmiştir. Ulusal Muhasebeciler Derneği ise 1956 yılında transfer fiyatlamasına 

ilişkin olarak bu konuda yapılan ilk araştırmayı bastırmıştır. 1965’te Solomons 

tarafından “Karşılaştırılmalı Bölümler Arası Performans Ölçümü” adlı çalışma 

yayımlanmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde artık transfer fiyatlaması konusunda çok 

sayıda çalışmanın yayımlandığını görmek mümkündür. 116 

OECD’de transfer fiyatlaması konusuyla ilgili detaylı çalışmalar yapmıştır. 

OECD’nin transfer fiyatlaması için temel yaklaşımı emsallere uygunluk (arm’s 

length principle) ilkesidir.117 OECD’nin yaptığı ilk çalışma 1977 yılında 

gerçekleştirdiği Vergi Anlaşma Modeli’dir. 1979 yılında, OECD Mali işler Komitesi 

transfer fiyatlamasının vergi yönüyle ilgili olarak “OECD Transfer Fiyatlaması ve 

Çok Uluslu İşletmeler Raporu” adıyla ilk uluslararası Rehberi yayımlamıştır. 

                                                            
116Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlaması Nedir?”, Vergi Dünyası, Sayı:205, Eylül 1998, s. 56. 
117 OECD Model Vergi Anlaşmasının 9. Maddesinde açıklana bu ilkeye göre transfer fiyatları aynı 
kurumsal yapının bir parçası olarak değil, gerçekten bağımsız iki kuruluş arasında olması gereken gibi 
tespit edilmelidir. (Savaş Çevik, a.g.e., s. 161). 
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Komisyon 1984’de “Three Taxation Issues”  ve 1987’de “Thin Capitalization Rules” 

adlarıyla transfer fiyatlaması ile ilgili iki rapor daha yayımlamıştır. 118 

OECD 1995 yılında “Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations” (Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri için 

Transfer Fiyatlaması Rehberi)119 adlı Rehberi yayımlayarak uluslararası platformda 

sorunları çözmeye ve uyum sağlamaya çalışmıştır.120 Yayımlanan bu rehber 1979 

yılında yayımlanan Raporun gözden geçirilmiş biçimidir.121 1996’da gayri maddi 

haklar, 1997’de maliyet paylaşım düzenlemeleri de Rehbere ilave edilerek kapsam 

genişletilmiştir. Bu Rehber en son 1999 yılında karşılıklı anlaşma bağlamında peşin 

fiyat uygulamaları eklenerek revize edilmiştir. 122 

Transfer fiyatlarında meydana gelen herhangi bir değişiklik, gelirin ve 

dolayısıyla verginin hangi ülkede tahakkuk edeceğini123 belirler. Bu da ülkelerin 

vergi gelirlerini azaltabilir ya da zaman zaman çifte vergilendirmeye neden olabilir. 

Transfer fiyatlamasının öneminin artmasının nedenlerini şu şekilde açıklamak 

mümkündür;124 

• Şirketlerin büyümesi bazı sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunlar 

büyüyen şirketin örgütlenmesinin ne biçimde olacağı ve bölümlere ayrılmış şirketin 

bölümleri arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağıdır. Bunlar ancak şirkette 

bölümlemeye gitmek ve bölümlere özerklik sağlamakla giderilebilir. Özerk 

                                                            
118 Mustafa Türkkot, “Transfer Fiyatlaması Konusunda OECD Düzenlemeleri”, E-Yaklaşım, Sayı:28, 
Kasım  2005, Çevrimiçi: 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117391.htm, 04.09.2009. 
119Bu Rehber Türkçeye İYMMO tarafından “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer 
Fiyatlandırması Rehberi” olarak çevrilmiştir.  
120 “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations  adlı Rehber 
25 Haziran 1995 tarihinde Mali İşler Komitesi tarafından ve 13 Temmuz 1995 tarihinde yayınlanmak 
üzere OECD Konseyi tarafından kabul edilmiştir. 
121 OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlaması Rehberi I, s. 72, 
(Çevrimiçi) 
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/2007_05.%20cok%20uluslu%20
isletmeler%20ve%20vergi%20idareleri%20icin%20transfer%20fiyatlamasi%20rehberi%201.pdf; 
01.08.2009. 
122 Mustafa Türkkot, a.g.e. 
123 Berk Dicle,  “Vergi Uygulamaları Açısından Transfer Fiyatları”, Vergi Dünyası, Sayı:163, Mart 
1995, Vergi Dünyası CD’si. 
124 Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlaması Nedir?”, s. 59. 
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bölümlerin kendilerine ait yetkileri ve sorumlulukları olacaktır. Bölümlere ayrılmış 

ve özerklik verilmiş şirketin bölümleri arasındaki mal ve hizmetlerin transferi de 

transfer fiyatlamasını gündeme getirecektir. 

• Giderek büyüyen şirketlerin farklı ülkelerde varlık göstermelerinden dolayı 

transfer fiyatlaması uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu kurumu daha önemli bir 

hale getirmektedir.  

• Şirketlerin bir çok ülkede faaliyet göstermesiyle birlikte uluslararası boyut 

kazanan transfer fiyatlaması ülkelerin vergi gelirlerini erozyona uğrattığından, bir 

çok ülkenin vergi ve gümrük idarelerince 1960’lı yılların başından itibaren izlenir 

hale gelmiştir. Artık günümüzde ülkeler bu konunun incelenmesine daha fazla 

kaynak aktarmaktadırlar.125 

• Şirketlerin büyümesi kaynaklı olarak ilişkili kişileri artmaktadır. Şirketler 

ilişkili taraflarla işlemler yaptıkça ve bunlara ait bilgilerin açıklanması ve 

raporlanması ihtiyacı doğmuştur.  

• Şirketlerin giderek büyümesinin sonucu olarak transfer fiyatlamasına konu 

olan meblağlar da büyümüştür. Transfer fiyatlamasının kötüye kullanılması ya da 

hatalı hesaplanması önemli gelir kayıplarına neden olmaktadır.126 

1.3.2. Transfer Fiyatlamasının Amaçları 

Şirketler tarafından transfer fiyatları pek çok amaçla kullanılabilmektedir. Bu 

durum yapılan araştırmalarda da görülmüştür. Şirketleri bu konuda güdüleyen temel 

motivasyon aracı vergidir. Vergiden kaçınmak, transfer fiyatlamasının en önemli 

ancak tek olmayan amacıdır. Transfer fiyatlamasının bir strateji aracı olarak 

kullanılmasının diğer nedenleri ise iç yönetim ve uluslararası amaçlarla ilgilidir.  

Transfer fiyatlarının belirlenmesi sırasında ülkeler, şirketler ya da transferi 

gerçekleştirilen mal ya da hizmetlerin özelliklerine göre şirket içi ve dışı bazı 
                                                            
125 Berk Dicle, a.g.e. 
126  A.e. 
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faktörler etkileyici olabilmektedir. Bunlar; yabancı ülkedeki piyasa ve rekabetin 

şartları, vergileme ve diğer bazı yükümlülükler, kârlılık düzeyi, nakit yönetimi, 

ithalat ve döviz kurlarındaki sınırlandırmalar, fiyatların kontrolü, hedef uyumu ve 

güdülenme gibi unsurlardır.127 Transfer fiyatlamasının amaçları genel anlamda 

vergisel, iç yönetimsel ve uluslararası amaçlardan oluşmaktadır.  

1.3.2.1. Transfer Fiyatlamasının Uluslararası Amaçları 

Uluslararası transfer fiyatlaması bir çok uluslu şirketin kendi bölümleri ya da 

şubeleri arasındaki mal ve hizmet satışlarında uyguladığı fiyattır.128 Uluslararası 

ticaretin yerli para yerine döviz ile gerçekleştirilmesi sonucunda, özellikle kurların 

çok değişken olduğu durumlarda kur kazanç ya da kayıpları oluşabilmektedir. 

Uluslararası transfer fiyatlamasıyla söz konusu kayıpların azaltılması ya da döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar sayesinde başka ülkedeki bağlantılı olunan şirkete 

gönderilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bunları gerçekleştirebilmek amacıyla 

şirket merkezi ile bağlı şirketler arasında gerçekleştirilen ödemelerdeki para birimi, 

ödeme periotları ve malların dağıtım zamanları muhtemel kur dalgalanmalarına göre  

ayarlanabilmektedir. 

Çok uluslu şirketler, uluslararası düzeyde rekabetçi bir piyasa pozisyonu 

oluşturarak bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Şirketler bu bağlamda ilişkili 

şirketlerine, yeni bir pazara girmeleri halinde faaliyete geçtiği ilk yıllarda, finansal ve 

rekabetçi pozisyonlarını kuvvetlendirecek nitelikte fiyatlarla piyasaya 

girebilmelerine olanak sağlamak için düşük transfer fiyatları uygulayabilmektedir.  

Çok uluslu şirketler transfer fiyatlamasını, döviz kontrollerinden sakınarak 

gelirlerini bir ülkeden diğerine aktarmak yani kâr transferi yapmak için kullanırlar.129 

Şirketlerin elde ettikleri kârı ana merkeze aktarılmasında ilgili ülkedeki mevzuat 

                                                            
127 Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, s. 367. 
128 Susan C. Borkowski, “An Analysis (Meta- and Otherwise) of Multinational Transfer Pricing 
Research”, The International Journal of Accounting, Vol: 31, No:1, s. 39 . 
129 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Ankara, Turhan Kitabevi, 1982, s. 349, Yenal. Öncel, 
“Transfer Fiyatlaması, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme”, s. 8.  
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sınırlanmış ise bu sınırlamanın aşılabilmesi için fiyatlar üzerinde oynama 

yapılabilecektir.130 Kâr transfer edilirken şişirilmiş fiyatın içinde gizlenerek transfer 

edilebilecektir.131 

Ülkelerin anti-tröst ve anti-damping132 konusunda yaptıkları düzenlemeler, 

yabancı devletlerin kamulaştırma risklerinden korunmak da transfer fiyatlamasının 

amaçlarındandır.133  

1.3.2.2. Transfer Fiyatlamasının İç Yönetimsel Amaçları 

Şirketlerin yönetime ilişkin amaçları, transfer fiyatları belirlenirkenki 

kararlarını etkilemektedir. Bu itibarla şirketler transfer fiyatlarından, yöneticilerle 

şirketin hedefleri arasındaki uyumu artırmak, bölümlerin performansını adaletli bir 

şekilde değerleyerek diğer bölümlerle karşılaştırmak ve yöneticileri bölümlerin 

kârlılığını artırmak için motive etmede yararlanmaktadır.134  

Bölümlerin yöneticileri, firmanın tümüne değil sadece kendi birimlerine 

odaklanmaktadırlar. Şirket biriminin başarısı ya da başarısızlığının, firma 

performansının üzerinde etkili olduğu söylenebilir. İşte bu noktada transfer fiyatlama 

uygulamasına iç yönetimde neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna, amaç uyumu, 

performans değerleme ve şirket birimlerinin bağımsızlığının korunması gibi transfer 

fiyatlama amaçları cevap vermektedir 

                                                            
130 Ali Beylik,  “Uluslararası Transfer Fiyatlaması ve Karşı Düzenlemeler”, E – Yaklaşım, Sayı 17, 
Aralık 2004, (Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125075.htm,   
12.08.2009. 
131 Hüseyin Işık, a.g.e., s. 37. 
132 İthalatçı ülkeler nihai ürünlerde anti damping uygularsa ana merkez, bağlı şirket veya şubelere 
nihai mal yerine, yarı mamul ve tamamlayıcı mallarının değerini düşük göstererek satımı yoluna 
gidebilir. Bu durumda bağlı şirket veya şube, yarı malları ve tamamlayıcı parçaları birleştirerek anti 
damping uygulamasından kaçmaktadırlar. Anti damping uygulaması düşük fiyatlı yarı mamul ve 
tamamlayıcı parça ithali yoluyla bertaraf edilmektedir. 
133 İhsan Günaydın, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırma Uygulamaları ve Yabancı Doğrudan 
Sermaye Yatırımla İlgisi”, Maliye Yazıları, Sayı:165, Ekim Aralık 1999, s. 45. 
134 Sinan Arslan, “İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması”, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:12, Nisan 2004, s. 50;  Adem Anbar, “Çokuluslu İşletmelerde 
Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:324, Ağustos 2008, s. 152. 
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Transfer fiyatıyla bölümler ve şirketin tamamı ve yöneticiler arasında hedef 

bütünlüğü sağlanmaya çalışılır. Transfer işleminde yer alan her iki tarafın 

yöneticisinin performansları, verdikleri kararın şirketin genel amacına ne kadar 

uyumlu olduğuna göre değerlendirilecektir. Performans, bir taraf iyi diğer taraf kötü 

yaptı şeklinde değerlendirilmemelidir. Amaç uyumu, transferde yer alan yöneticilerin 

firmanın kârını artıracak hareket tarzlarını seçmesidir ve performans değerlemesi de 

buna göre yapılmalıdır.  

Şirket genelinde hedef uyumluluğunun sağlanması önemli ve gerekli bir 

şeydir. Bunun için de sorumluluk muhasebesinin şirket yöneticilerince benimsenmesi 

gereklidir.135 Bu anlamda transfer fiyatlaması bir örgütteki sorumluluk merkezlerinin 

belirlenmesi, kâr, yatırım, maliyet ve giderlerin buradan sorumlu merkezlere 

dağıtılması yoluyla ana merkezin plan ve hedeflerinin belirlendiği bir muhasebe 

sistemi olan sorumluluk muhasebesinin bir sonucudur.136 

Ayrıca, şirketler finansal tabloları aracılığıyla finansal durumları hakkında 

bilgi verirler. Kredi kuruluşları da bu tablolara bakarak şirketlere kredi verirler. 

Finansal tablolarda kârlılık ne kadar yüksek görünürse, şirketin kredibilitesi o kadar 

artacaktır. Şirketler transfer fiyatlamasını kredibilitelerini arttırmak amacıyla da 

kullanmakta ve bununla finansal tablolarındaki rakamlar üzerinde 

oynayabilmektedirler.137  

1.3.2.3. Transfer Fiyatlamasının Vergisel Amaçları 

 Bir şirketin transfer fiyatlamasını kullanmasının başlıca amacı ülkeler 

arasındaki vergi oranı ve politikaları farklarından yararlanarak vergilerini minimize 

etmek ve şirketin toplam vergi yükünü en aza indirmektir.138 Vergi oranlarındaki 

                                                            
135  Sinan Aslan, a.g.e., s. 49. 
136 İbrahim Organ, Muhsin Çelik, “İşletmelerde Vergisel Bir Planlama Unsuru: Transfer 
Fiyatlandırması” Vergi Dünyası, Sayı:301, Eylül 2006, s. 132. 
137 Orhan Çelik, “Uluslararası Transfer Fiyatlama: Teorik Bir Yaklaşım”, Muhasebe ve Denetime 
Bakış, Cilt:1, Sayı:1,  Nisan 2000, s. 103. 
138 Sait Y.Kaygusuz, Şükrü Dokur, “Transfer Fiyatlama Yöntemlerinin Değerlendirilmesinde ve 
Faaliyet Tabanlı Transfer Fiyatlama Modeli”, Atatürk İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 2005, s. 409 
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küçük farklar bile transfer fiyatlaması sayesinde büyük nakit akımı farklılıklarına 

neden olabilmektedir.139  

 Transfer fiyatı birbirinden bağımsız iki şirket arasındaki piyasa fiyatına eşit 

olmalıdır. Fakat çok uluslu şirketler bir takım nedenlerden dolayı transfer fiyatlarını 

piyasa fiyatının üstünde ya da altında belirleyebilmektedirler. Buna transfer 

fiyatlamasının kötü yönde kullanılması denilmektedir.140 Politikacılar ve vergi 

idareleri genelde transfer fiyatlamasının bu şekilde kullanıldığını düşünürler.141  

 Transfer fiyatlamasının kötüye kullanılmasını şu örnekle açıklayabiliriz;      

merkezi Çin’de bulunan ve televizyon üreten çok uluslu bir şirketin Tayland’daki 

iştiraki televizyon parçalarını üretmekte ve bunlar İngiltere’deki bağlı şirketinde 

monte edilerek satılmaktadır. Burada transfer fiyatı ürünlerin Tayland’dan 

İngiltere’ye geçişinde uygulanacak fiyatlarıdır. İngiltere’deki vergi oranlarının 

Tayland’dan yüksek olması dolayısıyla şirket yüksek transfer fiyatları belirleyerek 

İngiltere’deki kârını az gösterecek ve orada az vergi ödeyecektir. Tayland’da ise 

fazla vergi ödemeyi göze alacak ama toplam vergi yükünü azaltmış olacaktır.142  

   Şirketler lisans, patent, know-how gibi gayri maddi hakların ödemelerinde 

ilgili ülkenin vergi mevzuatında stopaj kesintisi yapılıyorsa şirket matrahın 

daraltılması ya da ödemeleri mal bedeli içinde gösterme yani gizlemesi 

seçeneklerinden birini kullanarak vergi yükünü azaltma yoluna gidebilir.143 

 Transfer fiyatlaması kullanılarak ithalat aşamasında alınan satış vergilerinden 

kaçınılabilir. Yurtdışından ithal edilen mallar için transfer fiyatı düşük tespit edilerek 

                                                                                                                                                                         
(Çevrimiçi)  http://194.27.49.253/iibf/CM25.pdf ,10.08.2009;  Yakup Türk, “Geçmişten Günümüze 
Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:318, Şubat 2008, s.105. 
139Selda Aydın, “Küreselleşme ve Vergisel Boyutu”, Yaklaşım, Sayı:103, Temmuz 2001, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001072662.htm, , 20.07.2009. 
140 James Hanson, “Transfer Pricing in The Multinational Corporation: A Critical Appraisal”, World 
Development, Vol: 3, No: 11&12, 1975, s. 857.  
141 Ramy Elitzur, Jack Mintz, “Transfer Pricing Rules and Corporate Tax Competation”, Journal of 
Public Economics, Vol: 60, 1996, s. 402. 
142 Berk Dicle, a.g.e. 
143 Elif Cenkeri, “Transfer Fiyatlaması ve Türk Vergi Sistemi”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005, s. 25. 
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gümrük vergisi ve KDV ödenmesi gerektiğinden daha az ödenir.144 Grup içi 

işlemlerinde ithalata konu olan ürünün fiyatı düşük gösterilir, olması gereken bedel 

farkı diğer ihracat bedelleri kullanılarak transfer edilebilir.145 

 Çok uluslu şirketler ortak giderlerinin dağıtımını yaparken vergi oranı yüksek 

ülkelerdeki ortaklıklarına az pay verirken, vergi oranı düşük olan ülkelerdeki, 

ortaklıklarına çok pay vererek, yüksek oranlı ülkelerde maliyetleri arttırarak vergi 

matrahı daraltılmaktadır.146 

Şirketler çeşitli yöntemler kullanılarak vergi yükünü azaltabilseler de 

yöntemlerin her biri karmaşık etkileşimlere neden olabilir. Bu yüzden de kullanımları 

sınırsız değildir. Transfer fiyatıyla oynanması için çok teşvik edici etken varsa da 

yapılan oynamanın faydasının maliyetini aştığını gördüklerinde şirketler bunu çok 

fazla yapmak istemezler.147 Bunun çeşitli nedenleri olabilir.  Şirketin yerel ortağının 

(varsa) izin vermemesi148, şirketlerin ünlerine zarar gelmesini ve denetime tabi 

tutulmak istememeleri, güçlü bir vergi idaresinin olması, ülkede bulunan istisna ve 

indirimler ve benzeri ayrıcalıklardan dolayı yapılan oynamaların anlamsız ve yararsız 

olması gibi nedenlerle de şirketler transfer fiyatıyla oynamak istemezler ya da 

oynayamazlar.149 

1.3.3. Transfer Fiyatlamasının Etkileri 

Günümüzde artık şirketlerde özerk ve kâr amaçlı yönetim kavramları çok 

önemli hale gelmiştir. Bu kavramlarla birlikte şirketin bölümlerine ve ilişkili olduğu 

şirketlere özerklik verilmekte, bu bölümler ya da ilişkili şirketler,  şirket içinde alınan 

kararlarda ve şirketin finansal durumunun açıklandığı finansal raporlarda önemli bir 

rol üstlenmektedir.  

                                                            
144 Adem Anbar, a.g.e., s. 150. 
145 A.e. 
146 Berk Dicle, a.g.e. 
147 A.e. 
148 Adem Anbar, a.g.e, s. 151. 
149 Berk Dicle, a.g.e. 
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1.3.3.1. Şirketlerin Performansının Ölçülmesi Üzerindeki 

Etkileri 

Kâr ve yatırım merkezlerinin performansları ölçülürken aralarındaki mal ve 

hizmet transferlerinin fiyatlaması karmaşık bir hale gelmektedir. Transfer fiyatları 

hem satan bölümün hem de satın alan bölümün kâr oranlarını etkiler. Transfer fiyatı 

yüksekse bu satan bölümün iyi oranda kâr edeceği, buna karşılık satın alan bölümün 

kâr oranının azalacağı anlamına gelir. Bölümlerin kârlılıklarını etkilediğinden 

transfer fiyatlaması performans ölçümlerinde çok etkilidir. Ayrıca bölüm 

yöneticilerinin ödüllendirilmesinde transfer fiyatları referans olarak kullanılır. 

Transfer fiyatıyla gerçekçi olmayacak bir biçimde oynandığında çok uluslu 

şirketlerde denetim, değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarında bozulmalara 

neden olmaktadır.150 

1.3.3.2. Şirketin Genelinde Alınan Kararlara Olan Etkisi  

Birbirinden bağımsız çalışan bölümlerin belirledikleri transfer fiyatlarını 

kârlılıklarını artırmak üzere yüksek olarak belirleyebilirler. Fakat bu şirketin bütünü 

üzerinde kârlılığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bazı durumlarda bölümler 

arasında belirlenen transfer fiyatından dolayı o bölüm o malı ya da hizmeti diğer 

bölüm yerine şirket dışından almak isteyebilir. Fakat gerçekte şirket ürettiğinde o 

malı daha az maliyetle üretebilmektedir. Gerçeğe uygun olarak belirlenmeyen 

transfer fiyatı yüzünden şirket genelinde maliyetler artmış olur.  

1.3.3.3. Bölümlerin Özerkliği Üzerindeki Etkisi 

Transfer fiyatları bölümler arasında kâr oranlarını belirlediğinden aslında 

doğrudan şirketin genelinin kârlılığını etkilemektedir. Üst yönetim, istediği kârlılık 

oranlarını yakalamak için transfer fiyatlarına müdahale etmek isteyecektir. Bu 

müdahaleler ne kadar sıklaşırsa özerk yönetim o kadar sekteye uğrayacaktır. O 

                                                            
150 A.e. 
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yüzden olabildiğince özerk yönetimler transfer fiyatlarını belirlerken serbest 

bırakılmalıdırlar. 

