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ÖZET 
 

GloballeĢmenin son yüzyılda hızlanmasıyla birlikte gelen ticari ve finansal liberalizasyon 

hareketlerine paralel olarak, uluslararası ticaretin boyutunun hızla arttığı bir sürece sahne 

olmaktadır. Bu durum uluslararası vergi hukuku alanına giren ekonomik faaliyetlerin ve 

uluslararası vergi rekabetinin artmasına neden olmaktadır. 

 

Türkiye‟nin 80‟li yıllar ile beraber uygulamaya koyduğu dıĢa açılma politikası 

doğrultusunda giderek etkisini daha fazla hissettiğimiz küreselleĢme olgusu, ekonomik 

politikaları yeniden Ģekillendirdiği gibi vergilendirmeye iliĢkin politikaları da yeniden 

yapılandırmaktadır. GloballeĢme ile birlikte ülkeler arasında yaĢanan ekonomik rekabetin en 

önemli kozlarından biri olan vergilendirme, firmaların yapmayı düĢündükleri yatırımların yönü 

ve öngörülebilir bir yatırım ortamı yaratma açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

GloballeĢme yolunda atılan adımlar Türkiye‟nin yabancı sermayenin uyacağı kuralları 

düzenlemek ve kendi sistemini dünya üzerinde mutabakat sağlanmıĢ kurallara göre oturtma 

zorunluluğu getirmiĢtir. 

 

Ancak Türk Vergi Sisteminde transfer fiyatlandırması kavramını vergi literatürüne 

yerleĢtirmeye çalıĢırken bu konuda zorluklar yaĢamaktadır. Bu nedenlerdir ki bu çalıĢmada 

Türkiye için yeni bir kavram olan transfer fiyatlandırmasına iliĢkin çözüm önerileri ile birlikte, 

yapılması gereken düzenlemeler ve öneriler sunulmuĢtur. 

 

 

 

 



iii 
 

 

ABSTRACT 

The world has confronted with a process of increase in the extent of international trade 

correspondingly with commercial and financial liberization as a result of globalization. This 

situation leads to an increase in economic activities as well as international tax competition that 

is within the purview of international tax law. 

 

The phenomenon of globalization whose effects are quite apparent through the policy of 

foreign expansion Turkey imposed in 1980s, has both reformed economic policy and 

restructured policies regarding taxation as well. Along with globalization, taxation which is one 

of the most significant tools of economic competition among countries, has been critical in 

terms of the direction of firm‟s investments and creating a predictable investment climate. 

 

The steps taken in the process of globalization obliges Turkey to regulate the rules foreign 

investors are to obey and to align its own system with the policy being agreed world-wide. 

However, there are certain difficulties with the integration of transfer pricing method in Turkish 

Tax System to the tax literature. Hence, in this study the solutions regarding transfer pricing, a 

new notion for Turkey as well as necessary arrangements in this area are provided. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmanın amacı, yarattığı etkiler itibariyle, uluslararası vergilendirme alanında 

üzerinde önemle durulan transfer fiyatlaması konusunun gerek ülkemiz gerekse diğer ülkelerin 

vergi hukukundaki yerinin değerlendirilmesidir.  

 

Bu bağlamda, çalıĢmada transfer fiyatlaması kavramı açıklanmıĢ; konunun geliĢimi, 

önemi ve amaçları incelendikten sonra OECD ve Türk Vergi sistemindeki Transfer 

Fiyatlandırması düzenlemeleri ele alınmıĢ daha sonra, Türk Vergi sisteminde transfer 

fiyatlandırmasında uygulama aksaklıkları ele alınmıĢtır. 

 

Normal mesai süresine ek olarak bir yıl süren bu çalıĢmada bana destek olan, eğitimim 

için ellerinden geleni yapan, daima destekçim olan aileme, tez konumun mimarı, değerli 

ağabeyim Takasbank TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Sn. Murat Koç‟ a, öğrenmeye hevesli tüm 

çalıĢanlarına gerekli müsamahayı gösteren, maddi manevi hiçbir desteği esirgemeyen değerli 

üstadım ve aynı zamanda Pricewaterhousecoopers Türkiye ofis director‟ü Sn. YMM Ġsmail 

Bulut‟a, engin bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen, önemli yol ayrımlarında nasihatleriyle bana 

ıĢık tutan, desteğinden yoksun bırakmayan danıĢmanım Sn. Prof. Dr. Nurdan Aslan‟a, 

çalıĢmamda emeği geçen, ismini zikretmediğim nice dostlarıma teĢekkür ediyor, Ģükranlarımı 

sunuyorum… 
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GĠRĠġ 

 

GloballeĢen dünya ile birlikte sermaye ve emek gibi üretim faktörlerinin uluslararası 

alanda hareketliliğinin artması, ulusal sinir kavramının ortadan kalkması ve ulusal ekonomilerin 

entegrasyonuyla tek bir piyasa haline dönüĢmeye baĢlaması, ekonomik alanda kaçınılmaz 

geliĢmelere yol açmıĢtır. GeliĢmeler sonucunda, çokuluslu iĢletmelerin, grup içinde bağlı 

iĢletmeleri  ve iĢtirakleriyle  gerçekleĢtirdikleri iĢlemlerin yoğunlaĢması, ülke sınırlarını aĢan 

mal, hizmet ve gayri maddi hakların transferlerinde uygulanacak fiyatlarının nasıl belirleneceği 

hususunu ortaya çıkartmıĢtır. 

 

ÇeĢitli vergilendirme düzenleme ve otoritelerinin mevcut olduğu ülkelerde faaliyet 

gösteren çok uluslu Ģirketlerin bu ülkelerdeki vergisel farklılıklardan yararlanmak suretiyle 

manipüle edilmiĢ yüksek veya düĢük transfer fiyatları kullanmakta, vergi yüklerini minimum 

seviyelere düĢürmekte ve karlarını maksimize etmeye çalıĢmaktadırlar. Transfer 

fiyatlandırmasının vergi planlaması amacıyla kullanılması çok uluslu Ģirketler ile Mali Ġdareyi 

ve otoritelerle onları karĢı karĢıya getirmiĢtir. Devletler, egemenlik gücünü kullanarak tahsil 

ettikleri vergilerle vatandaĢlarının refahını arttırmak ister. Fakat çok uluslu Ģirketlerin transfer 

fiyatlandırması yoluyla kendi lehine vergi planlaması yapması devletlerinde bunu önleyecek 

yasal düzenlemeleri yapmasını beraberinde getirmiĢtir. 

 

Bununla birlikte çok uluslu Ģirketler global piyasalarda rekabet etmeleri esnasında transfer 

fiyatlandırması yolu ile bu ülkelerin vergi mevzuatlarının farklılıklarından yararlanmaktadır. Bu 

ise vergi rekabetine neden olacak ve ülkelerin mali idareleri herhangi bir müdahalede 

bulunmazsa ciddi ve haksız bir rekabet ortaya çıkacaktır. 

 

Ülkemizde de bu geliĢmelere bağlı olarak, OECD düzenlemelerinin rehber alınarak 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

hususunda düzenleme yapılmıĢ ve oluĢabilecek vergisel rekabeti ortadan kaldırmak 

amaçlanmıĢtır. Ancak Transfer fiyatlandırması uygulamalarında ülkemizde çeĢitli uygulama 

zorluklarıyla karĢılaĢılmaktadır. Türk Vergi Sistemindeki mevzuatın mali idare ile gerek 

mükellef açısından yeteri kadar anlaĢılamaması ve devlet otoritesinin bu konuda teknik olarak 

yeterli donanıma sahip olmaması transfer fiyatlandırması konusunda sıkıntıların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırmasının bu tez çalıĢmasına konu edilip ayrıntılı bir Ģekilde 

açıklanmaya çalıĢılmasının nedeni; diğer ülkelerde uzun zamandır uygulanan ve önemli bir 
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vergi güvenlik müessesesi olan transfer fiyatlandırması uygulamasının Türkiye‟de öneminin 

yeni anlaĢılmaya baĢlanması, bu konuda ortaya çıkan sorunların neler olduğu ve bu sorunlara 

karĢı uygulanabilecek çözüm önerileri sunmaktır. 

 

“Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sisteminde Transfer Fiyatlandırması 

Uygulama Aksaklıkları” baĢlıklı çalıĢmamız 3 bölümden oluĢmaktadır. 

 

Birinci bölümde, transfer fiyatlandırması kavramı açıklanmıĢ, transfer fiyatlandırmasının 

önemi vurgulanmıĢ ve uluslararası Ģirketlerin transfer fiyatlarını değiĢtirme nedenleri 

anlatılmıĢtır. 

 

Ġkinci bölümde ise, Transfer Fiyatlandırmasında OECD rehberi düzenlemelerinden 

bahsedilmiĢ, Transfer Fiyatlandırması uygulama yöntemleri detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 

Ayrıca çalıĢmamızda Türk Vergi Sisteminde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer 

Fiyatlandırması düzenlemesi uygulama yöntemleriyle beraber incelenmiĢtir. 

 

Üçüncü bölümde ise, diğer ülke transfer fiyatlandırması düzenlemeleriyle Türk Vergi 

Sistemindeki Transfer fiyatlandırması uygulaması karĢılaĢtırılmıĢ, Türk Vergi sistemine 

eksiklere iliĢkin değerlendirme yapılmıĢ, sorunlara değinilmiĢ ve bu konuda çözüm önerileri 

getirilmiĢtir. Ayrıca ülkemizde Transfer Fiyatlandırması eksikliklere ve uygulama aksaklıklarına 

iliĢkin bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢma sonucunda, transfer fiyatlandırması konusunda Türk Vergi sisteminde bulunan 

önemli bir boĢluğun doldurulduğu ancak ülkemizde uygulama konusunda  henüz aksaklıklarının 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

1. ULUSLAR ARASI TRANSFER FĠYATLANDIRMASI KAVRAMI VE 

GENEL ESASLAR 

 

1.1. TRANSFER FĠYATLANDIRMASI KAVRAMI 

 

Transfer fiyatı, herhangi bir kar merkezinin ürettiği mal veya hizmetlerin, bu mal veya 

hizmetleri kullanacak diğer sorumluluk merkezlerine transferi halinde bunlara uygulanacak 

fiyattır. Diğer bir ifadeyle, merkezkaç yönetim Ģeklinde yapılanan bir iĢletmenin bölümleri 

arasındaki alıĢveriĢin fiyatlandırılmasıdır.
1
 Uluslar arası literatürde oldukça fazla tartıĢılan 

Ġngilizce “Transfer Pricing” kavramı, Türkçeye “transfer fiyatlandırması” olarak 

çevrilmektedir. Transfer fiyatlandırması birbirleriyle bağlı Ģirketlerin kendi aralarındaki mal ve 

hizmet alım ve satımlarında veya benzeri ticari iĢlemlerinde uyguladıkları fiyatlardır.
2
 Transfer 

fiyatlandırması, bir iĢletmenin gelir-gider veya kar paylaĢımı olarak bağlantılı olduğu kar 

paylaĢımı açısından aynı çıkar birliğine dahil olan, ana Ģirket veya alt iĢtirak ve Ģubeleriyle, 

karĢılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlandırma olarak tanımlanabilir.
3
 

Transfer fiyatlandırması aynı gruba ait Ģirketler arasında olabileceği gibi aynı Ģirkete ait 

bölümler arasında da olabilmektedir. Bu kavram vergi muhasebesi açısından ise çok uluslu 

Ģirketlerin karlarını, değiĢik ülkelerde bulunan ana ve bağlı Ģirketleri arasında kaydırarak, 

vergiden kaçınmayı sağlayan bir yönetim ve muhasebe tekniği Ģeklinde tanımlanabilir.
4
 Satıma 

konu mal veya hizmet, bir Ģirket veya Ģirket içindeki bir bölüm için çıktı, buna karĢılık aynı 

çıkar birliği içindeki diğer bir Ģirket veya aynı Ģirketin diğer bir bölümü için girdi 

niteliğindedir.
5
 

 

Transfer fiyatlandırması ile örtülü kazanç kavramları bir arada değerlendirildiğinde, 

emsallerine uygun olmayan transfer fiyatlandırmaları örtülü kazanç olarak mütalaa 

edilebilecektir. Diğer bir deyiĢle örtülü kazanç, transfer fiyatlarının kötüye kullanılması olarak 

değerlendirilebilir.
6
 

 

                                                           
1  TANER, T./ÖNCÜ, S., ĠĢletmelerde Planlama-Bütçeleme-Kontrol, Emek Matbaası, Manisa, 2000, s. 189. 
2  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: “Vergilendirmede Global Eğilimler AB ve Türk Vergi Sistemi, Özel Ġhtisas 

Komisyonu Raporu, “TOBB Genel Yayın No: 359-BÖM-59, Ankara, 2001, s. 22. 
3  IġIK, H.: a.g.e., s. 22. 
4  IġIK, H.: a.g.e., s. 22. 
5  SENALP, S.: a.g.m., s. 2. 
6  IġIK, H.: a.g.e., s. 23. 
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Eğer kar merkezleri, ürettikleri mal ve hizmetler bakımından birbirinden tamamen 

bağımsız ise her kar merkezinin kendi karını en üst noktaya çıkarması yönünde alacağı 

kararlar, iĢletmenin toplam karını artırır. Ancak, bir kar merkezinin çıktısı, diğer bir kar 

merkezinin girdisi olursa, asıl iĢletmenin toplam karlılığını artırmak hedeflendiği için, bazı kar 

merkezlerinin bireysel karları artmayabilir.
7
 Bu durum bölüm yöneticilerinin hedefleri ile 

iĢletme yönetiminin hedefleri arasında bir çatıĢmaya neden olabilir. 

 

Tecrübeler göstermektedir ki, iyi oluĢturulmuĢ bir transfer fiyatlandırması sistemi, kar 

merkezleri ve iĢletme hedefleri arasındaki uyumu doğrudan etkilemektedir. Uygun bir transfer 

fiyatlandırması yönteminin kullanılması, hem kar merkezlerinin hem de iĢletmenin toplam 

performansını olumlu etkilemektedir. Bunun için kar merkezindeki sorumlu yöneticiler 

arasında amaç birliğinin sağlanması gerekir.
8
 

 

ĠĢletme kaynaklarının en uygun Ģekilde bölümler arasında dağıtılmasını sağlayan bir 

transfer fiyat sistemi, hem bölüm yöneticisinin verimini hem de iĢletme karlılığını artıracaktır. 

Böylece transfer fiyatlandırması, bir yönetim kontrol aracı olarak kar merkezi yöneticisinin 

aldığı kararların sonuçlarını ölçme olanağı tanımaktadır.
9
 

 

1.2. TRANSFER FĠYATLANDIRMASI KAVRAMININ TARĠHSEL 

GELĠġĠMĠ 

 

Transfer fiyatlandırması olgusunun tarihsel geliĢimine bakıldığı zaman; 1900‟lü 

yıllardan sonra, ticaret hayatındaki geliĢmelerin sonucu olarak bu konunun düĢünüldüğü 

sonucuna varılmıĢtır. 1901 yılında Ġngiliz Harry Sidgwick “The Principles of Political 

Economy” adlı kitabında firmaların üretim esnasında kendi ürettikleri ürünler için piyasa fiyatı 

üzerinden iĢlem yapmaları gerektiğinden bahsetmektedir.
10

 

 

1920 yılında Du Pont firmasında iç üretimde kullanılan hammadde ve yarı mamullerde 

güncel piyasa fiyatlarının uygulandığı görülmüĢtür.
11

 

 

 

                                                           
7  GÜRSOY, C.T.: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul, 1999, s. 755. 
8  MISIRLIOĞLU, Ġ.O.: “Bölümler Arası Transfer Fiyatlaması ve Bir Uygulama”, Mali Çözüm Dergisi, S.62, Ocak-

ġubat-Mart 2003, s. 26. 
9  MISIRLIOĞLU, Ġ.O.: a.g.m. s. 26. 
10  DOĞAN, Z./ÇÜRÜK, T.: Çok Uluslu ĠĢletmelerde Transfer Fiyatlama Teori ve Uygulama, Baki Kitabevi, Yayın No: 

31, Adana, 2002, s. 24. 
11  DOĞAN, Z./ÇÜRÜK.T.: a.g.e., s. 2. 
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1921-1925 yılları arasında çok büyüyerek uluslar arası bir firma boyutuna gelen General 

Motors da benzer bir sorunla karĢı karĢıya kalmıĢ ve onlar da yine güncel piyasa fiyatlarını 

uygulama yolunu seçmiĢlerdir. Ayrıca, Ulusal Maliyet Muhasebecileri Derneği‟nin 1925 

yılında düzenlemiĢ olduğu 6. Uluslar arası Maliyet Muhasebesi Konferansında, transfer 

fiyatlandırması konusu tartıĢılmıĢtır.
12

 

 

Transfer fiyatlandırması konusu zamanla önemini arttırmaya baĢlamıĢtır. Artık bu 

konunun yöneticiler ve muhasebeciler tarafından vurgulanması kaçınılmaz hale gelmiĢtir. 

Ulusal muhasebeciler derneği ise 1956 yılında transfer fiyatlandırmasına iliĢkin olarak bu 

konuda yapılan ilk araĢtırmayı bastırmıĢtır.
13

 

 

1971 yılında ise, David Solomons tarafından “KarĢılaĢtırmalı Bölümler Arası 

Performans Ölçümü” adlı çalıĢma yayımlanmıĢtır.
14

 

 

1970‟li yıllarda muhasebe yönetiminde ekonomik yaklaĢım ağırlık kazanmıĢ ve bu 

konuda çok sayıda eser yayınlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmaların çoğu transfer fiyatlandırmasını 

kültürel farklılık ve etkinliklerle tanımlamaya çalıĢmıĢlardır.
15

 Ayrıca bu yıllarda iĢletmeler, 

transfer fiyatlandırması yoluyla, vergilerin etkilerini hileli Ģekilde azaltma yoluna gitmiĢler ve 

vergi kaçırmaya iliĢkin yöntemler geliĢtirmiĢlerdir.
16

 

 

1990‟lı yıllara gelindiğinde ise, bilgisayar kullanımının da etkisiyle muhasebe 

yönetiminde köklü değiĢmeler olmuĢtur. “Faaliyet Tabanlı Yönetim” gibi modellerin de 

geliĢmesiyle birlikte transfer fiyatlandırmasının rolü ve önemi de artmıĢtır.
17

 

 

Bu geliĢmelerden sonra, günümüzde transfer fiyatlandırması konusu hakkında birçok 

çalıĢma mevcuttur. ĠĢletmelerin özellikle üstünde durdukları bir konu haline gelen transfer 

fiyatlandırması sistemi, iĢletme içinde etkin bir Ģekilde kullanıldığında önemli baĢarılar elde 

edilebilir.
18

 

 

 

 

                                                           
12  DOĞAN, Z./ÇÜRÜK, T.: a.g.e., s. 25. 
13  COġKUN ARSLAN, M.: Merkezkaç Yönetim Açısından Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlamanın Üretim 

ĠĢletmelerinin Performansına Etkisi, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 2006, s. 53. 
14  COġKUN ARSLAN, M.: ag.t., s. 53. 
15  DOĞAN, Z./ÇÜRÜK, T.: a.g.e., s. 25. 
16  COġKUN ARSLAN, M.:, T.: a.g.t., s. 53. 
17  COġKUN ARSLAN, M.: a.g.t., s. 53. 
18  COġKUN ARSLAN, M.: a.g.t., s. 53. 
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Vergi rekabeti ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teĢviklerin diğer 

ülkelerin vergi tabanlarında aĢınmaya neden olmasıdır. Sermaye hareketlerindeki 

liberizasyonun AB‟yi büyük bir vergi cennetine dönüĢtüreceği endiĢesi yaĢanmaktadır. Bu 

süreç; finansal sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifleterek küçük ülkelere diğer ülkelerden 

kaynak akısı temin etme yönünde yararlı olurken, büyük ülkeler açısından da vergi kaybı 

doğurduğu açıktır. Belçika, 1982 yılında ilk özel vergi rejimi uygulayan ülkedir. Çok uluslu 

finansal Ģirketlerin Avrupa‟da en rağbet ettiği ülke iĢtirak ve temettülerin yurt dıĢına transferi 

vergi dıĢı olduğu için Lüksemburg‟dur. Hollanda sınırları içinde kurulmuĢ çok uluslu finans 