1.3.4. Transfer Fiyatlamasının İşleyişi 

Transfer fiyatlaması çok uluslu şirketlerin kendi kolları arasındaki 

faaliyetlerden doğan kârın vergi ya da başka amaçlarla dağıtılmasıyla ilgilidir. Yani 

transfer fiyatları; farklı ülkelerde ikamet eden bağlı şirketler arasındaki işlemlerin 

değerini ifade etmek için kullanılır.151 

Transfer fiyatlamasının işleyiş biçimi şu şekildedir.  Bir Amerikan bilgisayar 

grubu, Hindistan’da yerleşik ve kendi iştiraki olan şirketten iş yazılımları satın alıyor. 

Bu yazılımları bir paket haline getirip ABD’de satıyor. Hindistan’daki şirketin ne 

kadar kâr elde edeceği ve ne kadar vergi ödeyeceği Amerikalı şirketin bu yazılımlar 

için ne kadar transfer fiyatı ödeyeceğine bağlıdır. Amerikalı ana şirket,  normal ya da 

olan piyasa fiyatının altında bir transfer fiyatı öderse, Amerikalı şirket makul bir kâr 

elde etmiş gözükürken, Hindistan’da ki firma finansal zorluk içinde gözükebilir. 

Verilen bu transfer fiyatından Amerikan Vergi Dairesi makul kârdan dolayı rahatsız 

olmazken, Hindistanlı Vergi Dairesi bundan çok memnun kalmayacaktır. Amerikalı 

şirket bunu kendi iştirakinden değil de bağımsız bir şirketten satın alıyor olsaydı 

piyasa fiyatından ödeme yapacak ve yazılımları satın aldığı firma da kendi 

ülkesinden bu gelirler üzerinden vergi ödeyecekti.152  

Transfer fiyatlamasıyla ilgili somut bir örnek vermek istersek; A ülkesinde 

yerleşik C Şirketi yılda 1000 araba üretmektedir. A Şirketi bu arabaları F ülkesinde 

bulunan ve iştiraki olan Z Şirketi aracılığıyla piyasaya sürmektedir. C Şirketi 

arabaların adedini 10.000 $’dan Z Şirketine satmaktadır. Z Şirketi ise %50 kâr 

marjıyla arabalardan tanesini 15.000 $’a satmaktadır. A ülkesinde vergi oranı %40, F 

ülkesinde ise %20’dir. C ve Z Şirketlerinin ayrı ayrı ve konsolide gelir tablosu 

şöyledir;  

                                                            
151 Mehmet Aktaş, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sistemindeki Konumu- I”. 
152 Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları,  s. 30. 
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Tablo 1. Transfer Fiyatlamasının İşleyişi - I 

 A Ülkesi C Şirketi F Ülkesi Z Şirketi Konsolide Tablo 

Satış Geliri 10.000.000 15.000.000 15.000.000 

Satılan Mal Maliyeti 6.000.000 10.000.000 6.000.000 

Diğer Giderler 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Vergi Öncesi Kâr 3.000.000 4.000.000 7.000.000 

Kurumlar Vergisi 1.200.000 800.000 2.000.000 

Vergi Sonrası Kâr 1.800.000 3.200.000 5.000.000 
Kaynak: Mehmet Akif Özmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik 
Müesseseleri, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2008, s.161  

Tablo 1’den görülebileceği gibi çok uluslu şirket grubu, faaliyetleri 

sonucunda araba satışından 15.000.000 $ konsolide satış geliri, 5.000.000 $ net kâr 

yani vergi ödedikten sonraki kâr elde ederken, 2.000.000 $ kurumlar vergisi 

ödemektedir. Fakat daha öncede belirttiğimiz gibi çok uluslu şirket transfer fiyatını 

kullanarak daha az vergi ödemekte ve konsolide net kârını arttırabilmektedir. 

Aşağıda bu durum örnekle açıklanmıştır. 

Tablo 2. Transfer Fiyatlamasının İşleyişi - II 

 A Ülkesi C F Ülkesi Z Konsolide Tablo 

Satış Geliri 9.000.000 15.000.000 15.000.000 

Satılan Mal Maliyeti 6.000.000 9.000.000 6.000.000 

Diğer Giderler 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Vergi Öncesi Kâr 2.000.000 5.000.000 7.000.000 

Kurumlar Vergisi 800.000 1.000.000 1.800.000 

Vergi Sonrası Kâr 1.200.000 4.000.000 5.200.000 
Kaynak: Mehmet Akif Özmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik 
Müesseseleri, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2008, s.162  
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C Şirketi arabaların adedini 10.000 $ yerine 9.000 $’dan Z Şirketine sattığını 

varsayalım. Vergi oranları yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi A ülkesinde % 40 ve 

F ülkesinde % 20’dir.  Bu durumda C ve Z Şirketinin ayrı ayrı ve konsolide gelir 

tabloları yukarıda gösterilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi A ülkesinde üretilen 

arabaların daha düşük vergi oranına sahip F ülkesinde ki şirkete daha düşük fiyattan 

satmasından dolayı toplam olarak ödenecek vergi 200.000 $ azalmış, geliri 200.000 $ 

artmış ve vergi sonrası kârı 5.200.000 $’a yükselmiştir. (Tablo 2) 
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BÖLÜM 2 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRANSFER FİYATLAMASINA 

YÖNELİK HÜKÜMLER 

2.1. TRANSFER FİYATLAMASININ TÜRK VERGİ 

SİSTEMİNDE TANIMI VE GELİŞİMİ  

Transfer fiyatlaması müessesesi başta ABD olmak üzere birçok ülkede uzun 

yıllardan beri vergi mevzuatlarında olmasına rağmen Türkiye’de çok yakın bir 

geleceğe kadar bu konuda doğrudan çıkarılmış bir kanun sistemimizde 

bulunmamaktaydı. Çok uluslu şirketleri içine alarak yapılan araştırma sonuçlarının 

çoğu bizlere transfer fiyatlamasının en önemli ve öncelikli uluslararası vergi 

konularından biri olduğunu göstermektedir. Diğer ülke uygulamalarına bakıldığında 

transfer fiyatlaması prensip ve kurallarının ilk önce vergi mevzuatlarında 

düzenlendiği ve daha sonra bu düzenlemeler esas alınarak ilgili diğer kurumların 

kendi mevzuatlarında düzenlemelerini yaptığı görülmektedir.153 

Uluslararası vergi uygulamalarında ‘’transfer pricing’’ adıyla anılan transfer 

fiyatlaması bir güvenlik kurumudur154 ve temeli aralarında ilişki bulunan kişiler 

arasında mal ve hizmet alım satımları ya da finansal işlemlerde uyguladıkları fiyatın 

piyasa fiyatı ile uyumlu olmasına dayanır. Transfer fiyatlamasının amacı, ilişkili 

kişilerle yapılan mal ve hizmet alım satımında bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin 

gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan etmelerini sağlamak ve bunun neden olacağı 

matrah aşınmasını önlemektir.155 

                                                            
153 Namık Kemal Uyanık, Transfer Fiyatlandırma, Ankara, TÜRMOB Yayınları, No: 278, 2006, s. 
319. 
154 Güvenlik müesseseleri matrahların doğruluğunu sorgulayan ve bunu çeşitli testlere tabi tutan 
müesseselerdir. Amacı vergi matrahının olabildiğince gerçeğe yaklaşmasını sağlamaktır.  (Mesut 
Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı”, Yaklaşım, Sayı:123, Mart 
2003,(Çevrimiçi)  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2003033545.htm, 14.09.2009.) 
155 Erhan Gümüş, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşmaları”, Vergi Dünyası, Sayı:313, Eylül 2007, s. 140. 
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Türkiye’de örtülü kazanç dağıtımına yönelik düzenlemelerin temeli 5422 

sayılı KVK’daki156 17. maddedeki örtülü kazanç tanımları ile kurum kazancının 

tespitinde örtülü kazanca ilişkilin giderlerin kanunen kabul edilemeyeceğine ilişkin 

15. maddedir. Bu müesseselerin amacı kurumların gizli bir şekilde kâr aktarmalarını 

engellemek olsa dahi, zaman içerisinde idare tarafından gerekli açıklamaların 

yapılmaması ve zengin bir içtihadın oluşumu sağlanamadığından, yapılan 

düzenlemelerin bir çok konuya çözüm için yeterli olamadığı görülmüş ve dünyada 

uygulanan transfer fiyatlaması uygulamaları Türk vergi sistemine dâhil edilmek 

istenmiştir.157 Ayrıca transfer fiyatlaması konusunda ayrıntılı düzenlemeler yapılarak 

sisteme açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.158 5422 sayılı KVK’da kurumların 

ortakları ve ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerde “emsaline göre göze çarpacak 

derecede” yüksek veya düşük fiyattan işlem yapmaları halinde kazancın örtülü olarak 

dağıtıldığı varsayılmaktaydı. 

Gelişen ekonomik araçlar ve globalleşen ekonomik ilişkiler, 5422 sayılı 

KVK’da yer alan örtülü kazanç müessesesinin yeni durumları kavrayamaması 

nedeniyle demode olması ve çeşitli boşlukların meydana gelmesi sonucunu 

doğurmuştur. Özellikle çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinin büyük bir 

bölümünü kontrol ediyor olması nedeniyle farklı vergilendirme rejimleri arasında kâr 

aktarımları yapmak suretiyle vergi minimizasyonuna gittikleri bilinen bir 

gerçektir.159 Ancak söz konusu eski hükümlerin çok uluslu şirketlerin transfer 

fiyatlaması manipülasyonlarını engellemede yeterli olduğunu söylemek zordur. 

Ayrıca bu hükümlerin uygulanması, vergi idaresi ile mükellefler arasında büyük 

                                                            
156 10.06.1949 tarih ve 7229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
157 Ömer Güzeldal, “Transfer Fiyatlamasında Uygulanacak Yöntemler”, Vergi Dünyası,  Sayı:317, 
Ocak 2008 , s. 163. 
158 Erdoğan Öcal, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Transfer Fiyatlandırması (Örtülü Kazanç 
Dağıtımı) Konusunda Ne Getiriyor?” Yaklaşım, Sayı: 116, Ekim 2006,  
(Çevrimiçi)http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006108555.htm, 
05.07.2009. 
159 Zeynep Hatunoğlu, ‘‘Çok Uluslu Şirketler, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
ve Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’’, Mali Çözüm, Sayı:78, Kasım-Aralık 2006, (Çevrimiçi)  
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/78malicozum/08_zeynephatunoglu.pdf, 08.07.2009. 
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anlaşmazlıkların doğmasına neden olmuştur.160 Bu nedenle hem çok uluslu şirketler 

ve vergi cennetleriyle mücadele etmek hem de vergi idaresi ile mükellefler 

arasındaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesi amacıyla; OECD tarafından getirilen 

kıstasların161 5520 sayılı KVK’ya neredeyse aynen monte edilen ‘‘transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı’’ müessesesi çağdaş ve modern bir 

uygulama olarak Türk vergi sisteminde yerini almıştır.162 

Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılarak 5520 sayılı KVK163 ile 5422 sayılı 

KVK tümü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5520 sayılı KVK’nın yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar transfer fiyatlamasının Türk vergi hukukunda tam karşılığı 

bulunmamaktaydı. Buna rağmen, Türk vergi sistemi transfer fiyatlaması 

uygulamasına paralel yapı sergileyen müesseselere sahipti.164 Eski 5422 sayılı 

KVK’nın 17. maddelerinde yer alan ‘‘örtülü kazanç’’ uygulaması birebir transfer 

fiyatlamasına benzemese de özü itibariyle söz konusu uygulamanın temsilcisi 

konumundaydı. Kanun transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının önüne 

geçilebilmesi için iki esas üzerine kurulmuştu. Bunlardan birincisi transfer fiyatı 

emsallerinden farklılık göstermesi durumunda farklılıkların ortaya konması165 yani 

emsallere uygun olması diğeri ise şirket tüzel kişiliğinin bağımsız bir kişi olarak 

tanınması yani ayrı varlık prensibinin olmasıdır.166 

5520 sayılı KVK 13. maddesi ile yapılan düzenleme şöyledir; 

“(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç 
                                                            
160 Selahattin Tuncer, ‘‘Yeni 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’’, Yaklaşım, Sayı:164, Ağustos 
2006, s. 13. 
161 İbrahim Güler, “Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununlarında Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulama Esasları”, E-Yaklaşım, Sayı:184,Nisan2008,(Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080411297.htm, 27.08.2009. 
162 Burhan Gündoğdu, ‘‘Türk Vergi Mevzuatında Vergi Cennetleriyle Mücadele’’, (Çevrimiçi) 
http://www.alomaliye.com/2007/burhan_gundogdu_vergi_cennet.htm, 12.10.2009. 
163 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
164 Özgür Biyan, “Türk Vergi Hukukunda Yeni Bir Boyut: Transfer Fiyatlandırması”, Bütçe Dünyası, 
Cilt:2, Sayı:26, 2007, s. 28, (Çevrimiçi) http://debud.org/Html/dergi/26/obiyan.pdf  ,19.08.2009. 
165 Hüseyin Işık, a.g.e., s. 24.  
166Veysel Erdel, Semi Okumuş, “Türk Vergi Mevzuatı İçerisinde Transfer Fiyatlaması ve Vergi 
İncelemeleri”, Vergi Sorunları, Sayı:167, Ağustos 2002, s. 84; Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, 
Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara, 2008, s. 536. 
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tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, 

satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 

verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya 

hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi 

veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile 

üçüncü derece dâhil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde 

edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile 

aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun 

göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya 

bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.  

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi 

doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve 

belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.  

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:  

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun 

satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında 

herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları 

işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.  

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.  

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere 

yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek 

hesaplanmasını ifade eder.  
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ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma 

olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer 

yöntemleri kullanabilir.  

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat 

veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile 

anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada 

tespit edilen süre ve şartlar dâhilinde kesinlik taşır.  

(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların 

gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler 

için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 

kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

(7) (5766 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük; 2008 yılı 

kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 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 bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili 

kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk 

ettirilmesidir. 

(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir.”167 

5520 sayılı KVK’da yer alan transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı müessesesiyle kurumun ilişkili kişilerle yaptığı alım satımlarda emsaline 

uygunluk ilkesine göre fiyat belirlemesi, bu fiyatı belirlerken belli yöntemleri 

seçmesi ve bu işlemleri belgelerle kayıt altına alması istenmektedir.  

                                                            
167 Gelir İdaresi Başkanlığı;  (Çevrimiçi): http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028. 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesine 5615 sayılı Kanunun168 3. 

maddesiyle eklenen değişiklikle transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

müessesesinin gerçek kişi mükelleflere yansıyan şekli şöyledir; 

“5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, 

teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen 

bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, 

emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat 

arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.  

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve kayın 

hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu 

şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer 

şirketler ilişkili kişi sayılır.  

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para 

alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve 

şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme 

işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu 

maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 

üncü maddesi hükmü uygulanır.”169 

Eklenen bentle işletme sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile işletme 

sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletmenin aleyhine oluşan farklar 

işletmeden çekilmiş sayılacaktır.170 

                                                            
168  04.04.2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
169  Gelir İdaresi Başkanlığı;  (Çevrimiçi): http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028. 
170  Mehmet Tahir Ufuk, “Gelir Vergisinde Örtülü Kazanç Uygulaması”, Yaklaşım, Sayı:173, Mayıs 
2007, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007059246.htm, 30.12.2009. 
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GVK’ya göre ilişkili kişiler; işletme sahibinin eşi, annesi, babası, çocukları, 

torunları, bunların çocukları, teyzesi, amcası, halası, dayısı, kayın hısımlığı nedeniyle 

eşinin annesi, babası, üçüncü dereceye kadar yansoy hısımları ilişkili kişi kapsamına 

girmektedir. 

İşletme sahibi bir şirkete doğrudan veya dolaylı ortak ise işletme sahibi ile 

söz konusu şirketler ilişkili kişi kapsamına girer. Sermaye veya kâr payı oranının 

herhangi bir önemi yoktur. İşletme sahibi bir şirkete doğrudan veya dolaylı ortak ise 

teşebbüs sahibi ile söz konusu şirketlerin ortakları ilişkili kişi sayılmaktadır. 

2.2. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ 

Transfer fiyatının belirlenmesi ile ilgili dünyada emsallere uygunluk ilkesi ve 

buna karşı geliştirilen ve bir çok uluslu şirket kârının tamamının nerede faaliyet 

gösterdiğine bakılmaksızın bütün bağlı şirketlere bölüştürülmesi esasına dayanan171 

global oranlama ilkesi (global formulary apportionment) olmak üzere iki yaklaşım 

vardır. Global oranlama ilkesini savunanlar bu ilkenin vergi idaresine kolaylık, 

yükümlüsüne ise belirlilik getireceğini ileri sürseler de172 bölüşümün nasıl olacağı 

gibi sorunlar yüzünden OECD üyesi ülkeler bunun emsallere uygunluk ilkesine bir 

alternatif olacağını düşünmemektedirler.173  

Şirketlerin yapmış oldukları mal ve hizmet alım – satımlarında işleme konu 

bedelin emsal bedel kavramı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 5520 sayılı 

KVK’nun 13. maddesinin 3. bendinde yer alan hükümle OECD uygulamalarına 

paralel olarak emsallere uygunluk ilkesi Kanunumuzda yerini almıştır. Buna göre; 

“Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 

uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda 

oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.” 

                                                            
171 John Neigbour, a.g.e. 
172 Billur Yaltı Soydan, a.g.e., s. 108. 
173 John Neigbour, a.g.e. 
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İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım - satımında uygulanan fiyat 

veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyata 

veya bedele uygun olması gereklidir. Aksi halde örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkar 

ve vergilenebilir gelirin azalmasına neden olur.174 Emsal fiyat ya da bedelden 

kastedilen ilişkili şirketler arasındaki transfer fiyatının sanki iki bağımsız şirket işlem 

yapıyormuşçasına oluşan fiyatlarının aynı olmasıdır.175 

Emsallere uygunluk ilkesi ilk olarak OECD Model Vergi Anlaşması’nın 9. 

maddesinde yer almış, hem üye ülkeler hem de üye olmayan ülkeler arasında çifte 

vergilemeyi önleme anlaşmalarının çerçevesini oluşturmuştur.176  

Emsal bedel prensibinin kaynağı OECD Model Anlaşmasının 9. maddesinin 

1. paragrafında yer alır. 9. madde şöyledir; 

“İki ilişkili kuruluş arasındaki ticari ve finansal ilişkilerde belirlenen ya da kabul 

ettirilen koşulların, birbirinden bağımsız kuruluşlar arasında uygulanan koşullardan farklı 

olması durumunda, bu koşulların bulunmadığı durumda tahakkuk etmesi gereken, ancak bu 

koşullar nedeniyle işletmelerden biri lehine tahakkuk etmeyen karlar; o kuruluşun kârlarına 

dâhil edilir ve vergiye tabi kar olarak vergilendirilir.” 

Bu ilkenin uygulanabilmesi, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerle ilişkisiz 

kişiler arasındaki  işlemlerin karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. 

2.2.1. Karşılaştırılabilirlik Analizi 

Karşılaştırılabilirlik analizi tam ve kesin sonuca ulaşmayı hiçbir zaman 

sağlamaz. Temel amaç ideal sonuca olabildiğince yaklaşmak olduğundan, 

düzenlemeler emsaline uygun olduğu sürece mükellefe dilediği gibi işlemlerini 

oluşturma yetkisi vermekte ve belli bir esnekliğe sahip olmaktadır. Mükellefin 

kontrolü altındaki işlemleri değerlendirirken, kontrolsüz işlemlerin aynı ve tıpkı 

                                                            
174 Billur Yaltı Soydan, a.g.e., s. 108. 
175 Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları, s. 81. 
176 A.e. s. 84. 
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olması aranmamakta, mantıklı bir değerlendirme yeterli görülmektedir. Bu 

benzerliğin derecesine göre de çeşitli ayarlamalar yapılabilmektedir.177 

Emsallere uygunluk ilkesini uygulayan yöntemlerin tümü, bağımsız 

şirketlerin mevcut opsiyonlarını değerlendirdikleri ve bu opsiyonları birbirleriyle 

karşılaştırılırken178 işlemin değerini önemli ölçüde etkileyebilecek bütün farklılıkları 

dikkate aldıkları gerçeğine dayanmaktadır. Örneğin, belirli bir fiyattan herhangi bir 

ürünü satın almadan önce ilişkisiz şirketler genellikle aynı ürünü daha düşük bir 

fiyattan farklı bir satıcıdan satın alıp alamayacaklarını belirlemektedirler.179 

2.2.2. Karşılaştırmayı Belirleyen Faktörler 

Karşılaştırılabilirlik derecesini belirlemek ve uygun düzeltmeleri yapabilmek 

için işlemlerin ve şirketlerin emsallere uygun işlemlerdeki koşulları etkileyen 

özelliklerini dikkate almalıyız. Bunlar; mal ve hizmetin nitelikleri, tarafların 

yüklendikleri işlevler, içinde bulunulan ekonomik koşullar, şirketlerin ve kişilerin iş 

stratejileri… gibi faktörlerdir. Bunlar ölçülmesi ve etkilerinin saptanması son derece 

güç olan özelliklerdir.180 Grup içi işlemlerle bağımsız işlemler karşılaştırılırken 

aşağıdaki faktörlerin analizinin iyi yapılması çok önemlidir.181 

2.2.2.1. Mal ya da Hizmetlerin Nitelikleri 

Mal ya da hizmetlerin belirli nitelikleri arasındaki farklılıklar, bunların 

serbest piyasada sahip oldukları değerin farklılaşmasını kısmen de olsa 

                                                            
177Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Sorunu”, Yaklaşım, 
Sayı:187,Temmuz2008,(Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080712460.htm, 15.09.2009; 
Özgür Biyan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Kazanç Dağıtımı”, Mali Çözüm, Sayı:82, Temmuz-
Ağustos 2007, s. 87 Çevrimiçi http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/82malicozum/04-
%20ozgur%20biyen.pdf, 12.08.2009. 
178Soner Yakar, Elif Ünal, “Transfer Fiyatlama ve Çok Uluslu İşletmeler Açısından Bir 
Değerlendirme”, Vergi Sorunları, Sayı:222, Mart 2007, s. 127. 
179 OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi I, s. 89. 
180Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk İlkesine Bir Seçenek: Global Bölüşüm 
Formülü”, Yaklaşım, Sayı: 195,  Mart 2009 , (Çevrimiçi)  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090314058.htm, 27.08.2009. 
181 Mehmet Aktaş Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları, s. 88. 
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açıklayabilmektedir.182 Bu nedenle, bu niteliklerin arasında yapılacak karşılaştırma, 

ilişkili ve bağımsız işlemlerin karşılaştırılabilir olup olmadığının belirlenmesinde 

yararlı olabilmektedir.  