Ģirketleri için 1997‟de özel vergi rejimi kabul etmiĢtir. Portekiz özel bölgelerde yerel idarelerin 

kontrolünde otonom vergi sistemleri uygulamaktadır. Ġrlanda bankacılık, sigortacılık gibi 

akıĢkan faaliyetleri yürüten yabancı kuruluĢlara 2005 yılı sonuna kadar normalde %32 olan 

vergi oranlarını %10 olarak uygulamıĢtır. Ġspanya‟da AB üyesi ülkelerde bulunan Ģirketler ile 

uluslar arası holding ve finansman Ģirketlerini avantajlı vergi rejimine tabi tutulmaları söz 

konusudur. Ayrıca Ġspanya, Kanarya Adaları‟nın ekonomik geliĢimini desteklemek amacıyla 

ZEC serbest bölgesinde Ġspanya‟ya yerleĢmiĢ olmayan kiĢilere mahsus -%35 yerine %1 vergi 

oranı uygulamaktadır. Ġngiltere 1979 yılında döviz iĢlemleri üzerindeki denetimi kaldırdıktan 

sonra gelir ve kurumlar vergi oranlarında indirime gitmiĢ, 1984‟te de yabancı firmaları kontrol 

kurallarını kanunlaĢtırmıĢtır. Almanya ise 1990‟lı yıllarda %60 olarak uyguladığı kurumlar 

vergisi oranını 2002 yılında kademeli olarak %38‟e kadar indirmek zorunda kalmıĢtır.
19

 

 

1.3. TRANSFER FĠYATLANDIRMASININ ÖNEMĠ 

 

Bölümler arasındaki mal veya hizmet transferinde uygulanan transfer fiyatı, satıcı 

bölümlerin satıĢlarını ve alıcı bölümün maliyetlerini etkileyecektir. SatıĢlar iĢletme karları 

üzerinde tek baĢına direkt bir etkiye sahip değildir. Çünkü bir merkez için kar olarak kabul 

edilen satıĢ miktarı, alıcı merkez için bir maliyet kalemini oluĢturmaktadır. Bu Ģekilde iĢletme 

içinde, bir denge meydana gelmektedir. ĠĢletme içerisinde böyle bir dengenin sağlanması için, 

bir bölüm diğer bölüme mal veya hizmet arz edildiğinde, iki bölümün karlarını doğru bir 

Ģekilde saptamak için mal veya hizmet transferlerinin doğru bir Ģekilde fiyatlandırılması 

gerekir. ĠĢletmeler transfer fiyatlandırma kararını verirken, hem iĢletmenin bütünü için en 

uygun yöntemi belirlemeye hem de her bir bölüm veya Ģirketin en doğru performansını ortaya 

koymaya çalıĢırlar. 

 

 

                                                           
19  KAPUSUZOĞLU, T.: “Transfer Fiyatlandırması Nedir?”, Vergi Dünyası, S.18 (2005), s. 55-69. 
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Transfer fiyatlandırmasının önemli olmasının temel nedenlerinden biri, iĢletmelerin 

genel amacının iĢletme karını maksimize etmek olması noktasında transfer fiyatlandırmanın bu 

amaca ulaĢmayı mümkün kılmaktadır. Önemli olan bir bütün olarak iĢletmenin karlılığıdır. 

Transfer fiyatı hangi bölümde uygulanırsa uygulansın tatmin edici bir kar düzeyi sağlamakla 

beraber, iĢletmenin tümü için optimal kaynak kullanımını gerçekleĢtirebilmelidir. 

 

YanlıĢ belirlenen bir transfer fiyatının bölümler arasında performans değerlendirmesine 

olumsuz etkisinin olması transfer fiyatının bir diğer önemi olarak vurgulanabilir. YanlıĢ 

belirlenen bir transfer fiyatı, bölüm yöneticilerinin gerçek baĢarılarını yansıtmaz ve adil 

olmayan bir değerlendirmeye neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı transfer fiyatının tespitinde 

çok dikkatli davranılmalıdır. Alıcı ve satıcı durumundaki sorumluluk merkezleri kendi 

çıkarları açısından en uygun fiyatlandırmayı yapmaya çalıĢırken, aynı zamanda bir bütün 

olarak iĢletmenin çıkarı için de uygun bir transfer fiyatı belirlenmesi gerekir. Belirlenen 

transfer fiyatlandırma yönteminde temel amaç, iĢletme gelirinin en yüksek seviyeye 

çıkarılmasıdır. 

 

Transfer fiyatının bir diğer önemi, transfer fiyatının bölümlerin ayrı birer kar merkezi 

sayılması nedeniyle, karların saptanmasında büyük bir yerinin olmasıdır. Bu fiyat, satıcı bölüm 

için bir kar unsuru, alıcı bölüm için ise bir gider unsuru olması nedeniyle, bölüm karlarını 

büyük ölçüde etkilemektedir.  

 

Transfer fiyatlandırması sisteminin uygulanmasının iĢletmeler açısından önemli 

olmasının diğer nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

- ĠĢletme içinde kaynakların transferinde kontrol noktası oluĢturmak, 

- Bir bölümün performansını değerlemek, bu performansı iĢletmenin diğer bölümleriyle 

karĢılaĢtırarak değerlemek 

- Bölüm yöneticilerini bölümlerin karlılığını maksimize etmek için motive etmek, 

- Farklı ülkelerde faaliyet gösteren iĢletmelerin vergi yükünü minimize etmek. 

 

Bu anlamda iyi bir transfer fiyatlama yöntemi, toplam iĢletme karını, faaliyetleri ile 

orantılı olarak adaletli bir Ģekilde bölümlere dağıtmalı ve bölüm yöneticileri arasında 

fiyatlandırma konusundaki anlaĢmazlıkları en aza indirmelidir. Bunun sağlanabilmesi için 

iĢletme içindeki bölümler arasındaki mal ve hizmet transferindeki fiyatların titizlikle 

belirlenmesi gerekmektedir.
20

 

                                                           
20  DOĞAN Z./ÇÜRÜK, T.: a.g.e., s. 27. 
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Transfer fiyatının, bağlı Ģirket ya da kollara bir özerklik getirmekte aynı zamanda Ģirket 

içi karar alma ve dıĢarıya açıklanan finansal raporlarda da rolü artmaktadır. Transfer fiyatının 

bu Ģekilde öneminin artması aĢağıda sayılan faktörlerle açıklanabilir. 

 

- MerkezileĢmeden özerkliğe kayan yönetim biçimi ve kar amaçlı yönetim kavramının daha 

fazla kullanılması, 

- Uluslar arası ticarette Ģirketler arası transferin önemi, 

- Uluslar arası transfer fiyatlandırmasının birçok ülkenin vergi ve gümrük idarelerinde sürekli 

izlenmesi, 

- ĠliĢkili taraf iĢlemleri ve bilgilerin açıklanmasına olan ihtiyacın artması. 

 

1.4. TRANSFER FĠYATLANDIRMASINA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1.4.1. GloballeĢme Kavramı 

 

Dünya ekonomisi özellikle içinde bulunduğumuz son çeyrek yüzyıl içerisinde hızlı bir 

globalleĢme süreci içerisine girmiĢtir. Ülkeler arasında ticaret engellerinin giderek azaldığı ve 

hacminin geniĢlediği, yabancı sermaye hareketlerinin hız kazandığı, ileri teknoloji transferleri 

ve iĢgücü akımının arttığı, bu evrede ekonomik değiĢimlerin yanı sıra, sosyal ve kültürel 

birtakım değiĢmeler de yaĢanmıĢtır. Eski değerler ve eğilimlerin yerlerini yenileri aldığı gibi 

dıĢa kapalı bir ekonominin savunulması da gerçekçiliğini kaybetmiĢtir. Yeryüzü küresel bir 

köy halini almıĢ, yaĢanan geliĢmelere ayak uyduramayan ülkelerin geride kalacağı açıkça 

ortaya çıkmıĢtır. Bu durum karĢısında ülkeler, ulusal ekonomilerini dünyaya açmaya; uluslar 

arası rekabet yarıĢında öne geçmeye, ekonomik iĢbirliği ve bölgesel birleĢmelere ağırlık 

vermeye baĢlamıĢlardır. Öte yandan yurtiçi piyasaların dıĢarıya karĢı açılması ve uluslar arası 

piyasalarla bütünleĢmesi beraberinde bir takım etkileri de getirmektedir. Söz konusu etkiler 

kimi zaman kültürel nitelikte olup, kimi zaman sosyal, kimi zaman da ekonomik nitelikte 

olmaktadır. Ancak globalleĢmenin asıl etkisi ekonomik alanda kendisini göstermektedir. 

Ülkelerin ulusular arası piyasalarla bütünleĢmesi beraberinde bir takım etkileri de 

getirmektedir. Söz konusu etkiler kimi zaman kültürel nitelikle olup, kimi zaman sosyal, kimi 

zaman da ekonomik nitelikte olmaktadır. Ancak globalleĢmenin asıl etkisi ekonomik alanda 

kendisini göstermektedir. Ülkelerin uluslar arası piyasalarla bütünleĢme derecelerine bağlı 

olarak ülkelerin bazılarında istihdam artıĢı, teknolojik geliĢme ve yüksek büyüme hızı yönünde 

geliĢmeler olurken, diğer bazılarında ise, büyüme hızında düĢüĢ ve önemli finansal krizler 

yaĢanmaktadır. Söz konusu etkiler, makro ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açmakta, bu 



7 
 

durum dikkatlerin globalleĢme ve onun meydana getirdiği etkiler üzerinde toplanmasına neden 

olmaktadır.
21

 

 

GloballeĢme kavramının, kökü olan “globe” kelimesinin 400 yıllık bir geçmiĢi olmasına 

karĢın, globalleĢme kavramı ilk olarak 1961 yılında Webster sözlüğüne girmiĢ ve 1980‟lere 

doğru Harvard, Stanford, Columbia gibi tanınıĢ üniversitelerin iktisat bölümlerinde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
22

 

 

Söz konusu kavramın literatürde yoğun olarak kullanılmasına karĢın, sınırları kesin 

çizgilerle belirlenmiĢ bir tanımı mevcut değildir. Bazı yazarlar, globalleĢmenin sadece 

ekonomik boyutuna ağırlık verirlerken, diğerleri ekonomik boyutunun yanı sıra, siyasi ve 

kültürel boyutlarına da değinmektedir. Bu durum ele alınan boyuta bağlı olarak farklı 

globalleĢme tanımlarının ortaya çıkmasına ve tanım konusunda belirsizliklere yol açmaktadır. 

Belirtilen belirsizlik durumu, öğretide birbirinden oldukça farklı unsurlar içeren tanımların 

incelenmesinden de anlaĢılabilmektedir. Üzerinde tam olmasa da uzlaĢmaya varılan bir 

globalleĢme tanımı da Dünya Bankası tarafından ortaya konulmuĢtur. Bu tanıma göre 

globalleĢme; dünya ekonomik aktivitesinin hızlı bir Ģekilde artması ve artan bu aktivitenin 

aynı ülkede değil farklı ülkelerdeki kiĢi ve kurumlar arasında gerçekleĢtirilmesidir 

 

GloballeĢmeye iliĢkin yukarıda verilen tanımları çoğaltmak ve çeĢitlendirmek 

mümkündür.
23

 Ancak, söz konusu tanımlar incelendiğinde globalleĢmenin etkilendiği farklı 

unsurlara ağırlık verildiği görülecektir. Sağlıklı bir globalleĢme tanımının yapılabilmesi, söz 

konusu kavramın unsurlarını tespit etmeye ve bu unsurlar içerisinde değerlendirme söz konusu 

kavramın unsurlarını tespit etmeye ve bu unsurlar içerisinde değerlendirme yapmaya bağlıdır. 

Bu bağlamda globalleĢmenin unsurları Ģöyle sıralanabilir.
24

  Uluslar arası etkileĢimin ilk ayağı 

sınır ötesi ticarettir. Buna göre, globalleĢme serbest ticaretin erdemi üzerine kurulmuĢtur. 

Dolayısıyla, globalleĢmenin en önemli unsuru ülkelere arası serbest mal ve hizmet ticaretedir. 

Ġkinci unsur sermayenin mobil bir yapıya kavuĢmasıdır. Sermaye mobilitesi aynı zamanda çok 

uluslu Ģirketlerin dünya ekonomisini kontrol altına alma fırsatını kazanmalarına da neden 

olmuĢtur. Üçüncü unsur, bilgi ve teknolojide meydana gelen geliĢmelerdir. Tekerliğin 

icadından günümüze kadar yaĢanan teknolojik geliĢmeler globalleĢme sürecinin hızlanmasında 

önemli bir rol üstlenmiĢtir. Aslında globalleĢmeyi salt teknolojiye bağlamak yanlıĢ olur. Ancak 

teknoloji, globallaĢmenin itici gücü ve en önemli unsurlarından birisi haline gelmiĢtir. 

                                                           
21  GloballeĢme kavramı, Türkçe literatürde yaygın olarak “küreselleşme” bazen de “uluslararasılaşma” gibi terimlerle 

ifade edilmektedir. 
22  Akdemir, 2000, s. 4 
23  Farklı globalleĢme tanımları için bkz. (ERDUT, 2002, s. 1), (AYDIN, 2002, s. 14), (AKTAN-ġEN, 1999, s. 12). 
24  Gökdere, 2001, s. 65. 
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Dördüncü unsur olarak ideoloji gösterilebilir. Özellikle Doğu Bloğu‟nun yıkılması ile birlikte 

globalleĢmenin bir nevi taĢıyıcısı konumunda bulunan liberal piyasa ekonomisine olan güveni 

daha da artmıĢtır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kısa bir süre içerisinde tüm 

maliyetlerine rağmen, baĢta Rusya olmak üzere eski planlı ekonomiler piyasa mekanizması 

süreci içerisinde serbest ticaretin ve yabancı sermayenin imkanlarından yararlanma çabası 

içine girmiĢlerdir. Diğer bir ifade ile duvarların yıkılması ile birlikte globalleĢmenin önündeki 

en büyük engellerden birisi daha ortadan kalkmıĢ, dünya sınırların ortadan kalktığı, sermaye ve 

nitelikli iĢgücünün serbestçe dolaĢabildiği büyük bir Pazar haline dönüĢmüĢtür.
25

  

 

Bu unsurlar çerçevesinde globalleĢmeyi; serbest dıĢı ticaret rejimleri ve buna uygun 

kurumsal yapılar aracılığıyla ve iletiĢim alanındaki hızlı teknolojik geliĢmelerin ve uluslar 

arası Ģirketlerin de katkısıyla malların, üretim faktörlerinin ve teknolojinin serbest dolaĢımını 

mümkün kılan, çoğu kez bütün ülkeleri içine çeken yani bütün ülke ekonomilerinin dünya 

ekonomisiyle bütünleĢmesini ve dünya pazarının tek bir pazarda bütünleĢmesini ifade 

etmektedir. 

 

GloballeĢme, her geçen gün daha fazla ekonominin transfer fiyatlandırması ve vergi 

tabanlarının korunması ile yakından ilgilenmelerine neden olmaktadır. GloballeĢme trendi; 

dünya ticaretini, doğrudan yabancı yatırımları ve portföy yatırımlarını doğrudan 

etkilemektedir. Gümrük duvarlarının ortadan kaldırılması ve dünya ticaretinde liberalleĢmeye 

paralel dünya ticareti hızla yükselme kaydetmektedir. Bu çerçevede, hemen hemen dünya 

ülkeleri, iç mevzuatlarında iyileĢtirmeler yapmak ve yatırım iklimlerini iyileĢtirmek suretiyle 

doğrudan yabancı yatırım pastasından pay almaya çalıĢmaktadırlar. GloballeĢme hareketinin 

esas aktörleri olan ÇUS‟lar dünya ticaretinin ve yatırımlarının çok büyük bir bölümünü 

gerçekleĢtirmektedir. Bu noktada, ÇUS‟lar kendi aralarındaki tüm transfer iĢlemlerindeki 

fiyatlandırmayı, konsolide vergi yüklerini azaltacak Ģekilde yapabilirler. Bu nedenle, ÇUS‟lar 

bir taraftan globalleĢme hareketinin öncülüğünü yaparak sürecini hızlandırırken, diğer yandan 

transfer fiyatlaması manipülasyonları yaparak, ülkeler arası vergi, gelir veya servet 

aktarımlarına neden olmaktadır.
26

  

 

GloballeĢmenin ürünü olarak kabule dilen ÇUS‟ların iĢlem hacmindeki artıĢ, transfer 

fiyatlandırması yolu ile vergi kaçırma ve buna bağlı olarak vergi kayıplarında da artıĢ olmasına 

sebep olmuĢtur. Bu ise vergi yasalarında yeni ve kalıcı düzenlemeler yapılmasını gerekli 

kılmıĢtır. 

 

                                                           
25  Bozkurt, 2000, s. 1. 
26  AktaĢ, 2003, ss.18-19. 
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1.4.2.  Çok Uluslu ġirketler 

 

Uluslar arası transfer fiyatlandırması uygulaması ile en çok uğraĢan kurumlar çok uluslu 

Ģirketlerdir: Özellikle çok uluslu Ģirketlerin varlık sebebi bağlı iĢletmeleri arasında mal, hizmet 

veya teknoloji transferi olduğundan transfer fiyatlandırması uygulaması kullanmaması 

mümkün değildir. Transfer fiyatlandırması kavramının tanımının yapılmaya çalıĢıldığı bir 

durumda çok uluslu Ģirket olgusunun açıklanması gerekmektedir. Çok uluslu Ģirketler Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrasının bir ürünü sayılırlar. Ġlk kez Amerikan Ģirketleri çok uluslaĢmaya 

baĢlamıĢ giderek Amerika‟yı Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya izlemiĢtir. Özellikle az geliĢmiĢ 

ülkeler, çok uluslu Ģirketlerin kendi ülkelerinde yaptıkları yatırımlardan üretim kapasitelerini 

arttırmalarını, ileri teknoloji ve yönetim bilgisi getirmelerini, ihracata yönelik üretim 

yapmalarını ve istihdam yaratmalarını beklerler. Bununla birlikte, çok uluslu Ģirketlerin temsil 

ettiği dev üretim kapasitesi ve sınırsız mali güç, çoğu kez onlara yerli Ģirketler karĢısında 

haksız bir rekabet üstünlüğü sağlamakta ve piyasaya monopolcü olarak yerleĢmelerine yol 

açmaktadır.
27

 Bunlar da çok uluslu Ģirketlerin dezavantajları olarak sayılabilir. 

 

Çok uluslu Ģirket, üzerinde yoğun tartıĢmalar yapılan bir kavramdır. Çok uluslu Ģirket, 

“uluslar ötesi Ģirket”, “uluslar arası Ģirket” ve “uluslar üstü Ģirket” kavramları ile 

karıĢtırılmaktadır. Bu tür karıĢıklığı önlemek açısından öncelikle bu kavramları açıklamakta 

fayda görülmektedir.
28

 

 

Uluslar arası (International) ġirket: “Bir ülkede kuvvetli Ģekilde yerleĢtikten sonra 

merkezi bir yönetimden yararlanarak diğer ülkelere girmeye ve oralarda yerleĢmeye çalıĢan 

firmadır. 

 

Uluslar ötesi (Transnational) ġirket: “Çok uluslu bir Ģirket gibi kabul edilen ve yönetimi 

çeĢitli uluslardan gelen kiĢilerden oluĢan kuruluĢ tarafından geliĢtirilen firmadır. 

 

Uluslar üstü (Supranational) ġirket: “Halen mevcut olmayan ve hiçbir ülkeye mensup 

olmayan, uluslar arası bir anlaĢma ile kurulan, uluslar arası bir kuruluĢ nezdinde tescil edilmiĢ 

ve bu kuruluĢa bağlı olan, bu kuruluĢ tarafından denetlenen, bu kuruluĢlara vergi ödeyen ve 

böylece milletini hukuken kaybeden Ģirkettir. 