Genellikle, teslim edilen mal ve hizmetlerin benzeyen yönleri, ilişkili ve 

bağımsız işlemlerin fiyatlarının karşılaştırılmasında, kâr marjlarının 

karşılaştırılmasına kıyasla daha büyük önem taşımaktadır. Dikkate alınması gereken 

belli başlı nitelikler şunlardır: Maddi varlıkların teslimi ile ilgili olarak, fiziksel 

özellikleri, kalitesi ve güvenilirliği, piyasada bulunabilirliği ve tedarik hacmi; 

hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak, hizmetlerin niteliği ve kapsamı; gayri maddi 

haklarla ilgili olarak, işlemin türü (ör. lisanslama ya da satış), gayri maddi hakkın 

türü (ör. patent, marka ya da know-how), korumanın süresi ve derecesi ve aktifin 

kullanılmasından elde edilmesi tahmin edilen menfaatlerdir.183 

2.2.2.2. Üstlenilen İşlev ve Risklerin Analizi 

Gerek piyasa, gerekse piyasa dışında “hedging” düzenlemeleri, vadeli 

sözleşmeler, satma ve satın alma opsiyonları gibi araçlar, günümüzde yaygın bir 

biçimde uygulanmaktadır. Bu tür kur ya da faiz risklerini üstlenmek zorunda kalan 

bir vergi mükellefinin bu tür riskleri dikkate almaması, toplam risklerini ya da 

grubun maruz kaldığı toplam risklerin yalnızca bir bölümünü hedging kapsamına 

almak isteyen bir çok uluslu şirket grubunun benimsediği bir ticari strateji sonucu 

ortaya çıkabilir. Söz konusu durum, uygun bir biçimde gerekçelendirilmediğinde, 

çok uluslu şirket grubunun lehine önemli tutarlarda kâr ya da zarar doğabilir. Bu 

nedenle işlev ve risk analizi üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. 

Birbirinden bağımsız iki şirket arasındaki işlemlerde, ücret genellikle 

(kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler dikkate alınarak) her şirketin 

gerçekleştirdiği işlevleri yansıtır. Bu nedenle, ilişkili ya da bağımsız işlemlerin ya da 

şirketlerin karşılaştırılabilirliklerinin belirlenmesinde, tarafların gerçekleştirdikleri 

                                                            
182 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, Transfer Fiyatlandırması, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 
2008, s. 39. 
183 OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi I, s. 91. 
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işlevlerin de karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırma, ekonomik açıdan 

önemli faaliyetleri ve bağımsız ve ilişkili şirketlerin üstlendikleri ya da üstlenecekleri 

sorumlulukları tanımlayarak karşılaştırma amacıyla uygulanan bir işlev analizi ile 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, grubun yapısına ve organizasyonuna özellikle 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu özellik ayrıca, mükellefin hangi ülkenin vergi 

sistemi dâhilinde işlevlerini yerine getirdiğinin belirlenmesinde de yararlı olacaktır. 

İncelemeye alınan tarafın üstlendiği başlıca işlevlerin tanımlanması gerekir. 

İlgili tarafın karşılaştırıldığı bağımsız şirketler tarafından üstlenilen işlevler ile 

karşılaştırma sonucu belirlenen önemli farklılıklara yönelik düzeltmelerin yapılması 

gerekir. Taraflardan birinin, aynı işlemde yer alan diğer tarafa göre çok sayıda işlevi 

üstlenmesi durumunda, ekonomik açıdan önemli olan hususlar, bu işlemlerin sıklığı, 

niteliği ve işlemde yer alan taraflara sağladığı değerdir.184 

İşlev analizinden, kullanılan ya da kullanılacak olan varlıkların 

belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında da yaralanılabilmektedir. Bu analizde, tesis 

ve donanım, değerli gayri maddi haklar, vb. gibi kullanılan varlık türlerinin ve yaş, 

rayiç bedel, yer, yürürlükteki mülkiyet haklarını koruma önlemleri, vb. gibi 

kullanılan varlıkların niteliklerin de dikkate alınması gerekir. 

İşlev analizi ayrıca, ilgili taraflarca üstlenilen risklerin belirlenmesi için 

gerekli olan işlevlerin karşılaştırılmasında da gerekli ve yararlı olabilmektedir. 

Serbest piyasalarda yüksek risk olasılığı, beklenen getiri tutarının yükseltilmesi ile 

karşılanabilir. Bu nedenle, üzerinde uygun düzeltmelerin yapılamadığı, üstlenilen 

riskler açısından önemli farklılıkların bulunduğu durumda, ilişkili ve bağımsız 

işlemler ve şirketler arasında herhangi bir karşılaştırılabilirlik söz konusu 

olmamaktadır. 

Teorik olarak serbest piyasalarda, gerçek getirinin belirlenen risklerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak artış gösterip göstermeyeceğine 

                                                            
184 OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi I, s. 93. 
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bakılmaksızın, yüksek risk olasılığının beklenen getiri tutarının yükseltilmesi ile 

dengelenmesi gerekir. Göz önünde bulundurması gereken risk türleri arasında, girdi 

maliyeti ve çıktı fiyatında dalgalanmalar; sabit kıymet, tesisat ve donanım yatırımları 

ve kullanımları ile ilişkilendirilen zarar riskleri; döviz kurlarında ve faiz oranlarında 

ortaya çıkan değişimlerden kaynaklanan finansal riskler; kredi riskleri vb. gibi piyasa 

riskleri de yer almaktadır.  

İddia edilen bir risk paylaşımının ekonomik değerinin incelenmesinde göz 

önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur da, söz konusu paylaşımın emsale 

uygun işlemler üzerindeki etkisidir. Emsale uygun işlemlerde genellikle tarafların 

göreceli olarak daha yüksek kontrole sahip oldukları riskler için daha fazla payın 

verilmesi daha anlamlı olmaktadır. Örneğin, A Şirketinin B Şirketi için bir mal 

üreterek sevkiyatını gerçekleştirmek üzere bir sözleşme imzaladığını ve söz konusu 

malın üretim ve sevkiyat düzeyinin B Şirketi tarafından belirlendiğini varsayalım. 

Böyle bir durumda, A Şirketinin önemli düzeyde bir envanter riskini üstlenme 

olasılığı fazla yüksek değildir; zira bu şirketin envanter seviyesi üzerinde herhangi 

bir kontrolü bulunmamakta, buna karşın, B Şirketi böyle bir kontrolü elinde 

bulundurmaktadır. 

2.2.2.3. İşlemin Gerçekleştiği Pazardaki Ekonomik Koşullar 

Emsal fiyatlar ya da bedeller, aynı mal ya da hizmetleri ilgilendiren 

işlemlerde bile, farklı piyasalara göre değişebilmektedir. Bu nedenle, bir 

karşılaştırılabilirliğin elde edilebilmesi, bağımsız ve ilişkili şirketlerin faaliyet 

gösterdikleri piyasaların da birbirleriyle karşılaştırılabilir olmalarını ya da bu amaca 

yönelik düzeltmelerin yapılabilmesine imkân sağlanmalıdır. İlk aşama olarak, 

mevcut ikame malları ya da hizmetleri dikkate alarak ilgili piyasa ya da piyasaların 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

Ekonomik koşullar, piyasa karşılaştırılabilirliğinin belirlenmesine yardımcı 

olabilecek ekonomik koşullar, coğrafi konum, piyasaların büyüklüğü, piyasaların 

rekabet hacmi ve alıcıların ve satıcıların rekabet yönünden birbirlerine göre sahip 
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oldukları konumlar, ikame mal ve hizmetlerin bulunup bulunmadığı, bir bütün olarak 

piyasada ve belirli bölgelerde arz ve talep seviyeleri, tüketicilerin satın alma güçleri, 

arsa, işçilik ve sermaye maliyetleri de dâhil olmak üzere üretim maliyeti, nakliye 

giderleri, piyasanın niteliği, işlemlerin tarihi ve zaman gibi unsurları 

kapsamaktadır.185 

2.2.2.4. Kurumların İş Stratejileri 

Bir şirketin yenilik ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde çeşitlilik düzeyi, 

risk algılama düzeyi, politik değişimlerin değerlendirilmesi, pazara girme gayretleri 

şirket stratejileri, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda karşılaştırma yapılırken 

dikkate alınması gereken konulardır. Bunların yanında iş stratejilerin belirlenişinde; 

yeniliklere ve yeni ürünlerin gelişimine açık olma, ürün çeşitliliği, risklerin 

önlenebilirliği, politik değişimlerin değerlendirilmesi, yürürlükteki ve taslak 

halindeki iş mevzuatı hükümlerinin kuruluş tarafından benimsenmesi ve ticari 

faaliyetlerin gündelik işleyişleri üzerinde etkili olabilecek tüm diğer unsurlar da dâhil 

olmak üzere, bir işletmenin birçok değişkenin dikkate alınması gerekir.  

İlişkili ve bağımsız işlemlerin ve şirketlerin karşılaştırılabilirliğinin tespitinde 

bu tür iş stratejilerinin dikkate alınması gerekebilir. Ayrıca, iş stratejilerinin bir çok 

uluslu şirket grubu tarafından mı, yoksa bu grubun bağımsız hareket eden üyeleri 

tarafından mı oluşturulduğunun ve ilgili ticari stratejinin uygulanışı amaçları için 

aynı çok uluslu şirketin diğer üyelerinin ne ölçüde ve ne tür bir katılımda 

bulunmaları gerektiğinin de göz önünde bulundurulması gerekebilir. 

İş stratejileri aynı zamanda piyasaya nüfuz etmeye yönelik birtakım planları 

da kapsayabilmektedir. Bir piyasaya nüfuz etmeyi ya da mevcut pazar payını 

artırmayı amaçlayan bir şirket, o piyasaya sürdüğü ürünün fiyatını geçici bir süre 

için, farklı bir durumda aynı piyasada karşılaştırılabilir ürünler için belirlenecek olan 

fiyattan daha düşük bir tutar üzerinden belirleyebilir. Ayrıca, yeni bir piyasaya nüfuz 

                                                            
185  OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi I, s. 93. 
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etmeyi ya da mevcut pazar payını artırmayı (ya da korumayı) amaçlayan bir şirket 

geçici bir süre için daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalabilir ve bu 

nedenle de, aynı piyasada faaliyet gösteren diğer mükelleflerden daha düşük kârlılık 

düzeyinde faaliyet gösterebilir. 

Piyasaya nüfuz etme ya da pazar payının artırılması gibi amaçlar için 

geliştirilen ticari stratejiler, mükellefin gelecekteki kârlılık düzeyinin artırılması 

beklentisine bağlı olarak, cari kârlılık düzeyinde bir azalmanın ortaya çıkmasına 

neden olabilir. 

2.2.3. Emsal Fiyat Tespitinde Kullanılan Yöntemler 

Emsallere uygun fiyatı belirlerken KVK madde 13’te dört bent halinde yer 

alan yöntemlerden herhangi birisini kullanabilir. Bunlar geleneksel işlem yöntemi186 

olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden 

satış fiyatı yöntemidir. Önemli olan emsal fiyatı ya da bedeli veya emsal fiyat ya da 

bedele en yakın fiyatı tespit etmektir. Bu yüzden bu üç yöntem arasında uygulamada 

herhangi bir öncelik yoktur.187 Emsal fiyat en gerçekçi anlamıyla fırsat maliyetidir. 

Fırsat maliyeti transfer edilen ürünün vazgeçilen sonraki en iyi alternatif 

kullanımının değeridir. En iyi alternatif ise şirketin zaman, mekân ve nitelik olarak 

benzer bir işlem için ilişkisiz kişilere ve şirketlere uygulayacağı fiyat ya da 

bedeldir.188 

                                                            
186 Bu yöntemler OECD’nin “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations” isimli Rehberi ile uyum göstermekte ve 1 Nolu Tebliğ’de olduğu gibi geleneksel 
işlem yöntemleri olarak adlandırılmaktadır. (OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri  İçin 
Transfer Fiyatlaması Rehberi II, (Çevrimiçi) 
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/2007_08.%20cokuuslu%20islet
meler%20ve%20vergi%20idareleri%20icin%20transfer%20fiyatlamasi%20rehberi%20II.pdf, 
10.09.2009). 
187 İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, “Yeni Kurumlar Vergisi Taslağında Uluslararası Transfer 
Fiyatlamasına İlişkin Düzenlemeler”, Rapor  06/24-25-26-27-28-29,15 Mayıs 2006, s.23, (Çevrimiçi) 
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/dosyalar/maliplatform/25.%20yeni%20kurumlar%20vergisi
%20taslag%C4%B1nda%20uluslar%20arasi%20transfer%20fiyatlamasina%20iliskin%20duzenlemel
er.pdf, 10.09.2009 ; Ömer Güzeldal, a.g.e., s.164. 
188 Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, s.181. 
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İşlemin mahiyetine uygun olarak KVK’ da yer almayan fakat 1 Numaralı 

Tebliğ’de açıklanan diğer yöntemleri de kullanabilir. Diğer yöntemler ilişkili kişiler 

arasındaki işlemlerden doğan kârı esas alan ve işleme dayalı kâr yöntemleri olan kâr 

bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemidir.189  

Bu yöntemlerden herhangi biri kullanılarak emsal fiyat ya da bedel tespit 

edilemiyorsa, mükellef “ç” bendinde belirtildiği üzere isterse kendi belirleyebileceği 

bir yöntemi de kullanabilir. Bu bent ABD uygulamasında 4. yöntem olarak anılan 

fakat OECD uygulamalarında yer almayan bir yöntemdir.190 Bütün sistemi 

mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin emsallere uygunluk ilkesine uyumlu 

olması zorunludur. 

Biçer (2008), getirilen yeni değerleme yöntemleri ilgili şöyle bir eleştiri de 

bulunmuştur. Getirilen yeni değerleme yöntemleriyle VUK’ta bulunan yöntemler göz 

ardı edilmiştir. Yeni değerleme ölçütlerinde VUK’ta düzenlenmeye tabi tutulması 

eşgüdüm açısından önemli bir husustur.  Yazar hatta VUK madde 267’de tanımlanan 

emsal bedel tanımıyla KVK madde 13’te emsal bedel, fiyat vb arasında bir fark 

olmadığını düşünmektedir.191 

2.2.3.1.  Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi (comparable price method), OECD’nin 

başkaca herhangi bir faktör göz önüne alınmadığı takdirde uygulanmasını istediği 

başlıca yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için temel şart işlemlerin 

emsallerinin varlığı ve karşılaştırılabilir nitelikte olmasıdır.192 İlişkili bir işlemde 

transfer edilen mal ve hizmetler için uygulanan fiyat, karşılaştırılabilir koşullar 

altında bağımsız aynı işlemdeki fiyat ile mukayese edilir. İki fiyat arasında fark 

bulunduğu takdirde, bu durum bağlı şirketlerin ticari ve mali ilişkilerinde 

                                                            
189 1 Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ. 
190  Ömer Güzeldal, a.g.e., s.164. 
191 Hüsamettin Biçer, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ile İlgili 1 Nolu 
Genel Tebliğ Çıktı”, Vergi Dünyası, Sayı:317, Ocak 2008, s. 19. 
192 Soner Yakar, Elif  Ünal, a.g.e., s.127. 



56 

 

uyguladıkları fiyatın emsallere uygun olmadığını ve bağımsız işlem fiyatının ilişkili 

işlem içinde geçerli olması gerektiğini gösterir.193 

İlişkili bir işlem ile bağımsız bir işlemin karşılaştırılabilmesi için iki şartın 

sağlanması gerekir. Bunlar;194 

• Sonuçları maddi anlamda etkileyen farklılıklar, bir takım makul 

düzenlemelerle ortadan kaldırılabilir nitelikte olmalıdır. Farklılıkların çok büyük 

olması durumunda iki işlemin karşılaştırılması olanaksız olacağından bu yöntem 

kullanılamaz.195 

• Eğer şirketler arası farklılıklar varsa, fiyatı açık piyasa şartlarında ciddi 

anlamda etkiler nitelikte olmamalıdır. 

Karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulama zorluğu; emsale uygun fiyatın 

saptanabilmesi için, bu işlemlere birebir uyan ve üçüncü bir kişiyle yapılan 

işlemlerden bir iç emsal ya da üçüncü kişiler arasında yapılan işlemlerden bir dış 

emsal bulmak zorunluluğunun olmasıdır.196 Mal ticareti, royalty ödemeleri, 

komisyonlarda tercih edilen bir yöntemdir.197 

 2.2.3.2. Maliyet Artı Yöntemi 

 Maliyet artı yöntemi (cost plus method), benzer işlemler için şirketin bir 

bölümünde veya bir şirkette oluşan maliyete, karşılaştırılabilir benzer durumlar esas 

alınarak bulunacak uygun brüt kâr marjı ilave edilmesiyle transfer fiyatına ulaşılan 

yöntemdir. Bu yöntemde, ilişkili bir işlemde satıcının bağlı bir alıcıya aktardığı 

malların veya sunduğu hizmetlerin tedarik fiyatı dikkate alınır. Ayrıca bu maliyete 

                                                            
193 Billur Yaltı Soydan, a.g.e., s. 113. 
194 OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi II. 
195 Fatih Saraçoğlu, Ercan Kaya, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı:216, Eylül 2006, (Çevrimiçi) 
http://www.vergisorunlari.com.tr/arasonuc.aspx?sara=1&krara=Fatih%20Sara%c3%a7o%c4%9flu,  
31.12.2009. 
196 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk İlkesine Bir Seçenek: Global Bölüşüm 
Formülü”. 
197 Özgür Biyan, “Türk Vergi Hukukunda Yeni Bir Boyut: Transfer Fiyatlandırma”, s. 32. 
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pazar koşullarının ve üstlenilen işlevlerin ışığında uygun bir kâr için gereken kâr 

marjı da eklenir.198 Makul brüt kâr oranını tespit edebilmek için mükellefler ilişkisiz 

kişilerle yaptıkları işlemlerde uyguladıkları kâr oranını emsal kabul 

edebileceklerdir.199 Bu yöntemin uygulanmasındaki en büyük zorluk maliyet 

tabanının sağlıklı bir şekilde belirlenememesidir.200 

Maliyet artı yönteminin uygulanmasında; ilişkili bir işlemin, bağımsız bir 

işlemle karşılaştırılabilmesi için yukarıda belirttiğimiz karşılaştırılabilir fiyat 

yönteminde olduğu gibi iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; 

karşılaştırması yapılan işlemlerdeki veya bu işlemi gerçekleştiren şirketlerdeki 

farklılıkların hiçbirisi, açık piyasa şartlarında maliyet artı kâr marjını maddi anlamda 

etkilememelidir ya da farklılıkları ortadan kaldırabilecek makul düzeltmeler 

yapılabilmelidir. 

Bu yöntem özellikle hammadde, yarı mamul ile imal edilen mallara ilişkin 

işlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulanmaktadır.201 

2.2.3.3. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 

Yeniden satış fiyatı yöntemi (resale price method), ilişkili bir şirketten alınan 

ürünün, bağımsız bir şirkete yeniden satışında uygulanan fiyata benzetilebilir. 

Yeniden satış fiyatı yönteminde başlangıç noktası ilişkili bir şirketten alınan bir 

ürünün bağımsız bir şirkete yeniden satışında uygulanan fiyattır.202 Bu metotta, grup 

içinde satılan bir malın fiyatı ile grup dışında birine satılması halinde oluşacak 

                                                            
198 Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntemleri-II”, 
Yaklaşım, Sayı:199,Temmuz 2009, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090714846, 14.09.2009. 
199 Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntemleri I, 
Yaklaşım, Sayı:198, Haziran 2009, Çevrimiçi: 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090614645.htm 29.08.2009.  
200 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk İlkesine Bir Seçenek: Global Bölüşüm 
Formülü”. 
201 İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı”, Rapor, 06/53-54-55-56-57, 15 Ekim 2006, s. 9, (Çevrimiçi) 
http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/53.%20transfer%20fiyatlamasi%
20yoluyla%20ortulu%20kazanc%20dagitimi.pdf, 10.09.2009. 
202 Tuncay Kapusuzoğlu, Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırma, s. 148. 
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fiyatların karşılaştırılması yapılır.203 Bu yöntem ile transfer fiyatının bulunmasında 

perakende satıcının sürdürmekte olduğu faaliyetleri için fiili satış fiyatından uygun 

bir indirim yapılır. Böylece normal satın alma fiyatına ulaşılır. Bu yeniden satış 

fiyatından uygun bir kâr marjının indirilmesi sonucunda ortaya çıkan fiyat, yeniden 

satış yapanın satın alma fiyatını vermektedir.  

Söz konusu kâr marjı, satıcının maliyeti, satış ve işletme masraflarını 

karşılayacak ve üstlenilen işlevlerin (kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler) 

ışığında uygun bir kâr etmesini sağlayacak marjdır. Malı tekrar satışa sunan şirketin 

ilişkili işlemdeki kâr marjı aynı şirketin, karşılaştırılabilir bağımsız işlemlerinde satın 

aldığı ve sattığı mallarda elde ettiği kâr marjına bakılmak suretiyle de 

belirlenebilir.204 

Bu yöntem farklı ürünlerin söz konusu olduğu işlemler için uygulanabileceği 

gibi özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi yeniden satışı yapan şirketin 

aldığı mallara herhangi katkı yapmadan, ürünü aldığı gibi satan şirketin işlemlerin de 

uygulanmakta ve istenilen sonucu vermektedir.205  

2.2.3.4. Diğer Yöntemler 

2.2.3.4.1. Kâr Bölüşümü Yöntemi 

Kâr bölüşüm yönteminde (profit split method) bağımsız bir şirketin bir işten 

beklediği kâr ile aynı işin ilişkili şirketler ile yapılması durumunda ortaya çıkacak 

kâr paylaşımını karşılaştırmaktadır. Yöntemin gereği ilk olarak ilişkili şirketler 

arasındaki paylaştırılacak ilişkili işlemlerdeki kâr belirlenmelidir. Sonraki aşamada 

işlem emsallere uygun gerçekleşmiş olsaydı kârın dağıtımı doğru olarak yapılıp 

yapılmadığı, ekonomik durumda ilişkili şirketler arasında doğru dağıtılıp 

                                                            
203 Mustafa Çamlıca, “Uluslararası Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı, ve Vergi Anlaşmalarının 
İstismarı”, Vergi Sorunları, Sayı:93, Haziran 1996, s. 94. 
204 OECD,Çok Uluslu İşletmler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi II. 
205 Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması III”,Yaklaşım, Sayı: 177, Eylül 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007099633.htm, 09.09.2009. 
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dağıtılmadığına bakılmaktadır. Bu dağılım şirketlerin işlemlerinin farklılığına ve 

pazara göre değişebilir.206  

Bu değerlendirme, ilişkili her mükellefin faaliyet kârı ya da zararına yaptığı 

katkının göreceli değerine başvurularak yapılır. Birleştirilmiş faaliyet kârı ya da 

zararı, ilişkili mükellefin en dar biçimiyle tanımlanan iş faaliyetinden çıkartılır ve 

böylece hesaplanır.207 Bu yöntemin en güçlü olduğu yönü doğrudan karşılaştırılabilir 

işlemlere dayanmamasıdır. Kârın paylaşımı, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki 

fonksiyon bölüşümüne dayanmaktadır. 