 

 

                                                           
27  Gül, 2002, s. 9. 
28  Kutal, Büyükuslu, 1996, s. 27. 
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Çok uluslu (Multinational) ġirket: “Bir ülkeden yönetilmeye baĢlanan ve yabancı 

ülkelerdeki faaliyetin sanki asıl ülkede cereyan etmiĢ gibi kabul edildiği firmalardır”. Bir diğer 

tanıma göre Çok uluslu ġirket “Genel merkezi belli bir ülkede olduğu halde, etkinliklerini bir 

veya birden fazla ülkelerde kendisi tarafından koordine edilen Ģubeler, yavru Ģirketler 

aracılığıyla ve genel merkez tarafından kararlaĢtırılan bir iĢletme politikasına uygun olarak 

yürütülen büyük Ģirketlerdir
29

 Bu Ģirketlerin teknolojik ve yönetim alanlarında üstün baĢarıya 

sahip oldukları görülmektedir. Ancak bu özelliklerinin, güçlü ekonomik yapıları ile iliĢkili 

olduğu da bilinmektedir. Güçlü iktisadi yapıları ile bu ülkelerin geliĢmeleri açısından birer 

baskı unsuru oluĢturmaktadırlar. Özellikle doğal kaynakların kullanımı ve düĢük üretim 

maliyetleri bu ülkeleri Çok uluslu Ģirket için çekici unsurlar konumuna getirmektedir. Farklı 

bir görüĢe göre; bu ülkelerdeki yabancı yatırım faaliyetleri sürdürülebilir kalkınma açısından 

olumsuz geliĢmelere yol açmaktadır. Bu düĢünceye göre çok uluslu Ģirketler, G.O.Ü.‟lerin 

sürdürülebilir kalkınmalarını engelleyen faktör olarak geliĢmektedir. Artık ülkeler ÇUġ‟lar 

vasıtasıyla yabancı yatırım çekmek noktasında birbirleriyle sıkı bir rekabet içerisindedirler. 

Günümüzde bazı ülkeler ABD‟de yayınladıkları ilanlarla kendi ülkelerinde Ģirketlerin yeni 

yatırımlar ve bazı iĢlemlerin yürütülmesi için çok elveriĢli koĢullara sahip olduklarını 

belirtmektedirler. Örneğin Meksika Yucatan Eyaleti ve Ticaret GeliĢtirme Bölümü ABD 

gazetelerine verdiği ilanda iĢçi maliyetinin saati bir dolar olduğunu ve eyaletin havayoluyla 

ABD‟ne doksan dakika ve 460 mil uzaklıkta bulunduğunu, bazı hizmetlerin burada yapılması 

halinde yılda iĢçi baĢına 15 bin dolar tasarruf edilebileceğini, Ģirketin çok karlı olacağını ve 

iĢletme yöneticilerinin bu yerleĢim yerinde çok iyi koĢullarla yaĢayabileceklerini 

belirtmektedir. Benzer Ģekilde Dominik Cumhuriyeti Yatırımları GeliĢtirme Konseyi de iĢçi 

ücretlerinin sadece 56 sent olduğunu, güvenilir bir iĢgücüne serbest ticaret bölgesine sahip 

olduklarını belirten ilanlar vermektedirler.
30

 

 

Günümüzde global ticaretin %80‟i çok uluslu Ģirketler tarafından yapılmaktadır. Yapılan 

tahminlere göre dünya ticaret hacminin yaklaĢık olarak yarısı ÇUS ve bunların bağlı Ģirketleri 

arasında yapılan ticari iĢlemlerden oluĢmaktadır. Bazı çok büyük ÇUS‟ların sahip oldukları 

varlıklar bazen geliĢmekte olan bir ülkenin veya birkaç ülkenin gayrisafi milli hasılasına eĢit 

olabilmektedir. 

 

Bu büyüklükte varlığa sahip olan ÇUS‟lar teknolojinin yardımıyla yatırımlarını 

dünyanın değiĢik bölgelerine yaygınlaĢtırmakta ve böylece, bu firmaların bir ürün ile ilgili 

olarak yaptığı faaliyetler birden fazla ülkenin vergileme yetkisi alanına girmektedir. Bu durum 

ise, çok uluslu Ģirketlerin ülkelerin vergi sistemleri ve vergi oranlarını dikkate alarak her 

                                                           
29  Kutal, Büyükuslu, 1996, s. 34. 
30  Tokol, 2001, s. 1. 
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ülkede ödeyecekleri kurumlar vergisine tabi gelirlerini transfer fiyatlaması yoluyla ayarlama 

imkanı vermektedir. Söz konusu Ģirketler global vergi yüklerini asgari düzeyde tutabilmek için 

kendilerine bağlı Ģirketlere uyguladıkları fiyat, faiz ve temettü ödemelerini farklılaĢtırma 

yoluna giderek Ģirket karlarını azamileĢtirmek isterler. Buna ilave olarak vergi oranı düĢük 

olan ülkelerdeki bağlı Ģirketlerinden mal veya hizmetleri yüksek fiyatla satın almakta ve bu 

Ģirketlere mal veya hizmetleri düĢük fiyatla satarak karlarını düĢük vergili bu ülkelere 

aktararak vergi sonrası karlarını maksimize etmektedirler. 

 

Ulusal ölçekte faaliyet gösteren iĢletmeler kadar uluslar arası ölçekte faaliyet gösteren 

iĢletmeler açısından da transfer fiyatının belirlenmesi önemli olmaktadır. Çok uluslu Ģirketlerin 

bölümleri arasında yapılan transferlerde de transfer fiyatı uygulanacaktır. Örneğin Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde ana Ģirketin bulunduğu bir iĢletmenin Brezilya‟da faaliyet gösteren 

Ģubesinden ara mamulleri alması veya bu Ģirketine ara mamuller satması durumunda transfer 

fiyatı uygulanacaktır. Uluslar arası ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu Ģirketler, bölümlerinin 

faaliyetleri için, o bölümlerin bulundukları ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine bağlı 

bulunmaktadırlar. Farklı ülkelerde faaliyetlerini sürdüren iĢletme bölümlerinin her birinin 

farklı düzenlemeler ile karĢı karĢıya bulunması iĢletmeleri bu farklılıktan yararlanmaya 

itmektedir. Özellikle vergi yasalarındaki farklılaĢma iĢletmelerin transfer fiyatlarının 

belirlenmesinde etkili olmaktadır.
31

 

 

Buna göre, çok uluslu iĢletme yöneticileri transfer fiyatını belirlerken Ģu kriterleri göz 

önünde bulundurmak durumundadırlar: 

 

- Vergi minimizasyonu (Vergi oranları) 

- Nakit transferi olanağı 

- Gümrük tarifeleri 

- Döviz kurlarındaki değiĢme riski
32

 

 

Çok uluslu Ģirketler açısından transfer fiyatlama politikalarını belirleyen en önemli unsur 

vergi etkisidir. Yüksek vergi oranı uygulayan bir ülkede faaliyet gösteren ana firma ve bu ana 

firmanın daha düĢük vergi oranı uygulanan bir ülkede yavru Ģirketinin bulunması durumunda, 

iĢletmenin ödeyeceği vergi, eğer ana firma mal ve hizmetlerini yavru Ģirkete düĢük bir transfer 

fiyatından transfer ederse minimize edilmiĢ olacaktır. Bu sebeplerdir ki ÇUS‟lar yavru 

Ģirketlerini daha ziyade hiç verginin alınmadığı ya da çok az verginin alındığı vergi cennetleri 

olarak bilinen bölgelere kurmaktadırlar. 

                                                           
31  Çelik, 2000, s. 107. 
32  Çelik, 2000, s. 107. 
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1.4.3.  Yabancı Sermaye Yatırımları 

 

Az geliĢmiĢ ülkeler, ekonomik kalkınma çabalarında önemli bir sermaye kısıtı ile karĢı 

karĢıya iken; geliĢmiĢ ülkelerde sermaye faktörü bol olarak bulunmaktadır. Ülkeler arasında 

sermaye donanımları açısından ortaya çıkan bu dengesizlik, dünya ekonomisinde kaynak 

dağılımının etkin olmaması sonucunu doğurmaktadır. DıĢa kapalı bir ekonomide ulusal 

tasarruflar, sermaye birikiminin tek kaynağı iken; dıĢa açık bir ekonomide ulusal yatırımlar, 

yabancı sermaye ile finanse edilebilmektedir. Az geliĢmiĢ ülkelerde düĢük gelire bağlı olarak 

ortaya çıkan düĢük tasarruf ve düĢük yatırım döngüsü, bu ülkeleri finansal serbestleĢme 

programları ile dıĢa açılarak uluslar arası sermaye hareketlerinden faydalanmaya 

yöneltmiĢtir.
33

 

 

1990‟lı yılların baĢından günümüze geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere doğru 

yoğun bir sermaye akıĢı görülmektedir. Özellikle bu dönemden itibaren finansal piyasalarda 

yaĢanan bütünleĢme, tasarrufların ve yatırımların dünya genelinde etkin bir Ģekilde 

dağılmasına imkan vermiĢtir. ÇeĢitli ülkelere giren sermaye hareketlerindeki artıĢlar, bir 

yandan bu ülkelerdeki yatırımları artırarak büyümeyi olumlu bir Ģekilde etkilerken, diğer 

taraftan istikrarsızlığa da sebep olmuĢtur (http://www.dtm.gov.tr). 

 

Yabancı sermaye, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin, ülkedeki büyüme ve kalkınma 

çabaları esnasında kendi öz kaynaklarının yanı sıra kullandıkları bir kaynaktır. Yabancı 

sermaye hareketleri değerlendirildiğinde bu hareketlerin üç Ģekilde gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Bunlardan ilki, bağıĢ, hibe ve kredi Ģeklindeki resmi sermaye hareketleridir.
34

  

Ġkinci olarak finansal varlıklara yatırım yapılması yoluyla sermayenin bir ülkeden diğerine 

hareketini ifade eden ve portföy yatırımı olarak da adlandırılan özel sermaye hareketleri 

gelmektedir.
35

  Yabancı sermaye hareketlerinin üçüncü bölümünü, bu çalıĢmada esas olarak 

ele alınacak olan ve üretime yönelik yatırım yapılması anlamına gelen doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları (DYSY) oluĢturmaktadır. 

 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları –Foreign Direct Investments- bir Ģirketin 

üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere; ana merkezinin 

bulunduğu ülkenin dıĢındaki ülkelerde var olan bir firmayı satın almak, yeni kurulan bir firma 

için kuruluĢ sermayesini sağlamak veya mevcut bir firmanın sermayesini arttırmak yoluyla 

                                                           
33  KULA; 2003, s. 151-152 
34  Ormanoğlu, 2004, s. 10. 
35  Aydın, 2004, s. 241. 

http://www.dtm.gov.tr/
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yapılan yatırımlardır.
36

 Bu yatırımlar, kendisiyle birlikte teknoloji, iĢletmecilik bilgisi ve 

yatırımcının kontrol yetkisini de beraberinde getirir.
37

 

 

Yani yabancı doğrudan yatırım, bir firmanın üretimini, kurulu olduğu ülkenin sınırları 

ötesine yaymak üzere yabancı ülkelerde tesis kurması veya mevcut üretim tesislerini satın 

alması olarak nitelendirilmektedir. Tanımından da anlaĢılacağı gibi, doğrudan yatırımlar, 

ülkeler arasında sermaye transferlerinin hiçbir piyasa iĢlemine tabi olmadan bir ülkeden 

diğerine aktarılması Ģeklinde olmaktadır. 