2.2.3.4.2. İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi 

İşleme dayalı net kâr marjı yönteminde (transartional net margin method), 

mükellefin ilişkili bir işlemden elde edeceği net kâr marjı göreli olarak seçilmiş 

maliyet, satışlar veya varlıklar gibi değerlere göre hesaplanır. Nesnel olarak seçilmiş 

kâr düzeyi göstergeleri esas alınarak ilişkili ve bağımsız işlemler karşılaştırılır. Bu 

nedenle bu yöntem, maliyet artı ve yeniden satış fiyatı yöntemine benzer.208 

Yöntemde kullanılan kâr düzeyi göstergeleri; kullanılan sermayenin getiri 

oranı, faaliyet gelirlerinin satışlara oranı, brüt karların brüt faaliyet giderlerine oranı 

vb. şeklindeki göstergelerden oluşur. Ancak işlemsel kâr marjı ile ilgili fonksiyonları 

benzer olan iki şirket her zaman otomatik olarak karşılaştırılamaz. Ekonomideki 

rekabet düzeyine ve pazar payı elde etme stratejilerine göre farklılık gösterebilir. Net 

kârın işlemlerdeki farklılıklardan fiyatlara nazaran daha az etkilenmesi yöntemin 

olumlu yanıdır. Ancak, vergi yükümlüsünün elde edeceği net kâr, brüt kârı veya 

fiyatları etkilemeyen ya da asgari düzeyde etkileyen bazı unsurlardan etkilenebilir. Bu 

                                                            
206  OECD, Çok Uluslu İşletmler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi II. 
207 Tuncay  Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin ABD’de Yapılan Yasal Düzenlemeler 
II” Vergi Dünyası,  Sayı: 215, Temmuz 1999,  s. 103. 
208 İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelere Satışlarda Örtülü Kazanç Konusunun 
Değerlendirilmesi II”, Yaklaşım, Sayı: 152, Ağustos 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005086847.htm, 09.09.2009. 
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nokta emsallere uygun net kârın doğru ve güvenilir olarak belirlenmesini 

güçleştirir.209 

2.2.4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 

KVK’nın 13/5. maddesinde yapılan düzenlemeyle mükellefin ilişkili 

taraflarla yaptığı işlemlere yönelik olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na başvurarak anlaşma yapabilme imkânı getirmiştir.210 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları (advance price arrangement (agreements)) 

ilişkili işlemlerde sabit bir dönem için kullanılacak transfer fiyatının belirlenmesine 

yönelik olarak bir dizi ölçütü (karşılaştırma ölçütleri) tespit eden, önceden yapılan ve 

bağlayıcılığı olan211 bir anlaşmadır. Yöntem sayesinde belli bir zaman dilimindeki 

transfer fiyatı tespit edilmiş olur.212 Bu tahminlerin güvenilirliği niteliğine ve yapılan 

varsayımlara bağlıdır.213 Peşin fiyatlandırma anlaşmaları sürecinin sonunda vergi 

idaresinin, vergi yükümlüsü sözleşme hükümlerine uyduğu sürece transfer 

fiyatlaması ayarlaması yapmayacağı garantisi vermesi gerekir. 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ilk defa 1991’de Amerika tarafından 

uygulanmıştır. Daha sonra Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Avustralya gibi 

birçok ülkede yürürlüğe konmuş olan uygulamada,214 uygulayacağı yöntemde 

tereddüdü olan mükellefler, Maliye Bakanlığı ile karşılıklı anlaşma yaparak 

kullanacağı yöntemi tespit etmektedirler. İdare ile şirket anlaşma sağladıktan sonra 

bu anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacaktır. Yöntem bu şekilde tespit edildikten 

                                                            
209 Billur Yaltı Soydan, a.g.e., s. 116. 
210 Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması III”. 
211 Billur Yatlı Soydan, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun “Yenisi”: Peşin Fiyatlandırma 
Sözleşmeleri”, Vergi Sorunları, Sayı: 219, Mart 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.vergisorunlari.com.tr/arasonuc.aspx?sara=1&krara=Billur%20Yalt%c4%b1, 30.11.2009; 
Mehmet Akif Tunç, “Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıklarının Çözümünde Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşmaları”, E-Yaklaşım, Sayı: 47, Haziran 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2007069362.htm, 11.09.2009. 
212 Billur Yaltı Soydan, “Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlandırması 
Rehberi”, s. 131. 
213 Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, s. 303. 
214  Mustafa Türkot, a.g.e., s. 6. 
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sonra, sözleşmede yazılı olan şartlar dâhilinde şirketin uygulamalarına eleştiri 

yapılamayacaktır.215  

Bu sistemin en büyük avantajı, Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği 

üzere,216 mükellefler açısından belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesin ve 

belirli olması ve mükellefi ceza riskinden koruması,217 şirkete önünü görme olanağı 

vermesidir. İdare açısından en büyük avantaj ise, transfer fiyatının belli bir anlaşma 

ile belirlenmesi, idarenin yargı safhasından önce transfer fiyatlamasıyla ilgili 

sorunları çözebilme olanağı bulması ve bunun getireceği zaman ve iş yükünden 

kurtulabilmesidir.218 Yapılan anlaşmayla idare ve mükellef arasında işbirliği ve 

serbest bilgi akışı219 sağlanmış olur.  

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları anlaşmaya taraf olan sayısına göre tek taraflı, 

ikili ya da çok taraflı olarak yapılabilir.220 Çifte vergilendirme riskini azalttığından 

birçok ülke iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları yapar. Bazı 

ülkeler tek taraflı anlaşmaları, bazılarıysa böyle anlaşmaları kabul etmemektedir. Bu 

anlaşmalar özellikle kâr dağıtımı, ortak gider dağıtımları konularında vergi 

idarelerine çok yarar sağlamaktadır. 221 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının dezavantajları da vardır.222 Bunlar vergi 

idarelerinin çok yavaş işlemesi, idarenin şirket bilgilerini gizli tutamama riski, 

                                                            
215  Özgür Biyan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, s. 88. 
216 A. Bumin Doğrusöz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi, Ankara,  Ankara SMMM 
Odası, Yayın No:52, Mayıs 2007, s. 244.  
217 Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlamasına İlişkin Olarak ABD’de Yapılan Yasal 
Düzenlemeler II”, s. 106. 
218  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, “Yeni Kurumlar Vergisi Taslağında Uluslararası 
Transfer Fiyatlamasına İlişkin Düzenlemeler”, s. 26. 
219  Hüseyin Işık, a.g.e., s. 200. 
220 Tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında taraflar mükellef ve vergi idaresi; iki taraflı 
anlaşmalarda iki ayrı devlet ve iki devlette en az birbiriyle ilişkili iki mükellef; çok taraflı 
anlaşmalarda ise, ikiden fazla ülkede faaliyet gösteren mükellefler ve vergi idareleri arasında 
yapılmaktadır. (Erhan Gümüş, a.g.e., s.142.) 
221  Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, s. 303. 
222  Hüseyin Işık, a.g.e., ss. 201-203 
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maliyetli olması, karmaşıklığı, çok zahmetli olan belge toplama ihtiyacı, uzman 

kadro ihtiyacı gibi konulardır.223 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri 

girmektedir. 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesine 

kayıtlı mükellefler, 01.01.2009 tarihinden itibaren bütün kurumlar vergisi 

mükellefleri peşin fiyatlandırma anlaşmaları yapabileceklerdir.224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
223 Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlamasına İlişkin Olarak ABD’de Yapılan Yasal 
Düzenlemeler II”, s. 106. 
224 1 Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ;,  
2007/12888 sayılı Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında BKK. 
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BÖLÜM 3 

KURUMLAR VERGİSİNDE TRANSFER FİYATLAMASI 

YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 

3.1. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KAVRAMI 

Örtülü kazanç (hidden income), “bir şirketin başkalarına, genellikle pay 

sahiplerine dolaylı yollardan sağladığı yüksek kazançlar” olarak tanımlanmıştır.225 Örtülü 

kazanç dağıtımı ise, kurumun ekonomik faaliyetinden meydana gelen ve maliyetleri 

şişirmek ya da gelirlerini eksik göstermek gibi kâr-zarar hesabında yapılacak olan 

gerçeğe aykırı değişikliklerle, vergilendirilmeden, aslında kurumda kalması gereken 

kazancın,226 dağıtım ya da sermaye geri ödemesi gibi yolların dışındaki yollarla227 

ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasıdır.228 

Kurumların ve özellikle sermaye şirketlerinin varlık nedeni; kazanç elde 

ederek ortaklarına dağıtmaktır.229 Ancak kurumlar vergisi açısından bu kârın 

dağıtılmasının bir prosedürü vardır. Zira kurumlar bilançolarına göre elde ettikleri 

kazançlarını ilk önce kurumlar vergisine tabi tutmak zorundadır. Kurumlar vergisi ve 

benzeri yükümlülükler yerine getirildikten sonra açık kâr dağıtımı olarak adlandırılan 

dağıtım şeklinde,230 kurumun cari dönemde kâr elde etmiş olması ya da geçmiş 

dönemlerden gelen birikmiş kârın varlığı gereklidir.  

                                                            
225 Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, İstanbul, Güzem Can 
Yayınları: 18, 2002, s.481.  
226 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e., s.20. 
227 Elif Cenkeri, a.g.e., s.88. 
228 HUD, Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2009, HUD Yayınları, 2009, s. 652 ; Veysi Seviğ, 
“Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Yaklaşım, Sayı: 119, Kasım  2002, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002113363.htm,  28.08.2009; 
Şükrü Kızılot, “Örtülü Kazançta, Vergi Kaybının Somut Biçimde Ortaya Konması Gerektiği”, 
Yaklaşım, Sayı: 47, Ekim 1996,( Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=199611913.htm, 29.08.2009. 
229 Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, a.g.e., s. 54. 
230 Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara, Yaklaşım 
Yayınları, 2002, s. 185 ;  Hasan Hüseyin Savaş, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal ve Danıştay’ın 
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Kimi zaman kurum kazançları ortaklara açık olarak dağıtılmayıp dolaylı 

yollarla ve kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmaktadır. Buna gizli kâr 

dağıtımı ya da transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı denilmektedir.231 

Şirketler tarafından yapılan bu tür örtülü kazanç işlemleri temelde, ilişkili şirketler 

arası mal ve hizmet alımlarını piyasada oluşan fiyatlardan değil, yapay fiyatlardan 

yapmak suretiyle oluşur. İşte örtülü kazanç konusuyla ilgili olarak yapılan 

düzenlemelerin temelinde de kurumun mal varlığı ile gerek gerçek kişi gerekse tüzel 

kişi kurum ortakları ve sahiplerinin mal varlığının birbirinden ayrılması ve kurum 

kazancının kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmasını önlemek yatmaktadır.  

“Bir şirketin, vergiyi en aza indirmek veya düşürmek için yasal olmayan 

yöntemlere başvurması da mümkündür. Bunun yolları vergi kaçırma (kaçakçılık), 

muvazaa ve peçeleme (perdeleme) gibi yöntemlerdir. Bunlar vergi kanunlarına 

aykırılık arz eden ve cezayı gerektiren işlemlerdir.”232 

Muvazaa tarafların üçüncü kişileri aldatmak için gerçek iradelerine uymayan 

bir işlem yapmaları ve görünürdeki işlemin geçerli olmayacağı konusunda anlaşmaya 

varmalarıdır.233 Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının muvazaalı bir 

işlem olduğu iddia edilemez. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

olanı değil olması gerekeni tespit eden bir güvenlik müessesidir. Yapılan işlem 

tamamen doğrudur. Bu yönüyle muvazaadan ayrılır.234   

Peçeleme ya da perdeleme; olağan ve doğal olarak, vergi kanununun 

vergilendirme konusu yaptığı bir özel hukuk işlemiyle ulaşılması gereken bir iktisadi 

sonucu elde etmek için, vergi kanununca vergilendirme konusu sayılmamasından 

                                                                                                                                                                         
Konuya Yaklaşımı”, Vergi Dünyası, Sayı:234, Şubat 2001, Vergi Dünyası CD’si; Ülker Mavral, 
“Örtülü Kazanç ve Özellik Arzeden Hususlar”, Vergi Sorunları, Sayı:169, Ekim 2002, s. 78. 
231 İbrahim Hakkı Polat, “Vergi Alacağı Uygulamasının Örtülü Kazanç Dağıtımı Anlayışına Etkisi”, 
Vergi Dünyası, Sayı: 195,  Kasım 1997, s. 105. 
232 Selahattin Tuncer, “İşletme Vergiciliğinden Vergi Planlamasına”, Yaklaşım, Sayı: 181,  Ocak 
2008,(Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110599.htm, 30.12.2009 
233 Çağatay Yüce, Kürşat Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, Vergi 
Dünyası, Sayı:333, Mayıs 2009, s. 107. 
234 Mesut Koyuncu , Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması,  
s. 151. 
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yararlanmak üzere, olağan ve doğal kullanımı dışında başvurulan başka tür ve 

nitelikteki özel hukuk işlemine denmektedir.235 VUK Madde 3’te yer alan hükümle 

vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesi benimsenmiştir. Peçeleme sözleşmesi söz 

konusu olduğunda idare ve vergi yargısı organları vergilendirmede görünüşteki olayı 

değil gerçek ekonomik durumu göz önüne alırlar.236 Ekonomik yaklaşım ilkesinde 

ise önemli olan dış görünüş değil, gerçek mahiyetleri ve ekonomik içerikleridir.237  

Nitelendirmenin işlem ve olguların maddesel ve ekonomik içeriğine göre 

yapılması, "peçeleme işlemlerinin" vergi hukuku alanındaki sonuçları üzerinde 

durulmasını gerekli kılmaktadır. Vergi kanunlarında belli bazı işlemler peçeleme 

işlemi olarak görülür ve geçersiz sayılır.238  

Buna göre iktisadi sonuç göz önünde tutularak peçeleme işlemi için seçilen 

hukuksal yapıya bakılmadan vergilendirme yapılmalıdır.239 Türk vergi hukukunda 

vergi kaçırmak amacıyla yapılan vergi peçelemesi sözleşmelerine en iyi örnek 

transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımıdır.240  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının temeli, kazancı 

meydana getiren kurum ile kurumu oluşturan ortakların birbirlerinden farklı ve 

bağımsız kişiliğe sahip olmalarına dayanır.241 6762 sayılı TTK madde 137’de “ticaret 

şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi 

içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir” denilerek tüzel 

kişiliğe sahip kurumların medeni haklardan yararlanma ehliyetlerine sahip oldukları 

                                                            
235 Selim Kaneti, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, (Çevrimiçi)  
http://www.muhasebe.gen.tr/mevzuat/vuk/GenelYazilar/md00306.html, 29.12.2009. 
236 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 
Ekim 2009, ss. 28-29. 
237 Musa Yıldırım, Fatih Balcı, Abdullah Kiraz, Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Sorunlar ve 
Görüşlerimiz, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008, s .6.  
238 Filiz Keskin, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme Kavramı”, Vergi 
Sorunları, Sayı:208, Ocak 2006, s. 113.  
239 Çağatay Yüce, Kürşat Ataç, a.g.e., s. 108. 
240 Zeynep Arıkan, Ersan Öz, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri”, Mali 
Pusula, Sayı:27, Mart 2007, s. 93.  
241 Altar Ömer Arpacı, “Kurum Kazancının Tespitinde İndirilemeyecek Giderler ( Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler)” Vergi Sorunları, Sayı: 187, Nisan 2004, s. 41. 
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belirtilmiştir. Tüzel kişilikler ortakların gerçek kişiliklerinden tamamen 

bağımsızdır.242  

Ancak burada özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir husus vardır. 

Örtülü kazanç dağıtımı konusu sadece ulusal bazda değil uluslararası zeminde de 

üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Hatta günümüzde bazı ülkelerin 

GSMH’den çok daha yüksek bütçeli şirketlerin varlığı düşünüldüğünde uluslararası 

boyutun ulusal boyutun bir adım önünde olduğu söylenebilir. Çünkü bu yapıdaki 

firmaların kazançlarını % 1–2 gibi çok küçük oranlarda vergilendirebilmek, 

vergilendirme yetkisini elinde bulunduran yönetim açısından çok önemli bir vergi 

geliri olarak değerlendirilecektir. İşte bu nedenlerden dolayı transfer fiyatlaması 

olarak adlandırılan bu husus özellikle OECD ve AB tarafından dikkatle takip 

edilmektedir.243 

3.1.1. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Unsurları 

3.1.1.1. Objektif Unsur  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının objektif unsuru; 

kurumun belli ilişkiler içinde bulunduğu kişilere, kendi varlığından karşılıksız olarak 

değer aktarması veya bu kişilerle olan ilişkilerinde farklı fiyat uygulamak suretiyle 

çıkar sağlamasıdır.244 Bununla birlikte kurumun elde etmesi gereken bir kazancı 

kendi ihmali ile başka kişilere aktarması da örtülü kazancın objektif unsuru olarak 

nitelendirilebilir. 

Emsal bedel veya fiyat tespiti ve kıyaslaması da objektif unsurun 

belirlenmesinde ayrıca önem arz etmektedir. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç müessesesinin tespiti açısından bu konu ilk adım niteliğindedir.  

                                                            
242Levent Gençyürek, “Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı:143, 2000, s. 68. 
243 Doğan Erdem,” Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı: 95, 1996, 
ss.  25–26. 
244 Yılmaz Özbalcı , Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık, 
1998, ss. 372-373. 
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3.1.1.2. Sübjektif Unsur  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında, örtülü yolla dağıtılan 

kurum kazancının kasıt, isteme ve bilerek dağıtma gibi unsurlar göz önünde 

bulundurularak da incelenmesi gerekir. Bunun sebebi KVK’nın 13. maddesinde yer 

alan “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri 

bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım satımı işlemlerinde bulunursa… ” 

ifadeleri, örtülü yoldan kazanç dağıtımı işleminin mükellefin aktif eylemi ile 

mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Örtülü yoldan dağıtılan kazanç aktif bir eyleme bağlı olunca mükellefi bu 

eyleme yönelten irade unsurunun dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.245 

İlgili kanun maddesinde belirtilen şartların gerçekleştiği hallerde, vergi idaresinin 

ikmal tarhiyatına gidebilmesi ve kaçakçılık cezası kesebilmesi için mükellefin kasıtlı 

hareket ettiğini kanıtlaması gerekmemekte, yani aksinin ispati vergi mükellefine 

düşmektedir. 

3.1.2. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımında Emsal Kavramı  

Bağımsız şirketler mal ve hizmet alışverişi yaparken koşullar piyasanın kendi 

dinamikleri tarafından belirlenir.246 Emsal fiyat ya da bedel serbest piyasada pazarlık 

sonucu oluşan fiyattır. Bu yüzden piyasa ya da pazar fiyatı olarak da anılır.247 Bu 

fiyatın objektif olması önemlidir.248 Bu esasın temelini, tam rekabetçi piyasadaki 

görünmez elin, fiyatı denge noktasında belirlediğinin ve kaynakları etkin dağıttığının 

varsayılması oluşturmaktadır.249 Tam rekabet şartlarında gerçekleşen fiyat adil piyasa 

                                                            
245 Funda Başaran, a.g.e., s. 174. 
246 Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları, s. 82. 
247 Namık Kemal Uyanık, a.g.e., s. 49. 
248 Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması-II”, Yaklaşım, Sayı:176, Ağustos 2007, s. 128. 
249 Hüseyin Işık, a.g.e., s. 85. 
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fiyatıdır. Emsal fiyat ya da bedel sadece fiyatla ölçülmez. Ayrıca vade, kalite, işin 

zamanında teslimi gibi faktörlerinde dikkate alınması gerekmektedir.250 

Eski 5422 sayılı KVK’ da transfer fiyatlamasıyla ilgili düzenleme olmaması 

ve emsallere uygunluk ilkesi doğrudan tanımlanmış olmamasına rağmen madde 

17’de “… münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede, yüksek veya düşük fiyat 

ve bedeller üzerinden…” hükmü yer almaktaydı. 5520 sayılı KVK’ da OECD 

düzenlemeleri örnek alınarak düzenlenen emsallere uygunluk ilkesi eski 5422 sayılı 

Kanun’da yer alan bu hükümle vurgulanmıştır.251  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılırken emsale 

uygunluk ilkesiyle ilgili karşılaşılan en büyük engel, uygun bir emsal bulmanın ya da 

belirlemenin çok zor olmasıdır. Ticari hayatın karmaşıklığı, bir işlemin diğer bir 

işleme benzerliğinin ya da farklılığının saptanıp ölçülmesini güçleştirir. 252   

Türkiye gibi ülkeler, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

tespiti yaparken kullanılacak emsallerle ilgili yeterli bilgi kaynağı bulunmayan, 

bulunanlara da erişilmesinin çok sınırlı olduğu ülkelerdir. Erişilebilen fakat uygun 

olmayan emsallerin kullanılması sağlıklı ve adil bir transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı tespitinin yapılmasının önündeki en büyük engeldir.253  

Emsallere uygun fiyatı tespit etmek için öncelikle iç emsal yani şirketin ya da 

kişinin bağımsız kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel 

kullanılacaktır. Bunun bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde ise benzer 

nitelikteki şirket ya da kişilerin yaptığı işlemler yani dış emsal ile karşılaştırma 

yapılacaktır. Karşılaştırılma yaparken içi ve dış emsal birlikte de kullanılabilir.254 

                                                            
250Günseli Kurt, Levent Ünlü, “ABD, OECD ve Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması-I”, Mali Pusula, 
Sayı:12, Aralık 2005, s. 73. 
251 Billur Yaltı, “Transfer Fiyatlamasında Vergi Anlaşması Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı:222, 
Mart 2007, s. 7. 
252 Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntemleri I”. 
253 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk İlkesine Bir Seçenek: Global Bölüşüm 
Formülü”. 
254 Zeynep Hatunoğlu, a.g.e., s. 13. 
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3.1.2.1. İşletme İçi Emsal 

Şirketin kullanacağı en iyi emsal, kendisinin aynı ya da benzer şartlarla 

üçüncü kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat yani iç emsaldir.255 İç emsal; 

mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel olarak 

tanımlanmıştır.256 

Örtülü kazanç iddiasına konu işlemle aynı nitelikleri taşıyan işlemlere 

uygulanan bedeller birbirleri açısından emsaldir. Örtülü kazanç dağıtımının 

belirlenmesinde ilke olarak işletme içi emsallere ulaşılabilmesi, karşılaştırma 

yapılması açısından yeterli olmaktadır. Yani, işletme içi emsallerin bulunması 

halinde, farklı nitelikteki emsallerin aranmasına gidilmesi gereği ortadan 

kalkmaktadır. Ancak işletme içi emsallerin, işletmelerin faaliyette bulundukları 

sektörlerin taşıdığı birtakım nitelikler sebebiyle tespitinin mümkün olmadığı bazı 

istisnai hallerde, karşılaştırmaya yönelik işletme dışı emsallerin, yani diğer 

işletmelerin fiyatlarının araştırılmasına gidilebilir.257 

Emsal faiz oranı belirlenirken de iç emsal tespitinde ilk olarak oluşum 

nedenine bakılır. Borç esas faaliyetten kaynaklanabileceği gibi esas faaliyet konusu 

dışında sadece finansman desteği sağlamak içinde oluşmuş olabilir. İkinci olarak 

alacağın vadesine bakılmalıdır. Yani içi emsal tespit ederken şirketin benzer nevi ve 

benzer vadelerde alacak ya da borçlarına ilişkin faizlerin ikisi de emsal olarak 

kullanılabilir.258 Bu şekilde bir emsal bulunamadığı takdirde işletme dışı emsallere 

bakılacaktır. 