 

1.5. ULUSLAR ARASI ġĠRKETLERĠN YATIRIM KARARLARI VE 

TRANSFER FĠYATLARINI DEĞĠġTĠRME NEDENLERĠ 

 

OECD uluslar arası Ģirketler rehberinde çok uluslu Ģirketi; “birden fazla ülkede kurulu, 

işletmelerden bir veya bir kaçının diğerlerinin faaliyetleri üzerinde etki sahibi olması ve bilgi 

kaynaklarını diğerleri ile paylaşması temelinde birbirine bağlı, özel veya kamu ya da karma 

nitelikli şirket veya işletmeleri bünyesinde barındıran bir işletmedir.” diye tanımlamaktadır.
38

 

 

OECD rehberinde, vergilendirme baĢlıklı kısmında; uluslar arası Ģirketlerin bulundukları 

ülkelerin kamu finansmanına katkıda bulunmalarının ve vergisel yükümlülüklerini eksiksiz ve 

zamanında yerine getirmelerinin önemli olduğu da vurgulanmıĢtır. Özellikle Ģirketlerin 

bulundukları tüm ülkelerin vergi mevzuatlarına uymaları, vergi yasaları ve diğer 

düzenlemelerin lafzı ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiği belirtilmiĢtir. Bu uyum 

Ģirketlerin bulundukları ülkedeki ticari iĢlemleri sonucu ortaya çıkacak gerçek karın tespiti 

amacıyla ilgili vergi idaresine sunulacak gerekli belgeleri ve transfer fiyatlandırma iĢlemlerinin 

emsal bedel prensibine uygun olmasını içermektedir.
39

 

 

Çok uluslu Ģirketlerin yatırım kararını etkileyen en önemli faktörlerden biri vergi olsa 

dahi, vergi harici faktörler de yabancı sermaye hareketlerine yön verir. Örnek olarak ekonomik 

ve siyasi istikrarı gösterebilir. Askeri darbe ve siyasi riskler yabancı sermayenin yurtiçine 

giriĢini engeller ve mevcut yerli ve yabancı sermayenin yurtdıĢına çıkmasına neden olur.
40

 

Yabancı sermayenin ülke içine çekmek isteyen politikalar, bürokratik engeller çıkartarak 

yabancı sermayeye yönelik engelleme ve sınırlamalar getirilebilir. Örnek olarak, sürekli 

                                                           
36  Seyidoğlu, 2003, s. 719. 
37  Karluk, 2002, s 467. 
38  Billur Yatlı Soydan, Uluslar arası Vergi AnlaĢmaları, Beta Yayınları, s. 293, Aktaran: Salih Tanrıkulu, Çok Uluslu 

ġirketlerin (Yabancı Sermayenin) Türk Ekonomisine Etkisi ile Kar ve Sermaye Transferlerinin Vergisel Boyutu ve 

Avrupa Birliği Uygulamaları ile KarĢılaĢtırılması, Gelirler Kontrolörleri Tarafından Hazırlanan Yeterlilik Etüdleri, 

Nisan 2001, s. 2. 
39  Dicle, s. 2. 
40  AktaĢ, s. 58. 
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inceleme ve soruĢturma yapmak, ithalatlar için önceden avans yatırılmasını zorunlu kılma, 

eleman alınması ve çıkarılmasında zorluklar çıkarma gösterilebilir. 

 

Doğrudan yabancı yatırımı etkileyen bir faktörde makroekonomik politikalardır. Yüksek 

oranlı devalüasyon hareketleri, kamu açıkları ve enflasyonist ortamlar makro ekonomik 

istikrarsızlığın göstergeleridir. Bu da yabancı sermayeli Ģirketlerin yatırım kararlarını 

etkilemektedir. 

 

Yabancı yatırımları etkileyen bir faktör de vergi dıĢı teĢviklerdir. Bunlar düĢük faizli 

krediler, belli giderlere sübvansiyon bedava arsa veya arazi Ģeklinde olabilir. Ülkeler arasında 

geliĢme seviyelerinin farklı olması sermaye getirilerini de farklı kılmaktadır. GeliĢmekte olan 

Ģirketlere yatırım yapılmasının en önemli nedenlerinden biri, bu ülkelerde dıĢ ticarete 

sınırlamalar getirilmiĢ olmasıdır. Ġhracat yoluyla geliĢmekte olan ülkelere ürünlerini satamayan 

uluslar arası Ģirketler bu ülkelere yatırım yaparak bu sınırlamaları aĢma yoluna gitmektedir.
41

 

 

Doğal kaynakların ve iĢgücünün bol ve ucuz olması da yabancı sermaye yatırımlarının 

bir nedenidir. Çok uluslu Ģirketler artık mesafeleri önemsemeden iĢ gücünü dünya ölçeğinde 

temin etmekte, sınırları tanımamaktadır.
42

 Yabancı sermaye Ģirketler transfer fiyatlarını bir 

yönetim aracı olarak kullanırlar. ġirketler bölümler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarında 

fiyatlama yaparken bizzat imal etme veya dıĢarıdan satın alma gibi alternatif yönetim kararları 

alırlar. 

 

Transfer fiyatlamasının amaçlarını araĢtırmak için yapılan bir çalıĢmada
43

 çok uluslu 

Ģirketlerin transfer fiyatlamasında çeĢitli amaçlar taĢıdığı görülmektedir. Bu çalıĢma 

sonrasında belirlenen, transfer fiyatlama ile ilgili olarak yöneticilerin görüĢleri aĢağıdaki 

tabloda yer almaktadır. Bu tabloda sadece cevap veren firmalar tarafından en önemli olarak 

görülen amaçlar sıralanmaktadır. Vergisel motivasyonlar açıkça önde olmakla birlikte, diğer 

amaçlarda çalıĢmaya katılan yöneticilerin yaklaĢık yarısı tarafından önemli olarak 

düĢünülmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
41  Tanrıkulu, s. 3. 
42  Hüseyin IĢık, Çok Uluslu ġirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, T.C. Maliye Bakanlığı, AraĢtırma, Planlama 

ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı, Yayın No: 2005/370, s. 21. 
43  Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslar arası Transfer Fiyatlandırması, Maliye Hesap 

Uzmanları Derneği, Ġstanbul, 2003, s. 370. 
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Tablo 1: Transfer Fiyatlandırmasının Amaçları
44

 

 

Amaçlar % 

Vergileme ile Ġlgili Amaçlar 51 

- Tarifeleri yönetmek 4 

- Vergi düzenlemelerine uymak 7 

- Vergi yükünü yönetmek 40 

Ġç Yönetim Merkezli Amaçlar 21 

- Adaletli performans değerlemesi 7 

- Motivasyon 9 

- Hedef uyumunu teĢvik etme 5 

Uluslararası veya ĠĢlevsel Amaçlar 28 

- Nakit transfer sınırlamaları 2 

- Rekabetçi durum 21 

- Gerçek gelir ve maliyetleri yansıtma 5 

Kaynak: Koyuncu, ĠĢletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, s.370 

 

Transfer fiyatlaması ile ulaĢılmak istenen yönetsel hedefler iki grupta toplanabilir.
45

 

Birincisi, iĢletme içinde optimum kaynak dağılımının gerçekleĢtirilmesi, yani iĢletme içi 

bölümler arasında fiyatlama iĢletme içi optimal kaynak kullanımını sağlayacak ve toplam 

karını maksimum kılacak bir fiyat olmalıdır. UlaĢılmak istenen diğer hedef ise, iĢletme 

seviyesinde öngörülen amacın optimizasyonu ve iĢletme içi amaç sistemine uyum 

sağlamasıdır. Burada bölümlerin amaçları ile iĢletme seviyesinde güdülen amaçların uyum 

içinde olmasının sağlanması öngörülmektedir. Çok uluslu Ģirket grubu üyeleri arasındaki mal, 

hizmet, ödünç para alıĢveriĢleriyle ilgili iĢlemlerde, serbest piyasa fiyatlarından ayrılarak 

transfer fiyatlarının kullanılması birçok etken altında söz konusu olabilmektedir. Piyasa 

koĢulları, ekonomik koĢullar, yabancı piyasalardaki rekabet durumu, döviz ve fiyat kontrolleri, 

ülkeler arasındaki vergisel farklar gibi birçok dıĢ etkenden etkilenmektedir. Dolayısıyla 

transfer fiyatlandırmasına, sadece vergisel boyutu ile bakmak hatalı sonuçlar verecektir. 

Ancak, çok uluslu Ģirketlerin sınır ötesi iĢlemleri söz konusu olduğunda, vergi yükünün 

azaltılması ve karın yüksek vergi oranı uygulayan ülkelerden düĢük vergi oranı uygulayan 

ülkelere kaydırılması amacıyla transfer fiyatlarına baĢvurulabilmektedir. Bu durumlarda 

transfer fiyatları, vergileri en aza indirmek için kötüye kullanılmakta ve vergi kaçırmanın bir 

                                                           
44  Sinan, Aslan, “ĠĢletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması”, Yayın: Muhasebe ve 

Denetim BakıĢ Dergisi, Nisan 2004. 
45  Özlem Özkanlı, Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması Çok Uluslu ĠĢletmelerde Uygulama, Gazi Üniversitesi 

Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı:3, s.111 
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Ģekline dönüĢebilmektedir.
46

  Transfer fiyatlandırması Ģirketlerin birden fazla kar merkezi 

arasındaki iĢlemlerinde, maksimum kar‟a ulaĢmayı hedefleyen iĢlem fiyatı belirlenmesidir. 

Dolayısıyla Ģirketler varlıklarını sürdürebilmek ve kar maksimizasyonu sağlamak için 

aĢağıdaki belirtilen faktörlerin etkisinde hareket ederler.
47

 

 

1.5.1. Vergisel Amaçlar 

 

Çok uluslu Ģirketler grubu içerisinde bağlı Ģirketler arasındaki mal veya hizmetlerin satın 

alma veya satıĢı için kullanmıĢ oldukları fiyatlar piyasa fiyatına dolayısıyla emsal fiyatlara eĢit 

olmalıdır. Fakat Ģirketler birçok sebepten ötürü grup içi iĢlemler için emsalinden daha düĢük 

ya da yüksek fiyatlara transferler gerçekleĢtirmektedirler. Bu durum transfer fiyatlamasını 

kötüye kullanılması anlamındadır. Transfer fiyatlandırması mevzuatı, çok uluslu Ģirketlerin kar 

aktarım faaliyetlerini sınırlamaya yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Transfer fiyatlarının 

değiĢtirilmesiyle güdülen vergisel amaçlar Ģunlar olabilmektedir. 