                                                            
255 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Sorunu”.  
256 2007/12888 BKK, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar. 
257 Hasan Hüseyin Savaş, a.g.e., s. 170. 
258  Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Faiz Oranı”, Yaklaşım, Sayı:98,Şubat2001, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001022458.htm, 
14.09.2009. 
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3.1.2.2. İşletme Dışı Emsal 

Belirtildiği üzere, yapılacak karşılaştırmalarda ölçü olarak alınacak fiyatlar 

ilke olarak işletme içi fiyatlardır. Ancak istisnai durumlarda, yani işletme içinde 

emsallere ulaşılamaması halinde, işletme dışı emsallere yani benzer şirketlerin 

fiyatlarına başvurulabilmektedir. İşletme dışı emsal olarak aynı alanda faaliyetlerini 

gerçekleştiren, yapıları diğer bir deyişle sermaye, kapasite, organizasyon, sevk ve 

idare açısından benzeyen isletmelerin aynı nitelikteki işlemleri ile söz konusu 

işlemlere uygulanan bedeller alınabilir.259 

Emsal faiz oranı belirlenirken dış emsallerin kullanılması halinde yine 

alacağın nevine ve vadesine bakılır. Alacak uzun vadeli, sabit ve süreklilik 

gösteriyorsa aynı vadedeki mevduatlara bankaların uyguladıkları faiz oranı emsal 

kabul edilebilir. Kısa vadeli, değişken ve cari hesap şeklindeki alacakların emsal faiz 

oranı tespitinde bankaların günlük repo oranları ya da Merkez Bankası kısa vadeli 

reeskont oranı emsal faiz oranı olarak kullanılmaktadır.260 

Türkiye’de dış emsalin bulunması son derece güçtür. Türkiye’de borsaya kota 

edilmiş şirketlerin verilerinin açıklanması dışında bir zorunluluk olmadığından halka 

açık şirket bilgilerinin dışında veri bankaları yoktur. Türkiye’de bunların dışında 

kullanılabilecek veriler; Merkez Bankası, meslek odaları ve gayri resmi kuruluş 

verileridir. Yurt dışındaki firmaların yararlanabilecekleri pek çok veri bankaları 

vardır. Türkiye’de veri tabanlarının olmaması dolayısıyla özellikle çok uluslu 

şirketlerin yabancı ülkelerdeki veri tabanlarını kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

Ancak veri tabanı kullanım ücretlerinin çok yüksektir. Bunları kullanacak olan küçük 

ve orta ölçekli firmalar bu maliyetlere katlanamazlar.261  

Yurt dışında firmaların veri tabanı seçerken dikkat etmeleri gereken husus 

veri tabanlarının, faaliyetlerinin igili olduğu veri tabanının olmasıdır. Çünkü bazı 

veri tabanları sadece belli sektörlere ya da alana göre düzenlenmiştir. Bunlardan 

                                                            
259 Hasan Hüseyin Savaş, a.g.e., s. 170. 
260 Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Faiz Oranı”. 
261 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Sorunu”. 
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bazıları; Amadeus, Bankscope, Bloomberg, Moody’s, Loancunnector-Dealscan, 

Royaltystat, Royaltysource’dır. 262 

3.1.2.3. Kanuni Emsal 

Yasal düzenlemelerde emsali saptanmaya çalışılan işlemlere ve bunların 

bedellerine ilişkin belirlenen ölçü ve emsaller kanuni emsal türüne girmektedir. 

Kanuni emsallerin bağlayıcılık özelliği olmasından dolayı, yapılabilecek işlemin 

bedeline ilişkin emsal tespitinde, bu konuya ilişkin olarak kanunda düzenlemeye 

gidilmiş olması halinde konuya ilişkin olarak VUK’ un 267. maddesinde263 emsal 

bedel ve emsal ücretin tanımları hükümleri esas alınacaktır.264 

3.1.3. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Yapabilecek Kurumlar 

Eski 5422 sayılı Kanun’un 15. maddesi kanunen kabul edilmeyecek gider 

olarak  “sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar” olarak belirtilmiştir. 5520 sayılı 

KVK 11. maddesinde kurum kazancı belirlenirken kanunen kabul edilmeyen gider 

olarak “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar” olarak 

belirtilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımına ilişkin yapılan yasal sınırlama ortadan kalmıştır.265  

KVK’nın 6. maddesi bu konu çerçevesinde değerlendirilir. Bu maddeye “Safi 

kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanır.” şeklinde hüküm konmuştur. Buna göre sermaye şirketleri dışında kalan 

diğer kişi ve kurumların yaptıkları işlemler de transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

                                                            
262 Ramazan Biçer, “Transfer Fiyatlandırmasında Veri Tabanlarının Önemi ve Veri Tabanlarında 
Emsal Arama Yöntemleri”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:243, Temmuz 2008, ss.65-69. 
263 Emsal bedelle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Türkmen 
Kitabevi, 2006, ss.206-207. 
264 Hasan Yalçın, "Örtülü Kazanç Dağıtımı", Vergi Dünyası, Sayı:124, Aralık 1991, Vergi Dünyası 
CD’si. 
265 Mehmet Akif Özmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik Müesseseleri, 
Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2008, s.165. 
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kazanç dağıtımına konu olabilecektir. Böyle bir tespitin yapılması durumunda 

GVK’nın 38, 40 ve 41. maddelerine göre vergileme yapılacaktır. 

3.1.4. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramı 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsedebilmek için 

koşul, transfer fiyatlamasına konu olan mal ve hizmetlerin alım satımının ilişkili 

kişiler arasında yapılmış olmasıdır. Dağıtıma muhatap olan taraflar genel olarak 

ilişkili kişi olarak adlandırılmıştır.266  

İlişkili kişi kavramı, “1 Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlişkili 

kişi kavramı, anılan Tebliğ’de yapılan açıklamalar temel alınarak açıklanmaktadır. 

Buna göre; bir kurum açısından ilişkili kişi;   

• kurumların kendi ortakları,  

• kurumların ya da ortaklıkların ilgili bulunduğu gerçek kişi ya da kurumları, 

•  kurumların ya da ortaklıklarının idaresi denetimi ya da sermayesi 

bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu gerçek kişi ya da 

kurumları,  

• kurumların ya da ortaklarının idaresi, denetimi ya da sermayesi bakımından 

nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi ya da kurumları,  

• ortaklarının eşlerini,  

• ortaklarının ya da eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dâhil yansoy 

hısımlarını ve kayın hısımlarını ifade etmektedir. 

5520 sayılı Kanunda ilişkili kişi kavramının çok geniş tutulduğuyla ilgili 

eleştiriler vardır. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisine 

konu olmamak için işlemin aynı zamanda emsaline uygun olarak yapılması 
                                                            
266 Yılmaz Özbalcı, a.g.e., s. 377. 
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gerekmektedir. Bunun için emsaline uygun olarak yapılacak işlemlerde bir sorun 

çıkmayacağı düşünülse de işin belgelendirme boyutu işi karmaşık bir duruma 

getirmektedir.267 Uluslararası ticarette genellikle şirketlerin aralarında yaptıkları 

alışverişlerde gündeme gelen transfer fiyatlaması, birden fazla ülkeyi ilgilendiren bir 

konu iken Türk vergi sisteminde, ilişkili şirketler arasındaki alışverişlerde yurt içi ya 

da uluslararası ayırımı yapılmamıştır. 

İlişkili kişi tanımında kurumun ortağı olan gerçek ve tüzel kişiler bu 

kapsamda ilk sırada gelmektedir. Sermaye şirketlerinin tüzel kişiliğe sahip 

olmasından dolayı şirket ortaklarının ya da yakınlarının şirkette çalışmaları, 

aralarında hizmet sözleşmesinin olması ve bunun karşılığında ücret almaları 

olağandır. Bu transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına konu olacak bir 

durum değildir. Ancak burada önemli olan verilen ücretlerin, aylık ve ikramiyelerin 

emsaline aykırı olmaması durumudur. 

KVK’nın 2. maddesine göre tüzel kişiliklerinin olup olmadığına 

bakılmaksızın kurumlar vergisi mükelleflerinin gerçek ve tüzel kişi ortakları ilişkili 

kişi kapsamındadır.  Dolayısıyla kurumların doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye 

payına sahip olan gerçek kişi ya da kurum ortakları ilişkili kişi kapsamındadır.268 

Dolaylı olarak sermaye payına sahip olmasından anlaşılması gereken kurum 

ortağının bir başka kurumun kârından gerçek kişi ya da kurum ortağının pay 

almasıdır.269 Sermaye veya kârdaki paylarının önemi yoktur. 

İlişkili kişi kapsamında kurumun kendisinin ilgili bulunduğu gerçek kişi ve 

kurumlar; kurumun kendi ortağı gerçek kişiler dışında kalan, kurumların ortağı 

olduğu şahıs şirketlerinin270 diğer gerçek kişi ortakları ile kurum çalışanları gibi 

şahıslardır. Fakat kurum çalışanları sadece işçi işveren ilişkisi içindeyse yapılan ücret 

                                                            
267 Selman Koç, “Yeni Kurumlar Vergisi Tasarısına Göre Örtülü Kazanç Dağıtımı, Vergi Dünyası, 
Sayı: 302, Ekim 2006,s.35. 
268  Onur Elele, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramı 
ve Değerlendirmeler”, Vergi Dünyası, Sayı:318, Şubat 2008, s.83. 
269  Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e.,  s.26. 
270 Şahıs şirketlerinde kolllektif şirketlerde ortakların hepsinin gerçek kişi (TTK Madde 156), 
komandit şirketlerde ise en az bir ortağın gerçek kişi olması şartı aranır.(TTK Madde 243-268) 
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ödemeleri ilişkili kişi kapsamında sayılmayacaktır. Çalışanlarla ücret dışındaki 

işlemler ilişkili kişi kapsamında ele alınacaktır. Bu kapsamda bankaların kendi 

çalışanlarına kredi verirken uyguladığı faiz, üçüncü kişilere uyguladığından farklı 

olursa ya da kredi için dosya masrafı gibi adlar altında aldığı komisyon, üçüncü 

kişilerden aldığından daha düşük olursa ya da hiç olmazsa transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımına konu olacaktır. Bu kural bankacılık işlemeleri 

içinde geçerlidir.271  

Kurumun ilgili bulunduğu kurum ise kendi ortağı dışında, kurumun 

iştirakleridir. Kurumların doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği diğer kurumlar 

ve şahıs şirketleri ilişkili kişi kapsamına girecektir.272 Yani bir kurum diğer bir 

kuruma ortak ise iki kurum ilişkili sayılır ve ortak olduğu kurum üzerinden başka bir 

kuruma ortak ise dolaylı olarak ilişkili sayılacaktır.273 

Kurum ortağının ilgili bulunduğu gerçek kişiler ve kurumlardan anlaşılması 

gerekenler; ortakların eşleri (aralarında yasal evlilik bağı olan eşler), ortakların 

eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy hısımları (ortak bir kökten 

gelen kişiler),  kayın hısımları (eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları) ya da kurum 

ortakları ile ekonomik ve sosyal olarak ilişkisi bulunan gerçek kişiler 

kastedilmektedir. Ancak evliliğin sona erdirilmesi kayın hısımlığını ortadan 

kaldırmaz. Ayrıca kurum ortağının ortak olduğu şahıs şirketlerinin diğer gerçek kişi 

ortakları da ilişkili kişi kapsamındadır. 

Kurum ortağı ilgili bulunduğu kurum; kurumun ortağının bir başka kurum ile 

olan ortaklığıdır. Kurum ortağının ortak olduğu şahıs şirketlerinin diğer kurum 

ortakları da ilişkili kişi kapsamına girer. 

Kurumun veya ortaklarının idaresi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak 

bağlı bulunduğu gerçek kişiler ve kurumlar şöyledir. Şirketler ticari faaliyetlerini 

                                                            
271 Mehmet Batun, “Bankaların, Çalışanlarına Düşük Faizle Kredi Kullandırmaları, Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımıdır.” Yaklaşım, Sayı:195, Mart 2009, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090314043.htm, 14.09.2009. 
272 İbrahim Güler, a.g.e. 
273 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e., ss. 26-27. 
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organları aracılığıyla yürütmektedir. Şirketin idari bakımdan bağlı olduğu gerçek ve 

tüzel kişiler, şirketin kararlarında doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olan yönetim 

kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürü, üst düzey müdürleri, aynı düzeydeki yüksek 

memurları gibi şahıslarıdır.274 Sayılan bu kişiler şirket adına işlem yapma yetkilerini 

kullanarak şirketin kaynaklarını kendilerine ya da ilgili oldukları kişilere 

dağıtabilirler.275 Kurumun idaresi bakımından doğrudan bağlı olduğu tüzel kişilerden 

ilk olarak anlaşılan kurumun sermayesine iştirak eden kurumdur. Bu durumda ise 

zaten ortaklık söz konusudur.276  

Kurumun denetimi bakımından doğrudan ve dolaylı bağlı bulunduğu gerçek 

kişi ve kurumlar; ortaklık ilişkisi olmasa da kararlar da doğrudan veya dolaylı olarak 

etkide bulunabilecek bir gerçek kişi ya da kurum, denetçiler gibi ilişkili kişi 

sayılacaktır. Kurum ve denetçi arasındaki ilişki doğrudan bağlılık olarak 

değerlendirilirken, kurum denetçilerinin ilgili olduğu gerçek kişi ve kurumlar ise 

dolaylı bağlılığı ifade etmektedir.277 

Kurumun sermayesi bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı 

bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar; ortaklar dışında kurumun sermayesine yabancı 

kaynakla katkıda olan alacaklılardır. Ortaklar başka madde de yer aldığından burada 

anlaşılması gereken alacaklılarıdır.278 

Kurumun nüfuzu altında bulunduğu gerçek kişi ya da kurumlar; ekonomik 

olarak nüfuzu altında bulunmak genellikle ya da sürekli kredi açmak ya da iktisadi 

ilişkileri iyi olmak anlamındadır. Bir kurum genelde veya sürekli olarak bir kişi ya da 

kurumu borç sağlıyorsa o kurum ya da kişi o kurumun nüfuzu altında 

sayılmaktadır.279 

                                                            
274 Ülker Mavral, a.g.e., s. 83, Yılmaz Özbalcı, a.g.e., s. 381. 
275 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e.,  s. 31. 
276 Yılmaz Özbalcı, a.g.e., s. 380. 
277 Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, s. 230. 
278 A.e. 
279 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e.,s. 32. 
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Eski 5422 sayılı KVK’da yer alan “vasıtalı ve vasıtasız ilişki” kavramı 5520 

sayılı KVK’da yerini sadece “akrabalık ve ortaklık bağına” bırakmıştır. İlişki kişi 

kapsamına girmeyen ama birlikte iş yapanlar, anlaşmalı fiyat uyguladıkları takdirde 

tanımda meydana gelen farklılık nedeniyle transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazancın konusuna girmeyecektir.280  

Oysa eski 5422 sayılı KVK’da yer alan “kendi ortakları, ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımından vasıtalı 

vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında ulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler” 

şeklindeki ifadesinden anlaşılacağı üzere ortaklık ya da akrabalık ilişkisi olmaksızın 

üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalı işlemlerde örtülü kazanç dağıtımı kapsamında 

değerlendirilmekteydi.281   

Aşağıdaki şemada ilişkili kişi kavramı anlatılmıştır.282 İlişkili kişinin 

tespitinde her işlemin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
280 A.e., s. 24. 
281 İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası,  “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı”, s. 7  
282 1 Nolu  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ. 
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Şekil 1: İlişkili Kişi  

 

Kaynak: 1 Nolu  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, 

s.5-6. 
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Yukarıdaki şemada görüldüğü üzere; 

 (A) Kurumunun;  

-         Ortak (B) Kurumu, 

-         Ortak (B) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (G) Kurumu, 

-         Ortak (B) Kurumunun dolaylı olarak ortağı olduğu (H) Kurumu, 

-         Ortak (B) Kurumunun kurucusu olduğu (F) Derneği ve bu derneğin iktisadi 

işletmesi, 

-         (F) Derneğine ait iktisadi işletmede çalışan (Z) Gerçek Kişisi, 

-         Ortakla ilişkili (F) Derneğinin kurucularından (I) Kurumu, 

-         Ortakla ilişkili (F) Derneğinin dolaylı olarak bağlı bulunduğu (AD) Gerçek 

Kişisi veya Kurumu, 

-         Ortak (B) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (D) Kurumu, 

-         Ortak (D) Kurumunda çalışan Finans Müdürü (R),  

-         Ortak (B) Kurumunda çalışan (M) Gerçek Kişisi, 

-         Ortak (J) Gerçek Kişisi, 

-         Ortak (J) Gerçek Kişisinin altsoyu, üstsoyu ve yansoyu,  

-         Ortak (J) Gerçek Kişisinin Eşi (K),  

-         Ortak (J) Gerçek Kişisinin Eşi (K)' nın üstsoyu ve yansoyu, 

-         Ortak (J) Gerçek Kişisinin doğrudan ortağı olduğu (L) Kurumu, 

-         Ortak (J) ile ilişkili (L) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (AB) Kurumu, 

-         (AB) Kurumunun Yönetim Kurulu Başkanı (Ş), 

-         Yönetim Kurulu Başkanı olan (Ş)' nin üye olduğu (AC) Derneği, 

-         (S) İş Ortaklığı, 

-         (S) İş Ortaklığının diğer ortağı (T) Kurumu 
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ile yaptığı mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, ilişkili kişilerle yapılan 

işlemler olarak değerlendirilecektir.  

Öte yandan, aynı derneğe üye olan gerçek kişi veya kurumların, sadece aynı 

derneğin üyeleri olmaları nedeniyle ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmeleri 

mümkün bulunmamaktadır. 

KVK'nun 13. maddesinde yer alan gerçek kişi, GVK kapsamında gerçek kişi 

olarak kabul edilir. Vergiye tabi tutulan şahıslar ile şahıs şirketleri ya da adi 

ortaklıkları anlaşılmaktadır. Kurum ise sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi 

kamu kuruluşları, dernek veya vakıflar ile bunlara ait iktisadi işletmeleri ve iş 

ortaklıklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefiyetleri 

bulunmamasına rağmen dernek ve vakıflar da kurumların ilişkili kişileri arasında 

sayılabilecektir. 

Ayrıca zararlı vergi rekabetine yol açtığı kabul edilen ülkelerde veya 

bölgelerde bulunan kişilerle yapılan işlemlerde ilişkili kişilerle yapılan işlemler 

olarak nitelendirilmiştir. 

3.1.5. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına 

Konu Olabilecek İşlemler 

KVK madde 13’ün 1. bendinde yer alan hükme göre, ilişkili kişilerle 

gerçekleşen işlemlerde gerçeğe aykırı transfer fiyatlamasının yapılması örtülü kazanç 

dağıtımının bir aracıdır. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı mal ve 

hizmet alım satımı aracılığıyla yapılmaktadır. Hükmün devamında hangi işlemlerin 

mal ve hizmet alım satımı gibi işlem göreceği belirtilmiştir.  

Buna göre; ilişkili kişilerle yapılan emsaline uygun olmayan alım-satım 

işlemlerinde, imalat ve inşaat işlemlerinde, hizmet ilişkilerinde, kiraya verme ve 

kiralama işlemlerinde ve ödünç para alıp verme işlemlerinde, aylık, ikramiye, ücret 

ve benzeri ödemelerde, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü olarak dağıtılmış sayılmaktadır. 
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3.1.5.1. Mal Alım ve Satım İşlemleri 

Öncelikle transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının söz konusu 

olabileceği kişiler KVK madde 13’de sayılan kişiler olmalıdır. Kanunda açık olarak 

bunların kimler olabileceği belirtilmiştir. Aynı zamanda eski 5422 sayılı KVK’dan 

farklı olarak “şirket” deyimi yerine “kurum” deyimi kullanılarak Kanunun çevresi 

genişletilmiş olmakla birlikte konu daha net hale gelmiştir. Şöyle ki; kooperatifler 

KVK mükellefidir fakat şirket olarak sayılamaz ancak kurum olarak sayılabilir.  

Aynı zamanda transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından 

bahsedebilmek için emsallerinden göze çarpacak derecede farklı fiyat yani düşük ya 

da yüksek bedelli ya da bedelsiz olması gereklidir. Göze çarpacak derecede farklı 

olmasından küçük farklılıkların dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmaktadır.283 

Emsal bedel ya da fiyata dikkat edilmelidir. Burada satış fiyat ya da bedelinden 

teslim edilen maddeler karşılığında her ne ad karşılığında olursa olsun müşteriden 

alınan ya da müşterinin borçlandığı para ya da değerlerin toplamı anlaşılmaktadır. 

Danıştay yüksek fiyattan satabilecekken maliyet bedeli üzerinden mal satmayı 

emsaline nazaran düşük fiyat ile mal satmak olarak dikkate almıştır.284 

Mal alımlarında transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şirkete 

emsal fiyatının ya da rayiç fiyatının çok üzerinde mal alınmasıyla söz konusu 

olmaktadır. Bu işlemin transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına konu 

olabilmesi için malın doğrudan ya da dolaylı olarak üretim girdisi olarak kullanılarak 

dolaylı yoldan ya da alındığı gibi hiç değiştirilmeden satılması gerekmektedir. Mal 

ancak satılırsa şirket kârını olumsuz etkileyebilecektir. Mal bedeli doğrudan gider 

yazılmışsa bu giderin örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmesi gereklidir. 

Aynı zamanda alınan mal amortismana tabi bir mal ise bunun üzerinden ayrılan 

amortismanların emsal fiyatı aşan kısmına ait olanı örtülü kazanç dağıtımı 

sayılacaktır.285 

                                                            
283 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., s. 202 
284 Dn. 4. D’nin 13.03.1975 tarih ve E. 1973/6186, K. 1975 / 984 Sayılı Karar. 
285 Mehmet Akif Özmen, a.g.e.,  s. 209. 
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Şirket mallarının emsaline göre göze çarpacak derecede düşük bir fiyatla 

satılması halinde emsal fiyat ile fiili fiyat arasındaki fark kadar transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılmış sayılır. Oluşacak bu fark üzerinden şirkete 

cezalı tarhiyatın yapılması gereklidir.  