 

- Vergi oranının yüksek olduğu ülkelerde, bağlı Ģirketlerden olduğundan yüksek bedelli 

alımlar ve düĢük bedelli satıĢlar, oranın düĢük olduğu ülkede ise tersi uygulamalarla 

kurumlar vergisinin gereği gibi ödenmemesi, 

- Yurt dıĢına yapılan kâr payı, patent, know-how, marka hakkı vb. karĢılığı ödemelerden 

stopaj kesiliyor ise, bu ödemelerin yurt dıĢından alınan mal bedeli içinde sınır dıĢına 

aktarılması ve bu yolla stopaj vergisinin gereği gibi ödenmemesi, 

- Yurt içinde vergi oranının daha yüksek olduğu varsayımıyla; yurt içindeki firma tarafından 

Ģirketler topluluğundaki diğer Ģirketlere uygulanması gereken hizmet, gayri maddi haklar 

vb. karĢılığı suni olarak düĢük gösterilmesi ya da bu bedellerin hiç tahakkuk ettirilmemesi 

ve böylece diğer Ģirketlere ait maliyet paylarının da üstlenilmesi, 

- Yurt dıĢından ithal edilen mallar için transfer fiyatlarının düĢük gösterilerek gümrük 

vergileri ve Katma Değer Vergisi (KDV)‟nin
48

 olduğundan az ödenmesi, 

- Çok uluslu Ģirketin merkezince yapılan ve bağlı Ģirketlerce yararlanılan hizmet bedellerinin 

bağlı Ģirketlere paylaĢtırılmasında yapılan değiĢikliklerle, vergi oranının yüksek olduğu 

ülkelerdeki firmaların paylarının artırılması ve maliyetlerin ĢiĢirilmesi, 

- Kâr paylarının yurt dıĢına aktarılmasındaki yasaklar, kur ve döviz konularındaki 

sınırlamalar, teĢvik ve indirimler gibi diğer sebeplerle transfer fiyatlarının değiĢtirilmesi 

yoluyla vergi kaybına neden olunması. 

                                                           
46  IĢık, s. 27. 
47  Ali Beylik, Uluslararası Transfer Fiyatlaması ve KarĢı Düzenlemeler, E-YaklaĢım, Aralık 2004, s.3 ve Ġhsan Günaydın, 

Uluslararası Transfer Fiyatlamasının Vergisel Amaçları, Vergi Dünyası, Sayı:216 ve Selim Yüksel Pazarçeviren ve 

Filiz Aygen, Çok Uluslu ġirketlerde Transfer Fiyatlaması Manipulasyonları ve Konunun Türkiye Açısından 

Ġrdelenmesi, Mali Çözüm, Sayı:71 
48  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Resmi Gazete Tarih: 02 Kasım 1984, No: 18563. 



17 
 

1.5.2.  Fonları Bir Yerde Toplama 

 

Transfer fiyatının değiĢtirilmesi ile fonlar çok uluslu Ģirketlerin Ģubeleri arasında 

aktarılabilir. Örneğin, ana Ģirket, fonları bir yabancı ülkedeki bağlı kuruluĢtan kendisine 

aktarmak niyetinde ise, bağlı Ģirketlere sattığı mallara yüksek veya satın aldığı mallara düĢük 

fiyatlar uygulayacaktır. Söz konusu fiyat değiĢiklikleri, Ģubeler arasındaki maddi duran varlık 

aktarımları arasında da yapılabilir. Sonuç olarak, fonlar istenilen yerde birikmiĢ olacaktır. 

 

Çok uluslu Ģirketler ile faaliyet gösterdikleri ülke hükümetleri arasındaki anlaĢmazlık 

konularının baĢında kâr transferleri gelmektedir. Ev sahibi ülke hükümetleri, dıĢarıya yüksek 

kâr transferlerine sıcak bakmazlar. Bu nedenle, çok uluslu Ģirketler, ev sahibi ülke 

hükümetleriyle sürtüĢmeye girmemek için, transfer fiyatlamasından yararlanabilirler ve bir 

Ģubedeki yüksek kârları, bir baĢka Ģubeye veya ana Ģirkete aktarabilirler. 

 

1.5.3.  Beklenen Döviz Kuru DeğiĢimlerinden Yararlanma 

 

Transfer fiyatlaması, çok uluslu Ģirketlerin döviz kuru risklerini azaltmak amacıyla da 

kullanılabilir. Örneğin, bir ülke parasının devalüe edileceği ve diğer ülke parasının ise revalüe 

edileceği beklenmekte ise, fonlar, devalüasyon yapması beklenen ülkede toplanarak önemli 

spekülatif kazançlar sağlanabilir. Ancak, kambiyo kontrolünün uygulanması halinde, sermaye 

ihracı yasal engellere tabi olacağından, ülke dıĢına resmi yollardan fon çıkartılması mümkün 

olmamaktadır. 

 

1.5.4.  Yönetim Merkezli Amaçlar 

 

ġirket yöneticileri transfer fiyatlandırmasını kullanarak iç veya dıĢ yönetimle ilgili 

kararlarına yön verebilirler. Ġç kararlara örnek olarak, karları uygun bir merkezde toplamak 

olabileceği gibi grup Ģirketleri arasında performansın arttırılmasına yönelik de olabilir. Bir 

transfer fiyatlama politikası yoluyla Ģirket hedefleri üretimde gerekli olan mallar veya 

hammaddeleri diğer departmanlar, Ģubeler veya bağlı bölümlerden almak için yöneticilere 

teĢvikler sağlama ile baĢarılabilir. Aynı maddeyi, dıĢ kaynaklardan satın alma daha ucuza olsa 

bile bağlı Ģirketler grubunun hedefi iç satın almalar tarafından sağlanır. DıĢ yönetimle ilgili 

amaçlara örnek olarak, gümrükler, döviz kurları ve enflasyonla ilgili ilave karĢılıklar koymakla 

olabilir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. ULUSLAR ARASI ALANDA TRANSFER FĠYATLANDIRMASI VE OECD 

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI DÜZENLEMELERĠ ĠLE TÜRK VERGĠ 

SĠSTEMĠNDE TRANSFER FĠYATLANDIRMA DÜZENLEMELERĠ 

 

2.1. OECD TRANSFER FĠYATLANDIRMASI DÜZENLEMELERĠ 

 

OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı) uluslararası bir ekonomi örgüttür.
49

 

Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris SözleĢmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuĢtur ve 

savaĢ sıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması 

amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan 

mirasçısıdır. OECD, aralarında Türkiye‟nin de bulunduğu 20 kurucu üye ile kurulmuĢtur. 

Merkezi Paris‟de olan örgütün 23 Avrupa ülkesi ile ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, 

Güney Kore, Meksika ve Yeni Zelanda olmak üzere toplam 30 üyesi bulunmaktadır. Dünya 

Bankası tarafından 2006 yılında üye ülkelerin 27 tanesi yüksek gelirli ülkeler arasında 

gösterilmiĢtir.
50

 

 

TeĢkilatın amaçları kısaca aĢağıdaki Ģekildedir;
51

 

 

• Finansal istikrarın eĢ zamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde halkın yaĢam standardının iyileĢtirilmesi, sürekli ve dengeli 

ekonomik geliĢim sağlayan politikaya destek ve yardım, iĢsizliğin ortadan kaldırılması, 

 

• Ekonomik geniĢleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eĢgüdümlü 

geliĢmenin desteklenmesi, 

 

• Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım 

gözetmeyen dünya ticaretinin geliĢtirilmesine destek verilmesi OECD‟nin Konsey, Genel 

Sekreter ve komiteler ile çalıĢma grupları olmak üzere 3 ayrı teĢkilatı bulunmaktadır.
52

 

 

Konsey, OECD‟nin en yüksek karar organıdır ve toplantıları üye ülkelerin ve Avrupa 

Konseyi‟nin katılımıyla gerçekleĢmektedir. Konseyin baĢkanlığını TeĢkilat‟ın Genel Sekreteri 

                                                           
49  Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı, www.oecd.org (10.09.2009). 
50  DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu, http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_CokTarafliKuruluĢlar.aspx?ctID=4&IKID=10, 

(10.09.2009). 
51  Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı, www.oecd.org, (10.09.2009) 
52  Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı, www.oecd.org, (10.09.2009) 

http://www.oecd.org/
http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_CokTarafliKuruluşlar.aspx?ctID=4&IKID=10
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gerçekleĢtirmektedir. Yılda 1 kez, G-8 zirvesi öncesinde üye ülkelerin Bakanları düzeyinde 

toplanan Konsey üye ülkelerin DıĢiĢleri, Ekonomi, Maliye ve Ticaret Bakanları‟nı ve üst 

düzey bürokratlarını bir araya getirmektedir ve üye ülkeleri ilgilendiren güncel konular üzeride 

çalıĢılmaktadır. 

 

Genel Sekreter, aralarında ekonomistlerin, hukukçuların ve bilim adamlarının bulunduğu 

2.500 çalıĢanı ile Konsey‟de alınan kararların icra edilmesi ve çalıĢma komitelerine destek 

vermek amacıyla faaliyet göstermektedir. ÇalıĢma Komiteleri, üye ülkelerin katılımıyla 

gerçekleĢen ve ekonomi, ticaret, bilim, eğitim ve mali alanlarda çalıĢmalarda bulunan ve 

tavsiye niteliğinde düzenlemeler üzerinde çalıĢan çalıĢma ortaklıklarıdır. OECD bünyesinde 

2009 yılı itibariyle 250 çalıĢma komitesi bulunmaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla gerçekleĢtirilen yanıltıcı iĢlemler, ülkelerin gelir 

Kaynaklarını, servetlerini çok yakından ilgilendirdiği için OECD tarafından bu konu üzerinde 

uzun dönemdir çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle çok uluslu Ģirketlerin yoğun olarak 

bulunduğu ABD, Kanada ve AB gibi ülkelerde OECD tarafından OECD tarafından yapılan 

düzenlemeler, benimsenmiĢ konumdadır. OECD‟nin transfer fiyatlandırması konusunda ilk 

çalıĢması, 1977 yılında gerçekleĢtirdiği OECD Vergi AnlaĢma Modeli‟dir. OECD, 1979 

yılında “Transfer Fiyatlaması ve Çok Uluslu ĠĢletmeler” adlı raporunu yayınlamıĢ ve rapor ile 

üyeleri transfer fiyatlandırması nedeniyle oluĢan sorunlara dair çözüm sunmaya çalıĢmıĢtır. 