Şirket ortağının gerçek kişi değil de örneğin anonim şirket gibi kurumlar 

vergisi mükellefi olması durumunda, Danıştay olaya farklı yaklaşmaktadır. Sonuç 

olarak o vergi üzerinden alınacak vergi değişmeyeceğinden örtülü kazanç dağıtımına 

konu olan matrah farkını kaldırabilmektedir. Bu konuda Danıştay’ın verdiği bir 

karar,“… her iki şirkette anonim şirket olup, aynı sabit oranlı kurumlar vergisine tabi 

bulunduklarından, yıl sonunda oluşan kurum kazancının tamamı şirkete mal edilse dahi, bu 

kazanç üzerinden alınacak vergi miktarı değişmeyeceğinden, örtülü kazancın varlığından söz 

edilmesinde ve buna dayalı tarhiyatta yasal isabet bulunmadığı...”286 şeklindedir. 

Mal satışı konusunda Danıştay’ın üzerinde durduğu diğer bir konu da vergi 

kaybıdır. Bu konuda verilen bir Danıştay kararı şu yöndedir; “…örtülü kazançtan söz 

edebilmek için yapılan muameleler sonucunda bir vergi kaybına neden olduğunun da somut 

bir biçimde ortaya konması gereklidir. Eğer söz konusu ilişki sonucu vergi kaybına neden 

olunduğu saptanmazsa, artık örtülü kazançtan söz etmeye de imkân yoktur. Uyuşmazlık 

konusu olayda hem mükellef şirket, hem de ortakları kurumlar vergisi mükellefi olmaları 

nedeniyle, sabit oranda vergiye tabi tutulduklarına göre bir vergi zıyaına neden olunması da 

mümkün değildir…”287  

Ayrıca rekabetin esas olduğu günümüz koşullarında indirimli yapılan 

satışların hemen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak 

nitelendirilmemesi gereklidir. Özellikle nakit ödemede yapılan indirimler paranın 

zaman değerinin önemli oluşundan kaynaklanmaktadır. Bunun gibi durumlarda 

olayın kendi içinde ve iç dinamikleriyle değerlendirilmesi önemlidir.288 

Ortak olunan kuruma malın yüksek bedelle satılması her zaman transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılmaz. Bu gibi durumlarda üretim 
                                                            
286 Dn. 9. D’nin 14.06.1993 tarih ve E. 1992/4919,K. 1993/2582 Sayılı Kararı. 
287 Dn. 4. D.’nin 07.06.1989 tarih ve E. 1988/3532, K.1989/2584 Sayılı Kararı. 
288 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., s. 213. 
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maliyetine bakılması gereklidir. Bu konuda Danıştay’ın şöyle bir kararı vardır. 

“…kurumun üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle KVK’nın 13. maddesinde 

belirtilen ilişkiler içinde bulunduğu kuruma piyasadaki rakiplerin fiyatından daha yüksek 

fiyatla mal satılması örtülü kazanç dağıtımı yapıldığını ifade etmez.” 289 

Bazense satış bedelinin geç ödenmesi başlı başına bir transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı oluşturabilir. Yapılan geç ödemeyle şirkete ait paranın 

faizsiz olarak kullanımı söz konusu olmaktadır.  Fakat böyle bir karar verilebilmesi 

için emsal satışlara bakılması ve geç ödemenin de çok belirgin olması 

gerekmektedir.290 

3.1.5.2. İmalat ve İnşaat İşlemleri 

Kurumlar, KVK madde 13’te sayılan kişilere, emsaline uygunluk ilkesine 

aykırı derecede yüksek ya da düşük bedelden ya da bedelsiz olarak imalat ve inşaat 

işi yapar ya da yaptırırlarsa transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

yapmış olurlar. 

3.1.5.3. Hizmet İşlemleri 

KVK’nın 13. maddesi uyarınca mal alım ve satımı, imalat, inşaat, kiralama, 

kiraya verme, ödünç para alıp verme işi dışındaki bütün işlemler hizmet olarak 

tanımlanır. Şirket 1. bentte sayılan kişilerle yaptığı hizmet ilişkilerinde emsaline göre 

göze çarpacak derecede düşük veya yüksek fiyatlar uygular ya da bedelsiz hizmet 

ilişkisinde bulunulursa, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı söz 

konusu olmuş olur. Buradaki düşük ya da bedelsiz hizmetten şirketin kendisinin 

yapmış olacağı hizmet anlaşılmaktadır. Aksi şekilde şirket ortağının ya da ilişkili 

kişilerin düşük bedelli ya da bedelsiz olarak yaptıkları hizmetler yüzünden transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olmaz. 291 

 
                                                            
289 Dn. 4. D’nin 11.01.1990 tarih ve E. 1989/144, K.1990/33 Sayılı Kararı.  
290 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., s. 213. 
291  A.e. s. 220. 
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3.1.5.4. Kiraya Verme ya da Kiralama İşlemleri 

Emsaline aykırı olarak düşük bedelden kira alınması ya da hiç kira 

alınmaması ya da yüksek bedelden kiraya verilmesi durumunda transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsedilebilecektir. İlişkili kişilerle yapılan 

kiralama işlemlerinde kira bedeli emsallerine uygun olması gerekmektedir. GVK 

Madde 73’te292 belirtilen emsal kira bedelinin dışında istisnalar293 harici kira bedeli 

kabul edilemez.294 

Kiralama ve kiraya verme işlerinde, ödenen kira bedeli ile emsal bedel 

arasındaki fark, şirket tarafından dağıtılan örtülü kazanç tutarı sayılacağından örtülü 

kazancın tespiti için emsal bedelin ne olacağı önemlidir.  Emsal bedelin ne olması 

gerektiğinin bulunması için kıyaslama emsal gayrimenkuller ile yapılacak, GVK 

madde 73 hükmü ise düşük bedelle kiraya verme işlerinde işlerlik kazanacaktır.295 

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da GVK madde 73’te yeralan emsal 

kira bedelinin istisnalar hariç yararlanabileceğimiz bir ölçü olmamasıdır. Emsal kira 

bedeli statik yapıdadır. Düşük bedelle kirama işleminde, işlemin kendi özelliklerine 

                                                            
292 GVK Madde 73 (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen fıkra)Kiraya verilen mal ve 
hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına 
bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal 
kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle 
takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 
5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel 
bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli 
edilen değerlerinin % 10'udur. (Gelir İdaresi Başkanlığı;  (Çevrimiçi) 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028; 31.08.2009). 
293 GVK Madde 73; Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 1. Boş kalan 
gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;  2. 
(3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya 
kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla 
konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler 
evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz).; 3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların 
da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.  4. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle eklenen bent). 
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.  (Gelir İdaresi Başkanlığı;  (Çevrimiçi) 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028; 31.08.2009). 
294 Cem Tekin, “GVK Hükümler Uyarınca Emsal Kira Bedeli Esası”, Vergi Sorunları, Sayı:184, 
Ocak 2004, (Çevrimiçi) http://www.vergisorunlari.com.tr/arasonuc.aspx?sara=1&krara=Cem%20Tekin, 
29.10.2009. 
295 İrfan Vural,Derya Karaca, “Kiralama ve Kiraya Verme İşlerinde Örtülü Kazanç Dağıtımı”,Vergi 
Sorunları,  Sayı:165, Haziran 2002, s..110. 
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bakmamız gereklidir. Zaten emsal kira bedeli bize her zaman olması gereken kirayı 

vermez. Asgari bir tutar verir. Danıştay’ın bu konudaki bir kararı; “GVK’nın 73. 

maddesinde sözü edilen emsal kira bedelinin getirilmesinden amaç sadece bedelsiz veya 

düşük bedelle kiraya verilen mal ve hakların kiralarında asgari haddin tayini diğer bir 

deyimle tarafların serbest iradeleri ve taayyün eden kirada bedelin muvazaa yolu ile noksan 

gösterilmesini ve böylece vergi zıyaını önlemek olup, olayda aksi durum yani yüksek bedelle 

kiraya verme hali mevcut olduğuna göre matrah farkı tayininde öncelikle bu madde (GVK 

md 73) hükmünün esas alınması yerinde değildir.”296 şeklindedir.  

Danıştay’ın diğer bir kararı; “… Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu, kiralamaya 

konu otel ile ilgili olarak saptanan rayiç bedel üzerinden GVK’nın 73. Maddesinde belirtilen 

şekilde hesaplanan emsal kira bedeli, yıl içinde ödenen kira miktarının çok üzerinde 

olduğundan örtülü kazanç dağıtımından söz edilemeyeceğine…” şeklindedir.297 

Kiranın makul bir kira olup olmadığına bakılırken kiralanan gayrimenkulün, 

dükkân, mağaza, fabrika, bina, arsa vb. oluşuna, bulundukları yere, bu yerin 

özelliklerine bakılmalıdır. Ayrıca ödenen kira tek başına bir ölçüt olmayabilir. 

Kiranın haricinde kiralayanın bazı ek yükümlülükleri olabilir. Kiracı yaptırdığı 

ilaveleri kira döneminin sonunda mal sahibine bırakabilir. Bunların hepsi göz önünde 

bulundurulması gereken konulardır. 298 

3.1.5.5. Ödünç Para Alıp - Verme İşlemleri 

Şirketlerin ödünç olarak aldıkları paraların emsallere uygunluk ilkesine aykırı 

olması durumunda transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı söz konusu 

olacaktır. Ticari hayatın gereği olarak kurumlar aldıkları krediler karşılığında faiz 

öderler. Ancak KVK madde 13’te sayılan kişilerden emsaline aykırı olarak yüksek 

faiz ya da komisyonlarla ödünç para alınması ya da şirketin, sayılan bu kişilere göze 

                                                            
296 Dn.4. D’nin 29.11.1969 tarih ve E. 1969/299 Sayılı Kararı. 
297 Dn. 11. D.’nin 24.03.1998 tarih ve E.1997/1092, K.1998/1151 Sayılı Kararı. 
298 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., ss. 223-226. 
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çarpacak derecede düşük faiz ve komisyonla ödünç para vermesi hallerinde faiz 

tutarı kadar fark örtülü kazanç dağıtımına konu olacaktır.299  

Şirketlerin ödünç aldıkları borcun örtülü sermaye olarak değerlendirilmesinde 

iki konu söz konusudur. Birincisi KVK Madde 12’de yer alan örtülü sermaye şartları 

taşıması halinde ilişkili kişiden alınan borç üzerinden ödenen faiz, kur farkı ve 

giderler doğrudan dağıtılmış kâr payı olarak değerlendirilir. İkincisi borç örtülü 

sermaye şartlarına sahip değilse bu tutar için ödenen faiz, kur farkı ya da giderler 

emsallerinden farklıysa transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına konu 

edilecektir.300 

3.1.5.6. Aylık, İkramiye, Ücret ve Benzeri Ödemeler 

Şirketlerin emsaline aykırı olarak yüksek bedelle aylık, ikramiye, ücret ve 

benzeri ödemeler yapması durumunda, bu ödemeleri alanlar lehine transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmış olacaktır. Bu uygulama 

ücretlerdeki stopaj yükünden kurtulmak için yapılır.  

Şirketler bünyelerinde çalışan memura, yöneticisine, mühendisine, işçisine 

vb. yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak ücret, aylık, ikramiye ve benzeri ödemeler 

yaparlar ve bunları ücret olarak kaydederler. Fakat şirket ortaklarının aldıkları kâr 

payları ya da yönetim kurulunun temettü ikramiyesi adı altında aldıkları kâr payları 

GVK madde 75 uyarınca menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. Bunun için 

yapılan bu tür ödemelerin ücret gibi değerlendirilip kurum kazancından 

indirilmemesi gereklidir.   

Yapılan bu ödemelerin şirketin çeşitli özellikleri dikkate alınarak emsallere 

uygunluğunun araştırılması gerekmektedir.301 Emsal şirketin seçiminde sermaye, 

                                                            
299 A.e., s. 228. 
300 Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, a.g.e., ss. 34-35. 
301 Ferhat Fahran, “Ücret Ödemelerinde, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımının, Hazine Menfaati Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Sayı:182, Şubat 2008, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080210950.htm, 
15.11.2009. 
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kârlılık durumu, işçi sayısı, kapasitesi gibi özelliklerinin benzer olmasına dikkat 

edilmelidir.302 

3.1.5.7. Diğer İşlemler 

Şirketin mal varlığı teminat gösterilerek ilişkili kişilerce kredi kullanılması, 

şirkete ait telif, patent gibi hakların ilişkili kişilerce yüksek ya da düşük bedelle 

satılması ya da kiraya verilmesi, şirket mal varlıklarının ilişkili kişilerce yüksek ya da 

düşük bedelle sigorta ettirilmesi… gibi işlemlerde transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazancın kapsamına girmektedir.303 

3.1.6. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımının 5520 Sayılı KVK Açısından Vergisel Sonuçları  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının 5520 sayılı KVK 

örtülü kazanç dağıtımı yapan kurum açısından sonucu yapılan harcamanın gider 

kabul edilmemesidir. Bundan ötürü KVK’ya göre dağıtılan kazançların kurum 

matrahına eklenmesi gereklidir.304 Bununla birlikte örtülü kazancın muhatabı 

açısından sonuçları değerlendirildiğinde, muhatabın vergi kanunları karşısındaki 

durumu ve dağıtılan kazançla ilgili olarak muhatabın yaptığı işleme göre 

değişmektedir. Konuyla ilgili farklı görüşler vardır. Bunları şu başlıklar altında 

incelemek yerinde olacaktır. 

• 5520 Sayılı KVK Açısından Değerlendirme 

5520 KVK’nın 13. Madde 6. fıkrasında “Tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç gelir ve kurumlar vergisi yasaları 

uygulamasında bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle 

dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır.” 

hükmü belirtilmiştir. Bu hükmün getirilmesindeki temel amaç, transfer fiyatlaması 

                                                            
302 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., ss. 241-242. 
303 Ülkü Mavral, a.g.e., s. 85. 
304 Ramazan Yakışıklı, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme ve KDV Uygulamaları”, Vergi 
Dünyası, Sayı:332, Nisan 2009, s.4.1 
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yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan mükellefe bir eleştiri getirildiği zaman, örtülü 

kazanç dağıtımı yapılan mükellef içinde bir düzeltme yapılmasını sağlamaktır. 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kâr payı sayılması ile 

mükellefler bu kâr payına ilişkin olarak istisna hükümlerinden yararlanacağından, 

karşı taraf düzeltmesi bu şekilde işleme taraf olanlar arasında gerçekleşmiş olacaktır.  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında düzeltme işlemleri 

örtülü kazanç dağıtan ve dağıtılan kurum ve bunların tabi oldukları mükellefiyete 

göre farklılık göstermektedir.  Örtülü kazanç dağıtan kurum tam mükellefiyete tabi 

bir kurumsa örtülü olarak dağıtılan tutar dönem kazancına eklenerek kurumlar 

vergisi hesaplanır. Örtülü kazanç dağıtılan kurum tam mükellefiyete tabi bir kurumsa 

şartların varlığı durumunda iştirak kazançları istisnasından yararlanıp düzeltme 

yapacaktır. 

Örtülü kazanç dağıtılan kurum dar mükellefiyete tabi bir kurumsa örtülü 

olarak dağıtılan tutar brüte tamamlanarak KVK madde 30/3’e göre tevkifat 

yapılacak. Tutar yıl sonu itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacaktır. Örtülü kazanç 

dağıtan kurum dar mükellefiyete tabi bir kurumsa ana merkeze aktarılmış sayılan 

örtülü kazanç tutarı brüte tamamlanarak KVK madde 30/6’ya göre tevkifat 

yapılacaktır. 

Örtülü kazanç dağıtılan gerçek kişi ise örtülü olarak dağıtılan tutar brüte 

tamamlanarak GVK madde 94 ve madde 6’ya göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 

Örtülü kazanç dağıtılan kurum vergiden muaf kurum ise örtülü olarak dağıtılan tutar 

brüte tamamlanarak KVK madde 15/2 uyarınca vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 

• Muhatabın Örtülü Kazancı Beyan Etmesi Ve Hazine Kaybı 

Bulunmaması Nedeniyle Örtülü Kazanç Dağıtılan Mükellef Nezdinde İşlem 

Yapılmayacağı Yaklaşımı 

Bu görüşü savunanlar, örtülü kazanç dağıtılan kişi vergi mükellefi ise ve elde 

ettiği geliri beyan etmiş ise, dağıtımın muhatabı nezdinde bir vergilemeye gerek 

yoktur demektedirler. Zira kazancı elde eden bunu beyan etmekle hazine kaybını 
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bertaraf etmiş olacaktır. Çifte vergilendirmenin önlenmesi açısından da doğru olan 

budur. Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonun kararı da “Örtülü kazanç 

dağıtılan firma kayıtlarında herhangi bir düzeltme yapılmaması gerekir.” şeklindedir.305 

• Sadece Dağıtımı Yapan Mükellefler Nezdinde Tarhiyat 

Yapılacağı, Muhataplara Başvurulamayacağı Yaklaşımı 

Gelir İdaresinin 5422 sayılı KVK döneminde benimsediği bu görüşü göre 

transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının tespiti halinde, dağıtımı yapan 

şirket bünyesinde tarhiyat yapılmakla yetinilecektir. Bunun sebebi transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin bir vergi güvenlik 

müessesesi olarak asıl işlerlik kazandığı yerin kurumlar vergisinin aşındırılmaya 

başladığı süreç olmasıdır.  

Ayrıca örtülü yoldan dağıtılan kazancı elde eden açısından ticari kazanç ya da 

başkaca bir gelir unsuru olarak değerlendirilebilir. Burada eleştiri yapılan durum 

örtülü yolla dağıtılan tutar olup zaten kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. 

Buna karşılık örtülü kazanç dağıtılan kişi ya da kurumun elde ettiği gelir gerçek bir 

işlem neticesinde elde edilmiştir. Bu nedenlerden ötürü örtülü kazanç dağıtımı yapan 

kurumun yanında bir de muhatabının nezdinde bir tarhiyat yapılmasına gerek 

yoktur.306 

• Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtılan Mükellef 

Bünyesinde İlave Tarhiyat Yapılmakla Birlikte Kazancı Dağıtan Kurum 

Bünyesinde de Tarhiyat Yapılacağı Görüşü 

Hazine zararı gözetmeksizin transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtan mükellef için eleştiri getirildiğinde, dağıtımın yapıldığı mükellef için 

düzeltme yapılması zorunludur. Aksi takdirde aynı konu üzerinden iki kere vergi 

alınması anlamına gelen çifte vergilendirmeden söz edilecektir. Şirketler arası 

                                                            
305 Mesut  Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, s. 256. 
306 Hüseyin  Işık, a.g.e., s. 240. 
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bağlantıda göz önünde bulundurulduğunda genel çerçevede mükellefin mağduriyeti 

söz konusu olacaktır. Bu nedenle dağıtımı yapan firma nezdinde vergileme 

yapılması, karşı tarafta ise düzeltme yapılması kanunlara uygunluk açısından en 

makul uygulamadır.307 

• Dağıtımın Muhatabının da Tarhiyata Tabi Tutulması Gerektiğini 

Savunan Görüş 

 Buna göre, dağıtımı yapan şirket bünyesinde tarhiyat yapılacağı gibi 

dağıtımın muhatabında da tarhiyat yapılması gerekir. Bu yaklaşımın dayanakları şu 

şekildedir;  Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi ile ilgili 

düzenlemeler GVK’nın 4108 sayılı Kanun308 ile kaldırılan ortalama kâr haddi ve 

benzeri vergi güvenlik müesseselerinden farklıdır. Diğer vergi güvenlik müesseseleri 

mükellefin durumunu; yapılması gerekeni yapmamış olarak değerlendirir. Oysa 

transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında değerlendirmeye konu olan 

bizzat mükellefin gerçekleştirdiği ve gerçek olan işlemidir.  

 5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde belirtilen transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımının daha önce de değinilen sübjektif unsuru; kurumun 

ortaklarla veya ilgili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak işlem de 

bulunmasıdır. Burada yapılan işlemlerin bilinçli olarak düşük veya yüksek bedelle 

yapılması işlemin bilerek yapıldığına bir karine teşkil eder. Muhataba intikal eden bir 

kazanç olduğuna göre muhatabın da vergilendirilmesi gerekmektedir.309   

3.1.7. 3065 Sayılı KDVK Açısından Transfer Fiyatlaması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Değerlendirilmesi 

GVK madde 41’eklenen 5. bent ve KVK madde 13’le düzenlenen transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi aslında doğrudan vergilerle 

ilgili bir düzenlemedir. Fakat bununla birlikte dolaylı ve işlem vergileri üzerindeki 

etkileri tartışılmalıdır. Transfer fiyatlaması yapılarak belirlenmek istenilen işlemin 

                                                            
307 Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, s. 257. 
308  02.06.1995 tarih ve 22301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
309 Yılmaz Özbalcı, a.g.e., s. 432. 



90 

 

bedeli ya da fiyatıdır. KDV, ÖTV, BSMV, gümrük vergisi gibi birçok dolaylı 

verginin matrahı da belirlenen bu bedel ya da fiyattır. Bunda meydana gelen herhangi 

bir değişikliğin bu vergilerin matrahını da etkileyip etkilemeyeceği tartışmalı bir 

konudur.  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının hiçbir zaman KDV 

kapsamına giren bir işlem olmadığını düşünenler de vardır. Onlar da bu kazancın nasıl 

KDV’ye tabi tutulabileceğini sorgularlar.310 Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımından söz etmek için yapılan mal alış verişinin emsallerine göre farklı olması 

gerekmektedir.  Bu tür bir ticari muamele yoksa transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımından söz edilmez. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, dönülmesi 

imkânı olmayan bir kâr dağıtımıdır. Yani transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı bir kâr dağıtımıdır, ticari bir işlem değildir.  Bundan dolayı KDV’nin konusuna 

girmez. 311 KVK’da, örtülü kazanç dağıtımı gider olarak kabul edilmiştir.  Fakat bu gider 

KVK madde 11 uyarınca vergi matrahından indirilemez. KDVK’nın 30. maddesi 

indirilemeyecek KDV’yi düzenler. Bu hükme göre GVK ve KVK’ya göre indirimi 

kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Nitekim 

transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç GVK’ya göre işletmeden 

çekilmiş olarak, KVK’da ise indirimi kabul edilmeyen gider sayılmıştır. 

Konuyla ilgili vergi idaresinin görüşü; transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımına konu olan işlemlerde, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazanç üzerinden kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmasının yanında emsal 

bedeli üzerinden KDV tarhiyatı yapılması gerektiği şeklindedir. Vergi idaresi 

kararları, KVK’nın 13. maddesinde belirtilen ilişkilerin bulunduğu durumlarda, 

ödünç olarak verilen para karşılığında alınan faizler üzerinden KDV alınması gerekir 

şeklindedir. Ayrıca karşılıksız kaynak kullandırılması nedeniyle belli bir faizin 

                                                            
310 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması ve KDV”, Yaklaşım, Sayı:189, Eylül 2008, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi,01.01.2010. 
311 Mehmet Şirin Öztürk, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Katma Değer 
Vergisi Karşısında Durumu”, Yaklaşım, Sayı:182, Şubat 2008, (Çevrimiçi), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi, 02.01.2010. 
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alınması gerekir ve bu faiz üzerinden de bir KDV hesaplanmalıdır.312 Uygulamaya 

baktığımızda örtülü kazancın tespit edilmesindeki teknik güçlüklerden dolayı açık olarak 

görünen işlemler haricinde örtülü kazanç dağıtımı yapıldığına dair eleştiriler cari 

hesaplar yoluyla fon kullandırılmasıyla sınırlıdır.313 

Danıştay’ın konuyla ilgili görüşü ise şu şekildedir. Danıştay 9. Daire’nin 

23.10.1997 tarih ve E.1996/3270, K.1997/3335 sayılı kararında, “… Kurumlar vergisi 

açısından örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu tespit edilen yükümlü şirketin ortaklarına 

borç para vermesi işlemi, KVDV’nın 1. maddesi anlamında “ticari faaliyet çerçevesinde yapılan 

hizmet” olduğundan, katma değer vergisine tabi olmalıdır. Vergi Mahkemesince bu işlemin, 

banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerden olduğu, bu nedenle Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna tutulduğu 

gerekçesiyle davanın kabulünde ve cezalı tarhiyatın terkininde isabet görülmemiştir.” görüşü 

belirtilmiştir.  

Danıştay 4. Daire’nin, E. 2006/222 ve K.2007/910 sayılı kararında “3065 sayılı 

KVDV’nın 1. maddesinin 1. fıkrasında, Türkiye'de yapılan ve maddede sayılan işlemlerin 

katma değer vergisine tabi olduğu belirtildikten sonra, 1. bentte, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve 

serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlere yer verilmiştir. Kanun’un 2 

ve 3. maddelerinde teslim sayılan işlemler, 4 ve 5. maddelerinde ise hizmet ve hizmet sayılan 

işlemler tanımlanmıştır. Anılan maddelere göre katma değer vergisinin, bir mal hareketine 

veya bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, 

muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek 

gibi şekillerde gerçekleşen ya da vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, personelinin 

veya diğer şahısların karşılıksız yararlanması şeklinde oluşan bir hizmete bağlı bir işleme 

dayandırıldığı görülmektedir. 

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin ortaklarına cari hesap yoluyla borç para 

verdiği ve bu suretle faiz geliri elde ettiği, ancak bu gelirleri için fatura düzenlemediği ve 

katma değer vergisi hesaplayarak beyan etmediği anlaşılmaktadır. 

                                                            
312 Yılmaz Özbalcı, a.g.e., s. 448. 
313 Mehmet Şirin Öztürk, a.g.e. 
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3065 sayılı Kanun’un yukarıda açıklanan hükümleri karşısında, ortaklarına borç para 

vermek suretiyle faiz geliri elde edilmesinin anılan Kanun kapsamında ticari faaliyet olarak 

kabul edilmesi ve dolayısıyla söz konusu borç verme işlemi sonucu elde edilen faiz 

gelirlerinin katma değer vergisine tabi olması gerektiği açıktır.”denilmiştir. 

Danıştay’ın yukarıdaki kararlarındaki kararlarından da anlaşılacağı üzere 

vergi yargısı, kurumlar vergisi açısından transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımının tespit edilmesi durumunda KDV tarhiyatı da yapılması gerektiğini 

düşünmektedir.  

3.2. TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ 

KAZANÇ DAĞITIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi ile ilgili 

olarak özellikli durumları aşağıdaki başlıklar altında incelemek uygun olacaktır.  

3.2.1. Serbest Bölgeler ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı  

Serbest bölgeler; ülkenin siyasal sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı 

dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki 

düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı ve ticari faaliyetler için 

geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler 

olarak tanımlanabilirler.314 Ülkemizde serbest bölgelerle ilgili olarak ilk girişim 

1927’de olmuştur. Yürütülen politikalarla ilişkili olarak 1980’den itibaren ihracata 

yönelik politika gereği serbest bölgelerde yapılacak olan yatırımlara pek çok 

ayrıcalık sağlanmıştır.315 

                                                            
314 İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelerdeki Şubelere Satışlarda Örtülü Kazanç 
Konusunun Değerlendirilmesi I”, Yaklaşım, Sayı:151, Temmuz 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005076747.htm, 18.12.2009. 
315 İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelerdeki Şubelere Satışlarda Örtülü Kazanç 
Konusunun Değerlendirilmesi II”. 
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Konunun transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile 

ilişkilendirilmesi özellikle, 5084 sayılı Kanun’un316 çıkarılışına kadar serbest 

bölgelerin tüm vergi kanunlarının uygulama sahası dışında kalması ve denetim 

yetkisinin kullanılmaması ile gündeme gelmiştir. Dolayısıyla transfer fiyatlaması 

yolu ile ya da ülkedeki merkezde yüksek ücretle çalışanların serbest bölgelerdeki 

şubelerde çalışıyor gibi gösterilmeleri ile gelir, kurumlar vergisi ve stopajı 

unsurlarının vergi zıyaına yol açabileceği ve bunların şirketlere sorun yaşatabileceği 

açıktır.   

5084 sayılı Kanunla serbest bölgelerde vergi kanunları geçerli olmaya 

başlamış, verilen sınırsız ve süresiz teşviklere son verilmiştir.317 Bu tür bölgelerin 

haksız rekabete yol açıyor olması ve transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı müessesesi kullanılarak, vergilendirilmesi gereken vergilerin bu bölgelere 

aktarılması teşviklere son verilmesinin gerekçesi olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda 

vergi incelemelerinin yapılamaması ve bilgiye ulaşılamaması gerekçeleri daha da 

kuvvetli hale getirmiştir.318  

Serbest bölgelerdeki bu tür işlemler ya transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı şeklinde ya da yüksek ücretlerin stopajsız bırakılması şeklinde 

olabilir.319 Özellikle serbest bölgedeki şubenin merkeze döviz, TL üzerinden borç 

vermesi ve bu borç için faiz ya da kur farkı hesaplaması sırasında transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç göstergeleri ortaya çıkabilir. Diğer taraftan doğrudan serbest 

bölgede satılan mallara ya da sunulan hizmetlere bağlı olarak doğmuş kur farkı, vade 

farkı ya da fiyat farkları ticari teamüllere uygun olarak işlem gördüğü takdirde, ülke 

                                                            
316 06.02.2004. tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
317 İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelerdeki Şubelere Satışlarda Örtülü Kazanç 
Konusunun Değerlendirilmesi II”. 
318 A.e. 
108 İlhan Kırıktaş, “Serbest Bölgelerde Olası İnceleme Riskleri Örtülü Kazanç Dağıtımı Ve Muvazaalı 
İşlemler I”, Yaklaşım, Sayı:152 Ağustos 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005086830.htm, 30.09.2009. 
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içinde bu mal ve hizmetleri gerçekten satın alan merkez şirket dâhil her firma 

tarafından gider kaydı yapılabilir.320 

Serbest bölgelerde yer alan şirketlerin eski 5422 sayılı KVK’ya göre yurt 

içindeki ilişkili şirketleriyle yaptıkları alış-verişlerde, örtülü kazanç dağıtımının 

tespiti için yapılan vergi incelemelerinde matrah farkları ortaya konmuştur. Buradaki 

birçok mükellef cezalı vergi tarhiyatıyla karşılaşmıştır. Verilen cezaların çoğunluğu 

ihtilaf konusu olmuş, davaların bir kısmı Danıştay’da da sonuçlanmıştır. Danıştay’ın 

aynı içerikle olan iki farklı Dairesi tarafından bakılan davalara iki Daire’de 

birbirlerine zıt kararlar vermişlerdir.321  

Sonuç olarak, serbest bölgelerle ilgili olarak özellikle transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve ücret ödemeleri yoluyla yapılan muvazaalı işlemler 

eleştiri konusu yapılırken serbest bölgelerden beklenen ekonomik amaçlarda göz 

önünde bulundurulmalıdır. Serbest bölgelerin kötüye kullanımının engellenmesi 

muhakkaktır. Ancak bu noktada ölçülü olmak büyük yararlar sağlayabilecektir. 

3.2.2. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, 

Holding Şirketler ve Grup içi Hizmetler 

Holding şirketlerin, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

konusunda dikkati çeken ilk fiilleri; ilişkili şirketler arasındaki nakit akımının 

koordinasyonunu sağlamak amacıyla, nakit fazlasını bünyesinde toplamak veya 

banka kredisi kullanmak suretiyle finansman sıkıntısına düşen şirketlere borç verme 

işlemine girişmeleridir. Zira holding şirket ile ilişkili şirket arasındaki borç alış verişi 

normal şirketlerden daha fazla dikkat çekmektedir.322  

                                                            
320  İlhan Kırıktaş, “Serbest Bölgelerde Olası İnceleme Riskleri Örtülü Kazanç Dağıtımı Ve Muvazaalı 
İşlemler II”, Yaklaşım, Sayı: 153, Eylül 2005,(Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005096931.htm, 30.09.2009. 
321 Ferhat Fahran, “Serbest  Bölgelere  İlişkin  Örtülü Kazanç Dağıtımı ile İlgili Davalarda, Danıştay 
Vergi Dava Daireleri Kurulu  Kararı ve Değerlendirmelerimiz”, Yaklaşım, Sayı: 202, Ekim 2009, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091015440.htm, 
18.12.2009. 
322 Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, ss.396-397. 
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Yüklenilen finansman yükü aynen borç verilen şirkete aktarılıyorsa transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsetmek mümkün değildir. Burada 

örtülü kazanç dağıtımının önemli bir unsuru ortaya çıkmaktadır. Bu unsur, 

özkaynaktan ya da yabancı kaynaktan sağlanan finansmanın diğer şirkete faiz 

almadan aktarılmış olması veya çok yüksek faizle verilmesidir. Örneğin öz kaynağı, 

belli bir dönem için işletme ihtiyacının üzerinde fazlalık veren bir şirket, holdinge 

bağlı bir diğer şirkete bu kaynağı bedelsiz olarak kullandırırsa transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz etmek mümkün olacaktır. 

Eski 5422 sayılı KVK’nın 33 no'lu Genel Tebliği’nde323 holding şirketlerinin 

genel idare giderlerinin bağlı şirketlerine dağıtımına ait hükümler bulunmaktaydı. Bu 

Tebliğ’de holding şirketlerin hangi konularda bağlı şirketlerine hizmet 

verebilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca yapılan giderler; hizmetin mutlaka verilmiş 

olması, kesilen faturalarda hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi ve birden çok 

gider için tek faturanın varlığı halinde her bir hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi 

şartıyla gider olarak yazılabilmekteydi.  

5520 sayılı KVK’nın 1 Nolu Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliği’nde grup içi hizmet; “ilişkili şirketler arasında 

gerçekleşen, genellikle ana şirketin bağlı şirketlerine veya aynı gruba bağlı şirketlerden 

birinin diğerlerine verdiği hizmetleri ifade etmektedir. Grup içi hizmetler, genellikle ilişkisiz 

kuruluşlardan harici olarak temin edilebilen hizmetler (hukuk veya muhasebe hizmetleri) 

olduğu gibi, şirketin olağan faaliyetlerinin bir bölümü şeklinde dâhili hizmetler (merkezi 

denetim, finansal danışmanlık veya personel eğitimi) olarak da sağlanabilmektedir.”şeklinde 

açıklanmıştır.  

Ayrıca KVK’ya göre grup içi hizmetlere ait giderlerin kabul edilebilir 

nitelikte olmaları için; hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının, hizmeti alan şirket 

ya da şirketlerin verilen hizmete ihtiyaçlarının olup olmadığının ve verilen hizmetin 

emsallere uygun olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. 33 no'lu Genel 

Tebliği’nde yer alan hükümlerin hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                            
323 19310 sayılı ve 13.12.1986 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   
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3.2.3. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımında Vergileme Zamanı 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında vergilemenin ne 

zaman yapılacağı tartışmalıdır. Bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkmasının temel 

nedeni aşındırılan matrahın hesaplanmasındaki görüş farklılığıdır.324 Bu konuda iki 

farklı görüş vardır.  Birinci görüşe göre; transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında önemli olan kazancın örtülü olarak dağıtılması değil kurumlar vergisinin 

aşındırılmasıdır.325 İkinci görüşe göre ise önemli olan kazancın örtülü olarak 

dağıtılmasıdır.326  

Bu görüş farklılıklarını örnekle açıklamak istersek;327 ekmek fabrikası olan 

(A) Ltd. Şti. 2008 yılında emsal bedeli 20.000 TL olan bir hamur karma makinesini 

ortağından 50.000 TL’ye satın almıştır. Örtülü kazanç dağıtımının varlığı 2008 yılı 

hesapları incelendiğinde ortaya çıkarılacaktır. Tespit sonucu 30.000 TL’nin örtülü 

olarak dağıtıldığı sonucuna ulaşılacaktır.  

Birinci görüşe göre; yukarıda da belirttiğimiz gibi önemli olan kurum 

kazancının aşındırılmasıdır. Bundan dolayı örtülü kazanç dağıtımına konu olan 

hamur karma makinesi için amortisman ayrılmamışsa ya da söz konusu makine 

satılmamışsa, kurum kazancı aşındırılmamıştır. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımına konu olan tutar 30.000 TL’dir fakat burada vergiyle ilgili herhangi 

bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Bu görüşe göre kurumlar vergisi açısından vergi 

ziyaı, satışın yapıldığı ya da amortisman ayrıldığı yıl oluşmaktadır. 

İkinci görüşe göre ise transfer edilen 30.000 TL artı mahrum kalınan gelirin 

vergilemeye konu olması gerekmektedir. Şirket bu parayı ortağına transfer etmek 

                                                            
324 Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı-II”, 
Yaklaşım, Sayı:124, Nisan 2003,(Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2003043607.htm, 12.09.2009. 
325  Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı”. 
326 Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Ne Zaman 
Yapılmalıdır?”, Yaklaşım, Sayı:121, Ocak 2003, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2003013458.htm, 14.09.2009. 
327  Örnek Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, Ocak 2003’ten esinlenerek hazırlanmıştır. 
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yerine bankaya yatırsaydı faiz elde edecekti. Örtülü kazanç dağıtımı matrahı iki 

şekilde etkilemektedir. Birincisi şirket dışına çıkarılan kâr dolayısıyla mahrum 

kalınan getiri, ikincisi bu paranın gider ya da maliyet yazılmasından dolayı matrahın 

azalmasıdır. Aşındırılan kısım bu iki unsurun toplamı ile bulunacaktır.328 KVK 

madde 11/c’ye göre bunun gider olarak yazılması yasaktır. Fakat mahrum kalınan 

gelir vergilemeye konu edilecek ve cezalı tarhiyat yapılacaktır. Bu görüşe göre vergi 

zıyaı şirket kârı ortağa transfer edildiği dönemde oluşmaktadır. Şirket içinde 

değerlendirilebilecek olan kaynak şirket dışına çıkarılmış ve bunun üzerinde 

kurumlar vergisi ödenmemiştir. 

3.2.4. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımında Zamanaşımı 

VUK Madde 113’de “Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının 

kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır. VUK Madde 114’de ise, 

“Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde 

tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” denilmiştir. Transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinde zamanaşımı başlangıcı, 

örtülü yoldan dağıtılan kazancın kurum kazancını etkilediği yılı takip eden yıldan 

itibaren başlar ve beşinci yılın sonunda sona erer.  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumun matrahını 

dağıtıldığı yıl etkilerse, zamanaşımı ertesi yılın başından itibaren başlar ve 5. yılın 

sona ermesiyle zamanaşımına uğrar. Dağıtıldığı yıl etkilemezse, kurum matrahını 

etkilediği yıldan sonraki yıl başından itibaren başlar.329  

Amortismana tabi olan kıymetlerde zamanaşımı, amortismanın gider yazıldığı 

yıl itibariyle kurum kazancını etkilediğinden bu yıldan itibariyle başlayacaktır.330 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında esas olan kazancın örtülü 

                                                            
328  Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı-II”. 
329 Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, s. 394. 
330 Mehmet Akif Özmen, a.g.e., ss. 270-271. 
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yoldan dağıtılması değil bu yolla kurumlar vergisi matrahının aşındırılmasıdır. 

Bundan dolayı zamanaşımı süresi de örtülü kazancın dağıtımından dolayı kurum 

kazancının etkilendiği dönemi takip eden takvim yılından itibaren başlar.331  

3.2.5. Sermaye Artırımları ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı  

Sermaye artırımları, hukuki bir tanımdan ziyade iktisadi hayatın getirisi ya da 

pratiği olarak düşünülebilir. Amaç iktisadi hayatın getirdiği sorunları aşmak ve 

şirketlerin içinde bulunduğu zor durumları bertaraf etmektir. TTK’ da sermaye 

artırımı konusunda sermaye avansı kavramına yer verilmemiştir. Yani ileride 

doğacak olan sermaye taahhüdüne mahsup edilmek üzere önceden ödeme yapılması 

TTK’ da düzenlenen bir durum değildir. Aynı zamanda bunun yapılması TTK 

hükümlerince yasaklanmamıştır.332  

Sermaye artırımı gerçekleştirilmeden önce, ortakların bedelli sermaye 

artırımları ile doğacak sermaye taahhütlerine karşılık olmak üzere ortaklığa 

aktardıkları kaynak, sermaye artırım avansı olarak tanımlanabilir.333 Ancak ortağın 

sermaye artırımından sonra da kaynak aktarmaya devam etmesi transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şüphelerinin başlamasına neden olacaktır. Nitekim 

Danıştay 4. Daire’nin 17.02.2005 tarih ve E.2004/1777, K.2005/238 sayılı kararında, 

“Davacının ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu şirketlere; sermaye artırımından önce 

kaynaklarını kullandırmaya başlaması, sermaye taahhüdünden fazla kaynak aktarması, 

sermaye artırımına sonrada devam etmesi ve ilgili dönemde sadece davacı şirketin kar 

beyanında bulunması nedeniyle olayda kazancın örtülü olarak dağıtıldığı…”  yönünde 

görüş belirtilmiştir. 

                                                            
331 Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesinde Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı:116, 
Ağustos 2002, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002083231.htm, 18.12.2009. 
332 Hamit Sarı, “Sermaye Artırımı Avansı, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye”, Vergi 
Dünyası, Sayı:264, Ağustos 2003, s. 153; Erdoğan Sağlam, “Sermaye Artırım Avansı”, Vergi 
Dünyası, Sayı:255, Kasım 2002, s. 53. 
333 Osman Dereli, “Sermaye Avanslarının Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Değerlendirilmesi”, 
Vergi Dünyası, Sayı: 267, Kasım 2003, s. 76. 
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Sermaye avansı verilmesini transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı açısından irdelediğimizde objektif unsurun meydana geldiğini görüyoruz. 

Öncelikle sermaye avansı ilişkili şirketlere verildiğinden ilişkili kişi unsuru 

gerçekleşmektedir.  

TTK 470. madde ve KVK 11. madde hükümlerine göre prensip olarak esas 

sermaye için faiz ödenemez. Buna göre ve sermaye avansının ileride meydana 

gelecek olan bir sermaye artırımına karşılık verilmesinden dolayı herhangi bir faiz 

hesaplaması yapılmamaktadır. Zaten bunların herhangi bir borçtan farkı faiz 

ödenmiyor olmasıdır. Fakat bu durum emsaline göre düşük faizle ya da faizsiz olarak 

para kullandırılmış olması anlamına gelmektedir. Daha çok grup şirketlerinde 

uygulanan bu uygulama şirketlerce vergi planlaması aracı olarak kullanılmaktadır. 

Sermaye avansı verilerek grubun vergi yükü azaltılmaya çalışılmakta ve Hazinenin 

vergi kaybı sözkonusu olmaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere sermaye avansı 

verilmesi transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına sebebiyet 

vermektedir.334 

3.2.6. Özel Finans Kurumları Ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı  

Özel finans kurumlarının amacı; kâr/zarar ortaklığı kavramına dayalı olarak 

kişilerin ellerinde bulundurdukları döviz, altın, gayrimenkul gibi servetlerini 

kendinde toplayarak bunların üretim sürecine katılmasına aracılık etmektir. Bilinen 

anlamdaki bankalardan farklı olmasının nedeni de özel finans kurumlarının faizsiz 

çalışmaları, dinin istemediği faiz olayının dışında kalmalarıdır.335 İslami bankacılığın 

aslında esası kâr/zarar ortaklığı sözleşmeleriyle, sabit bir getiri garantisi verilmeden 

çalışmaya dayanır. 

                                                            
334 Osman Dereli, a.g.e., s. 79. 
335 Ercan Alptürk, “ Özel  Finans Kurumlarına Bir Bakış”, E-Yaklaşım, Sayı: 8, Mart 2004, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004034329.htm, 
17.12.2009. 
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Özel finans kurumları, kendileri ile çalışan firmalara ya da kişilere İslami 

kurallara uygun olarak faizsiz borç vermektedirler. Bu tür borçlanmalara karz-ı 

hasen, yararlı borçlanma yani faizsiz borç adı verilmektedir.336 Toplanan bu fonların 

bir kısmı herhangi bir gelir elde etmeden gerçek ve tüzel kişilerin desteklenmesi 

amaçlı olarak karz-ı hasen olarak kullandırılır.337   

Bu açıdan bakıldığında özel finans kurumlarının nemasız olarak karz-ı hasen 

şeklinde fon kullandırması diğer şartların da varlığı halinde transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilebilecektir. Bu konuda transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisinin yapılabilmesi için karşılaşılan 

en önemli problem karz-ı hasen uygulamasının Kanunda sayılan ilgili kişilerle 

yapılmayışıdır.338  

3.2.7. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

Kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal teslimleri veya hizmet ilişkilerinde 

bulunması ve bundan bir kazanç elde etmesi kısmen veya tamamen transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilecektir. Bu maliyete 

katlanan kurum açısından ise yapılan gider kanunen kabul edilmeyen bir niteliktedir.  

Vergi kanunları açısından yapılan bir giderin hâsılattan indirilebilmesi için 

bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Yapılan harcama ile kazancın elde 

edilmesi arasında illiyet bağı olması, yapılan giderin kazancın elde edilmesi için 

yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş 

olması, harcamanın yapıldığı gelir doğurucu olayın vergiye tabi bulunması bu 

                                                            
336 Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, s. 320. 
337 Mehmet Erkan, “Özel Finans Kurumlarınca Kullandırılan “Karz-ı Hansen” İçin Örtülü Kazanç 
İddiası İleri Sürülebilir mi?”  Vergi Dünyası , Sayı:230, Ekim 2000, s. 61. 
338 Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, ss. 321-322. 
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özelliklerden birkaçıdır.339 Ancak konu transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında farklılık arz etmektedir. Çünkü yapılan gider yukarıdaki özellikleri 

taşıyan bir gider olsa dahi 5520 sayılı KVK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca kabul 

edilmeyecektir. 

3.3. TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ 

KAZANÇ DAĞITIMINDA HAZİNE ZARARI 

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının Hazine zararı ile 

ilişkilendirilmesi Kanunun uygulandığı ilk günden bugüne tartışmalı bir konu 

olmuştur. Eski 5422 sayılı KVK’da bu konuda yasal bir düzenlemenin olmaması 

Hazine zararı aranmayacağını düşünenlerin en önemli dayanak noktası olmuştur.  

Hazine zararının aranması gerektiği yönündeki görüşlerin en önemli dayanak 

noktaları ise yargının Hazine zararının dikkate alınması gerektiği konusundaki 

kararlarıdır.340 Danıştay verdiği pek çok kararda örtülü kazanç dağıtımının 

yapıldığının kabul edilip cezalı tarhiyat yapılabilmesi için, Hazine zararının aranması 

gerektiğine karar vermiştir.341 

Danıştay’ın, kamu düzeninin korunması amaçlı olarak transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hususunda Hazine zararının aranmayacağı yönünde 

verdiği bazı kararları da bulunmaktadır. Danıştay 3. Dairesi’nin 17.06.1996 tarihli E. 

1996/952, K. 1996/2396 sayılı kararında, “15/3 maddesinde ise kurum kazancının 

tespitinde sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazancın saptanmasında dağıtılan örtülü 

kazancın indirilemeyeceğinin açıklandığı, kamu düzeninin korunması amaçlandığında, 

örtülü kazancın mevcudiyeti için hazine zararının bulunmasının aranmayacağı gibi, 

kendisine örtülü kazanç sağlanan diğer kurumun bir örtülü kazancı beyan etmiş olması da 

                                                            
339 Ali Tuğlu, “Örtülü Kazanç Kapsamına Giren Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”, Yaklaşım, 
Sayı:157 Ocak 2006, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006017648.htm, 14.12.2009. 
340 Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulanmasında 
“Hazine Zararı” Aranmasının Sakıncaları”, Vergi Dünyası, Sayı:323, Temmuz 2008, s. 30. 
341 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı”,  Yaklaşım, Sayı: 188 , Ağustos 2008, 
(Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080812608.htm, 
11.09.2009. 
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örtülü kazanç dağıtan kurum hakkında matrah farkı tespitiyle tarhiyat yapılmasına engel 

olmayacağı” belirtilmektedir. Karardan da anlaşılacağı üzere, Danıştay Hazine’nin 

kaybının söz konusu olmadığı hallerde, kamu düzeninin korunması amaçlı ek 

tarhiyat yapılmasının engellemeyeceği hususunda karara varmıştır. 

Fakat Danıştay kararlarında ağırlıklı olarak, vergi kaybının somut olarak 

ortaya konması gerektiği belirtilmektedir. Nitekim Danıştay 4. Dairesi’nin 13.10.1987 

tarihli E.1987/2585 K.1987/2881 sayılı kararına göre ‘‘kurumlar tarafından yapılan 

ödemelerin örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilebilmesi, dağıtımın yapılış biçimi ve 

kazancın dağıtıldığı kişi kadar, doğurduğu sonucun da irdelenmesini gerektirmektedir. Bu 

nedenle; kazanç dağıtımının örtülü olarak yapıldığı kabul edilen işlemin Kanun’un 17. 

maddesi kapsamında olması, kurum bünyesinde vergilendirilmesi gereken kurum kazancını 

azaltmadıkça örtülü kazanç dağıtımının varlığından söz etme olanağı bulunmamaktadır. 

Aksine yorum, Kurumlar Vergisine konu olmayan bir kısım kazancın vergilendirilmesi 

sonucunu doğuracağından aynı kanunun ilk maddesine aykırı olacaktır’’.342 Bu bağlamda 

Danıştay, örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için, şirketler arasındaki ilişkiler 

neticesinde ödenecek verginin azalması ve vergilendirilecek kazancın döneminin 

kaydırılmasını dikkate almaktadır.  

Fakat 5520 sayılı KVK’nın 13. maddesine 5766 sayılı Kanunun343 21. 

maddesiyle344 “tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya 

daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle 

kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü ve transfer fiyatlaması uygulamasına göre işlem 

yapılması, Hazine zararının doğması şartına bağlıdır.” hükmü yürürlüğe konulmuştur. 

Hazine zararı yurt içi işlemlerde dikkate alınacaktır.345 Bu kurum ve kuruluşların yurt 

                                                            
342 Tuncay Kapusuzoğlu, Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması, s. 248. 
343  06.06.2008 tarih ve Mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
344 2008 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 7 nolu 
fıkra eklenmiştir. 
345 Ramazan Yakışıklı, “Kazancın Örtülü Olarak Dağıtıldığının Kabulünde Hazine Zararının 
Doğması”, Vergi Dünyası, Sayı:327, Kasım 2008, s. 36. 
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dışındaki346 ilişkili kişilerle ve gerçek kişilerle olan işlemleri ise bu uygulamanın 

dışında bırakılmıştır.  

Hazine zararından kasıt, VUK’ un 341. maddesinde yer alan vergi ziyaında 

ana unsur olan “verginin kanunda gösterilen sürede tahakkuk etmesi” ilkesine 

uyulmamasıdır.347 Ancak vergi ziyaı ve Hazine zararının birbirinden farklı tarafları 

vardır. Örneğin mükellef vermesi gereken beyannameyi süresinden sonra verirse ve 

vergiyi ödemesi gereken zamanda öderse burada bir Hazine zararı ortaya çıkmazken 

vergi ziyaı ortaya çıkacaktır. Ancak mükellef vermesi gereken beyannameyi 

zamanında verip, verginin tarh ve tahakkuk etmesini sağladıktan sonra vergisini 

zamanında ödemezse burada vergi ziyaı ortaya çıkmazken Hazine zararı ortaya 

çıkacaktır.348  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından sonra bu işlemle 

ilgili olarak beyan edilecek vergi matrahı üzerinden tahakkuk edecek vergiler 

toplamının, bu transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının yapılmamış 

olması halinde tahakkuk edecek vergiler toplamından az olmaması gerekir.  Vergi 

tahakkuklarının zamanında yapılmamış olması durumunda da Hazine zararının var 

olduğu kabul edilecektir.349 Her türlü vergi kavramından gelir, kurumlar ve işlemle 

ilgili tüm vergiler350 anlaşılmaktadır.351 Hazinenin yapılan işlemden dolayı toplam 

vergi gelirinde bir zarara uğramış olması gerekmektedir.  

Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı esasen tüm ilişkili 

kişilerle yapılan işlemlerde geçerlidir. Fakat yapılan bu düzenleme sadece kurumlar 

arasındaki ilişkilerde geçerlidir. Kurumlarla ilişkili gerçek kişilerin, dernek ve 
                                                            
346 2 Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nde 
serbest bölgelerde yapılan işlemler zımni olarak yurt dışı işlem sayılmıştır. Kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu bölgede yapacakları işlemlerde Hazine zararı olup olmadığına bakılmayacaktır. 
347 Cevdet Okan Bahar, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Hazine Zararı Kriteri”,  Yaklaşım , 
Sayı: 197 ,  Mayıs 2009, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090514445.htm, 04.09.2009.  
348 Ateş Oktar, a.g.e., ss. 281-282 
349 Veysi Seviğ, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı Koşulu”, 19.08.2008, (Çevrimiçi) 
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=104265&KTG_KOD=181, 17.08.2009. 
350 Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı”. 
351 Ramazan Yakışıklı, “Kazancın Örtülü Olarak Dağıtıldığının Kabulünde Hazine Zararının 
Doğması”, s. 37. 
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vakıflar arasındaki işlemlerin transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına 

konu olması için Hazine zararının doğması şart aranmaz. Ancak işlem; 352 

• İki tam mükellefiyete tabi mükellef kurum, 

• Tam mükellefiyete tabi kurum ve yabancı kurumların Türkiye’deki 

işyeri ya da daimi temsilcileri, 

• Bir yabancı kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilciliğinin 

bir diğer yabancı kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilciliği 

arasında gerçekleşirse işlemin tarafları ilişkili ise Hazine zararı olup 

olmadığına bakılacaktır. 

Hazine zararının olup olmadığının tespiti ise ancak işlem bittikten ve geçici 

vergi dönemi ya da hesap dönemi kapandıktan sonra mümkün olmaktadır. İşlemin 

yapıldığı anda Hazine zararının olup olmadığı bilinemez. Hazine zararının önüne 

geçilebilmesi için mükelleflerden yaptıkları bütün işlemlerinde emsallere uygunluk 

ilkesine uymaları istenir. Hazine zararının nasıl oluştuğunu sayısal bir örnek vererek 

açıklayalım.  

Tablo 3. Hazine Zararına İlişkin Örnek 

I Durum II Durum  
X Y X Y 

Kazanç 100 100 50 75 

Önceki Yıl Zararı - 150 - - 

Beyan 100 -50 50 75 

Beyan Edilen Vergi 20 0 10 15 

Düzeltme Beyanı 125 -75 75 50 

Olması Gereken Vergi 25 0 15 10 
Kaynak: Ramazan Yakışıklı, “Kazancın Örtülü Olarak Dağıtıldığının Kabulünde Hazine Zararının 
Doğması”, Vergi Dünyası, Sayı:327, Kasım 2008, s. 37 

                                                            
352 A.e. 
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Kurumlardan birinin zararda olması durumunda ( I.Durum ) yurt içindeki (X) 

Şirketinin ilişkisi bulunduğu (Y) Şirketine emsal fiyatı 125 TL olan bir malı 100 

TL’ye satmıştır. 25 TL’lik transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

yapılarak (Y) Şirketine aktarıldığından bu tutarın (X) Şirketi dönem kazancına 

eklenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 25 TL (Y) Şirketi için kâr payı 

niteliğindedir. Bu tutar iştirak kazancı kapsamında değerlendirileceğinden vergi 

kesintisine tabi olmayacaktır. Bu durumda düzeltme beyanına baktığımızda tahakkuk 

ettirilmesi gereken vergilerin toplamının eksik ya da geç tahakkuk ettirilmesi söz 

konusudur. Toplam vergi 25 TL olması gerekirken 20 TL olarak hesaplanmıştır. 

Burada 5 TL eksik tahakkuk ettirilmiştir. Yani Hazine zararı oluşmuştur. Transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılması suretiyle (Y) Şirketine aktarılan 

25 TL’nin (X) Şirketinin dönem kazancına eklenerek 5 TL kurumlar vergisi 

yönünden tarhiyat yapılacaktır. 

Bu durumda transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılan (Y) 

Şirketi tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ise Hazine zararı aranmayacak ve eksik 

tahakkuk ettirilen 5 TL (X) Şirketinden aranacaktır. Ayrıca 25 TL transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılan şirket nezdinde dağıtılmış kâr payı 

olarak kabul edilecektir. Bu tutar GVK 94. madde 6/b bendine göre vergi kesintisine 

tabi tutulacaktır. 

Kurumlardan ikisinin de kârda olması halinde ( II. Durum ) 25 TL transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılarak (Y) Şirketine aktarıldığından bu 

tutarın (X) Şirketinin dönem kazancına eklenmesi gereklidir. Diğer taraftan 25 

TL’lik bu fark (Y) Şirketi için kâr payı niteliğindedir. Bu tutar iştirak kazancı 

istisnası kapsamında olduğundan beyannameden düşülecek ve vergi kesintisine tabi 

tutulmayacaktır. Her iki durumda da toplam vergiler değişmediğinden Hazine zararı 

söz konusu değildir. 
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SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleşme faaliyetleri 

sonucunda üretim, tüketim ve finans alanında yeni sistemlere dayanan küresel bir 

ekonomi ortaya çıkmaktadır. Bu ekonomik küreselleşmenin devlet ekonomilerini tek 

bir dünya ekonomisine dönüştürdüğü yüzyılda, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin 

de ivme kazandırdığı artan ticaret ve yatırım akışı, uluslararası vergi rekabeti ve 

transfer fiyatlaması gibi konuları küresel ekonomik sorunların zirvesine taşımıştır.  

Çeşitli ülkelerin yabancı yatırımları çekme amacıyla vergi reformları adı 

altında başvurdukları vergi teşviklerinin sayısı gün geçtikçe artmakta, daha çok 

ülkeye yayılmakta ve ülkeler arası vergi rekabeti tartışmalarının çoğalmasına neden 

olmaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaret hacminde ve ticarete konu mal 

sayısında meydana gelen artışlar, uluslararası şirketlerin yeni yönetim tarzlarını 

keşfetmelerine ve yeni finansal araçların bulunmasına neden olmuştur. Çok uluslu 

şirket kavramlarının ortaya çıkması ülkelerin ekonomik ve mali sistemlerinde önemli 

etkiler yapmıştır. Özellikle çok uluslu şirketler başta olmak üzere şirketler ve bağlı 

oldukları birimler arasındaki hareketlerin ülkelerin vergi gelirlerini etkileyecek kadar 

vergiden kaçınmaya/vergi kaçırmaya müsait olması ülkeleri yeni düzenlemeler 

yapmaya itmiştir.  

ABD uygulaması sonrasında uluslararası alanda ekonomik faaliyetlerin 

artması ile dikkatleri çeken transfer fiyatlaması, OECD tarafından da ele alınmıştır. 

Uluslararası alanda örnek olması dolayısıyla OECD Transfer Fiyatlaması Rehberi 

oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Türkiye’de şirketler ve bağlı birimler arası mal ve hizmet hareketlerinin 

normal piyasa koşullarındaki hareketlerden farklı olmaması ilkesine dayanan transfer 

fiyatlaması uygulaması da küreselleşme sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden 

biridir. Uygulama dünya çağında 1900’lere kadar uzanan zaman dilimi içerisinde 

ifade edilmeye başlanmış ise de yaygınlaşması 1990’lı yılları bulmuştur.  
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Bugün dünyada gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamına yakınında, OECD 

üyesi olsun olmasın ülkelerin büyük bir kısmının yasal düzenlemelerinde OECD 

Vergi Anlaşma Modelini ve OECD’nin düzenlediği “Çokuluslu İşletmeler ve Vergi 

İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”ni baz alan transfer fiyatlaması 

düzenlemeleri mevcuttur. Türkiye’de bu iki kaynağı kendine referans alarak 5520 

sayılı KVK’da transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı alanında yeni 

düzenlemelere gitmiştir.  

Türkiye’de örtülü kazanç müessesesi, ilk olarak 1949 yılında, vergi 

sistemimizin ilk büyük vergi reformu yapılırken hazırlanan Kanunla bir vergi 

güvenlik müessesi olarak yerini almıştır. Fakat uygulamada beliren ihtiyaçlara göre 

kendini sürekli olarak yenileyememiş bütün aksaklıklarına rağmen Türk vergi 

sisteminde uzun zamandan beri mevcudiyetini korumuş bir müessese durumunda idi.  

Ancak, gelişen ekonomik araçlar ve küreselleşen ekonomik ilişkiler, bu 

düzenlemenin yeni ekonomik durumları kavrayamaması nedeniyle yeni sisteme ayak 

uyduramaması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca bu yeni düzenlemeye paralel olarak 

GVK’da da değişikliğe gidilmiş GVK’nın “İndirilmeyecek Giderler”e ilişkin 41. 

maddesinin 5. bendinde 5615 sayılı Kanununla transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı konusu GVK’ya dâhil edilmiştir.  

Bu çerçevede; olası sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.  

• Türk vergi sistemine getirilen bu düzenlemenin hâlihazırdaki sorunlara 

çözüm olması beklenirken, uygulamada sorunlar ortaya çıkmış ve yapılan 

düzenlemede birtakım değişikliklerin yapılması istemleri gündeme gelmiştir.  

• Vergi matrahının aşındırılmasını önleyecek bu yeni düzenlemeden 

mükelleflerin şikâyetçi olmaları son derece normaldir. Ancak bu konuda sadece 

mükelleflerin değil vergi inceleme elemanlarının da şikâyetleri aynı doğrultudadır.   

• Bu konuda uzman kişilerin çok fazla olmaması işleri hem idare hem de 

mükellef açısından daha da zorlaştırmaktadır.  
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• Mükellefler hangi yöntemleri kullanacakları konusunda deneme yanılma 

yoluna başvurarak, başka ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak ve eski 5422 

KVK’nın uygulamalarından faydalanarak doğru yöntemi bulma yoluna 

gideceklerdir.  

• Uygulamadaki tüm aksaklıklara rağmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı uygulaması ile vergi güvenlik müessesesi konusundaki önemli bir 

boşluk kapatılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde, transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı daha önceki örtülü kazanç dağımı müessesesine kıyasla daha 

somut bir hale getirilmiş ve hem mükellef hem de vergi idaresi açısından ilişkili 

kişilerle yapılan işlemlerin daha ciddi bir şekilde takip edilmesine imkân 

sağlanmıştır.  

• Ülkemizde transfer fiyatlaması konusunda yapılan yasal düzenleme OECD 

düzenlemesinin aynısıdır. OECD kaynaklarının Türkçeye çevrilerek aynen alınmış 

olması bazı tanım ve kavramların anlaşılmamasına ve müessesinin tam olarak hayata 

geçmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç uygulamasının, mükellefler tarafından tam anlamıyla anlaşıldığını söylemek 

zordur. Bu konudaki yasal mevzuatın gözden geçirilmesi genel, açık ve basit 

düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

• Dünya genelinde kullanılan emsallere uygunluk ilkesi ülkemiz kanunlarında 

yerini almıştır. Ancak Türkiye’de uygun ve güvenilir emsal bulunamaması 

analizlerin karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca Kanunumuzda yurt 

dışı emsallerin kullanılabileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır.  

• Şirketler belirledikleri emsal fiyat ya da bedel konusunda kıyaslama 

yapacakları sektörler hakkında ve şirketlerin bilgilerine ulaşmada zorluklar 

çekebilmektedirler. 1 No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit 

edilecek bedel veya fiyatlarla şirketin belirlediği bedel veya fiyatların 

karşılaştırılmanın nasıl yapılacağına ilişkin olarak herhangi bir açıklama 
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bulunmamaktadır. Emsal fiyat uygunluğunun değerlendirilmesi yapılırken; her işlem 

bedeli o tarihe ilişkin bulunan emsal bedelle mi karşılaştırılacak yoksa dönemsel 

karşılaştırma yapılabilecek midir?  tarzı ve benzeri soruların cevabı Tebliğde açıkça 

bulunmamaktadır.  

• Tebliğde ilişkili kişi tanımı çok geniş tutulmuştur. Transfer fiyatlaması 

uygulamasında dolaylı ortaklıklarla ilgili ilişkili kişi tanımının sınırları daraltılmalı 

ve belli bir oranda ortaklık payı aranmalıdır.  Kurum ortaklarının sermaye ve kâr 

payı oranlarının ilişkili kişi sayılmada önemli olmadığının belirtilmesi, çok ortaklı 

halka açık şirketler için uygulanması zor bir hükümdür. Bu anlamda anlık olarak 

değişen bilgilerden dolayı sadece ortaklar değil diğer ilgili kişi tanımlama yönünden 

de ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. 

• Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı vergi sistemimize yeni 

değerleme ölçütleri getirmiştir. Bu konuda daha önceden kullanılan ve hâlihazırda 

VUK’ta yer alan hükümler göz ardı edilmiştir. Aynı zamanda biçimsel vergi 

hukukunda yer alması gereken hususların VUK’ta düzenlenmesi daha uygundur. 

• Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığı kabul edilen 

durumlarda, vergi yükü normalde alınması gereken vergi yükünü aşmamalıdır. 

Dağıtıldığı varsayılan tutarın net kabul edilip daha sonra brütleştirme yapılması 

normalde ödenmesi gereken vergiden daha fazla bir vergi hesaplanmasına neden 

olmaktadır.  

• Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesinin altında 

vergilendirme yapan ülke veya bölgelerdeki kişilerin ilişkili kişi sayılması kapsamı 

çok genişletmektedir. Vergi cennetleri olarak bilinen ülke veya bölgelerin listesi bir 

an önce yayımlanmalıdır. 

• Sermaye artırımlarına ait kanuni prosedürler vardır. Sermaye artırımının 

yapılabilmesi için ticaret sicilinde yapılan tescilin ardından yapılan artırımın ticaret 

sicil gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bundan önce ortak tarafından verilen 

paraların ortağın sermaye borcuyla bir ilişkisi yoktur. Bu durumda sermaye avansının 
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ortaklar cari hesabından herhangi bir farkı yoktur. Ortada herhangi bir borç yokken 

ortaklığa para verilmesi bir anlamda finansman faaliyetidir. Ortak verdiği borçtan 

dolayı ortaklıktan alacaklı olur. Bu alacaklar için faiz tahakkuk ettirilmesi gereklidir. 

Böyle yapılmaması yapılan işlem transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımının konusuna girer. Ancak böyle bir durumda transfer fiyatlaması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı iddiasında bulunulmadan önce konu tüm boyutlarıyla ele 

alınması gereklidir. Olayın gerçek içeriği ortaya konulmalı böylece borç para verme 

işleminin muvazaalı bir şekilde sermaye artırımı avansı olarak gösterilmek suretiyle 

örtülü kazanç dağıtımının yapılması önlenmeye çalışılmalıdır.  

• Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. 

Vergi idaresiyle yapılan anlaşmada sadece yöntem belirlenmekte ve bu konuda 

anlaşmaya varılmaktadır.  Bu yöntem kullanılarak yapılacak hesapların yanlış olması 

halinde yapılan incelemelerde eleştiriye konu olabilecektir. 

• Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın KDV 

karşısındaki durumuna açıklık getirilmelidir. Örtülü olarak dağıtılan kazanç 

üzerinden KDV’nin hesaplanıp hesaplanmayacağı, KDV’li yapılan işlemlerde alıcı 

tarafından yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hükme 

bağlanmalıdır.  

• Özel finans kurumlarının verdikleri faizsiz borçlar yani karz-ı hansenler 

kullanılarak transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının yapıldığı 

konusunda eleştiride bulunulabilecektir. Ancak transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı eleştirisi yapılırken karşılaşılan en önemli sorun karz-ı hansenlerin 

genelde ilişkisiz kişilere verilmesidir.  

• Serbest bölgelerde özellikle transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı ve ücret ödemeleri yoluyla yapılan muvazaalı işlemler eleştiri konusu 

yapılırken serbest bölgelerden beklenen ekonomik amaçlar göz ardı edilmemelidir. 

Serbest bölgelerin kötüye kullanımının engellenmesi gerektiği muhakkaktır. Ancak 

bu noktaya dikkat etmek önemlidir. 
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