 

Daha sonra da belirli aralıklarla bu raporu güncelleyerek bu alandaki değiĢikleri üye 

ülkelere tavsiye niteliğinde sunmuĢtur. Bu raporda ilk kez “emsallere uygunluk (arm‟s lenght 

principle) kavramına yer verilmiĢtir.16 1979 Raporu kapsamında yer alan emsallere uygunluk 

ilkesi bugün de onaylanmaya devam etmektedir. 1979 raporu, daha çok emsallere uygunluk 

koĢulu ile ilgili geniĢ bir rehber özelliği taĢırken, 1984 yılındaki rapor ile daha kapsamlı bir 

çalıĢma olarak yayınlanmıĢtır. 1984 yılında yayınlanan rapor
53

  “Transfer Fiyatlaması ve Çok 

Uluslu ĠĢletmeler: Vergilendirmeye ĠliĢkin Üç Husus” üç bölüme ayrılmıĢtır;
54

 

 

•  Transfer fiyatlaması, bu husustaki kurallara uyum ve karĢılıklı anlaĢma prosedürleri, 

•  Çok uluslu bankaların vergilendirilmesi, 

•  Merkezi yönetim hizmetleri maliyetlerinin dağıtılması, 

 

OECD, 1979 ve 1984 tahinde yayınladığı raporları revize ederek 1995 Yılında en 

kapsamlı çalıĢmasını yayınlamıĢtır. Bu çalıĢmadan sonra 2001 yılında yeni kapsamlı bir 

                                                           
53  OECD, “Transfer Pricing and Multinational Enterprises”, Paris, 1979 
54  OECD, “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises: Three Taxation Issues”, Paris, 1984 



20 
 

çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir.
55

 OECD, aynı zamanda dünya genelinde transfer fiyatlandırması 

uygulamalarını takip etmekte ve oluĢturduğu çalıĢma grupları ile düzenlemeler üzerinde 

gerçekleĢtirilecek yenilikler konusunda üye ülkelerin iĢtirakini teĢvik etmekte ve 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmaları tartıĢılmak üzere yayınlamaktadır.
56

 

 

1995 yılında yayınlanan “Çok Uluslu ĠĢletmeler ve Vergi Ġdareleri için Transfer 

Fiyatlaması Rehberi‟nin amacı üye ülkeler arasında transfer fiyatlandırması konusunda 

karĢılıklı mutabakatın sağlanmasına yardımcı olmak ve transfer fiyatlaması konusunda 

alınacak kararlarda taraflara yol göstermektir. Rehber, transfer fiyatlandırması alanında ortaya 

çıkan ilkelere iliĢkin baĢlıca konular üzerine odaklanmıĢtır ve sekiz bölümden oluĢmaktadır; 

 

Bölüm I Emsallere Uygunluk Ġlkesi 

Bölüm II Geleneksel ĠĢlem Yöntemleri 

Bölüm III Diğer Yöntemler 

Bölüm IV Transfer Fiyatlaması ile Ġlgili UyuĢmazlıkların Önlenmesi ve Çözümü ile 

ilgili Ġdari YaklaĢımlar 

Bölüm V Belgelendirme 

Bölüm VI Gayri Maddi Haklara ĠliĢkin Özel Değerlendirmeler 

Bölüm VII Grup Ġçi Hizmetlerle Ġlgili Özel Değerlendirmeler 

Bölüm VII Maliyet Katılım AnlaĢmaları 

 

OECD Rehberinde yer alan Bölüm I ve III üzerinde bazı yenileme çalıĢmaları 

planlanıĢtır ve Mayıs 2006‟da ve Ocak 2008‟de tartıĢmaya açılan konular üye ülkelerin 

katılımıyla değerlendirilmiĢ ve OECD tarafından tartıĢmaya açılmıĢtır.  

 

2.2. EMSALLERE UYGUNLUK ĠLKESĠ 

 

OECD Rehberinde I. Bölüm, üye ülkeler tarafından uluslar arası transfer fiyatlandırması 

olarak kabul edilen ve hem vergi idareleri hem de çok uluslu iĢletmeler tarafından 

uygulanması gereken emsallere uygunluk ilkesi ile ilgili bilgilere yer verilmiĢtir. I. Bölüm‟de 

bu ilke uluslar arası bir standart olarak ele alınarak uygulanıĢına dair genel esaslara yer 

verilmiĢtir. OECD tarafından emsallere uygunluk ilkesi konusunda yapılan ilk düzenlemeler 

1979 yılında yayınlanan OECD Rehberinde yer almaktadır. Bu tarihten bu yana emsallere 
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uygunluk ilkesi OECD için transfer fiyatlandırmasının dayanak noktası ve ayrılmaz bir 

parçasıdır.
57

 

 

Birbirinden ayrı iĢletmelerin ticari iliĢkiler sırasında aralarındaki ticari ve finansal 

iliĢkileri belirleyen mal ve hizmete iliĢkin Ģartlar ve alım esnasında uygulanacak fiyat piyasa 

koĢulları tarafından belirlenmektedir. Ancak iliĢkili Ģirketlerin kendi aralarında ticari iliĢkiye 

girmeleri sırasında aralarında uygulayacakları fiyat piyasa koĢulları dikkate alınarak tespit 

edilse de, piyasa koĢullarından ayrı olarak da etkilenebilir. Ayrıca, Vergi idarelerinin iliĢkili 

kuruluĢların arasındaki iliĢkilerdeki temel unsurun karı gerçek dıĢı göstermek gibi bir amaçla 

yürütüldüğü konusunda da önyargılı olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle her ne kadar 

transfer fiyatlaması ile ilgili uygulamaların vergiden kaçınma ya da vergi kaçırmaya yönelik 

olarak kullanılabildikleri bilinen bir gerçek olsa da, transfer fiyatlaması uygulamalarının, 

vergiden kaçınma ya da vergi kaçırma amacı taĢıyan uygulamalarla karıĢtırılmaması 

gerekmektedir.
58

 

 

ĠliĢkili kuruluĢlar arasındaki transfer fiyatlamasının piyasa güçlerini ve emsallere 

uygunluk ilkesini yansıtmadığı durumlarda; iliĢkili kuruluĢların vergi yükümlülükleri ve ev 

sahibi ülkelerin vergi gelirlerinde gerçeği yansıtmayan bir beyan söz konusu olabilir. Bu 

nedenle, üye ülkeler vergisel amaçlar için, iliĢkili kuruluĢların kârlarının, gerektiğinde bu 

gerçek dıĢı beyanı biçimde düzeltilerek emsallere uygunluk ilkesine uyumun sağlanabileceği 

konusunda görüĢ birliğine varmıĢlardır.
59

 Vergisel amaçların dıĢında da iliĢkili kiĢiler 

arasındaki iĢlemler arasında gerçeği yansıtmayan birtakım beyanlar söz konusu olabilir. 

Örneğin, çok uluslu bir iĢletmenin nakit akıĢına gereksinim duyması durumunda ya da halka 

açık birçok uluslu iĢletme grubunda yüksek karlılık elde edilmesi konusunda bir baskı varsa bu 

tür baskılar nedeniyle transfer fiyatları çok uluslu bir iĢletmede tahakkuk eden karı 

etkileyebilir.
60

 

 

Çok uluslu iĢletmeler bünyesinde yer alan iliĢkili kuruluĢlar genelde önemli düzeyde 

özerk bir yapıya sahiptirler ve çoğunlukla bağımsız kuruluĢlar gibi kendi aralarında çeĢitli 

pazarlıklar yaparlar. Ancak iliĢkili Ģirketler arasında sadece katı bir pazarlığın bulunması, 

iliĢkilerin emsallere uygunluk ilkesine göre düzenlendiğinin kanıtlanması için yeterli 

değildir.
61

 OECD Rehberinde emsallere uygunluk ilkesinin transfer fiyatlandırması konusunun 

dayanak konusu olması eleĢtiri konusu da yapılmaktadır. KüreselleĢmenin artması ve dünya 
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ticaretinin çok uluslu Ģirketler tarafından git gide daha fazla ayrı ülkede gerçekleĢtirilmesi; 

iĢletmelerin yapılarının git gide karmaĢık hale gelmesine ve karĢılaĢtırılabilir örnek 

bulunmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle yapılan eleĢtiriler, emsallere uygunluk ilkesinin 

uygulanmasını çok daha zahmetli hale getirdiğini yönündedir.
62

  

 

OECD Rehberinde yer alan emsallere uygunluk ilkesi prensibi, iliĢkili kiĢiler arasında 

gerçekleĢen iĢlemlerde tespit edilen değerin serbest piyasa koĢullarında oluĢacak olan fiyat ile 

mukayese edilmesinin mümkün olması düĢüncesinden hareketle oluĢmuĢtur. Ancak emsallere 

uygunluk ilkesinin uygulanması bazı koĢullarda mümkün olmamakla birlikte bu ilke vergi 

idareleri tarafından her zaman kabul edilen ve uygulanan bir düzenlemedir.
63

 

 

2.2.1. Emsallere Uygunluk Ġlkesine ĠliĢkin Maddeler 

 

2.2.1.1. OECD Model Vergi AnlaĢmasının 9. Maddesi 

 

OECD üyesi ülkeler tarafından vergisel amaçlar için transfer fiyatlarının belirlenmesinde 

uygulanması gerektiğine karar verdikleri uluslar arası standarttır. Bu ilke, OECD Model Vergi 

AnlaĢmasının 9. Maddesinde aĢağıda belirtildiği biçimde yer almaktadır:
64

 

 

“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 kârlar; o kuruluşun kârlarına 

dâhil edilir ve vergiye tabi kâr olarak vergilendirilir.”  

 

Emsallere uygunluk ilkesi, karĢılaĢtırılabilir iĢlemler ve karĢılaĢtırılabilir koĢullarda 

birbirinden ayrı kuruluĢlar arasındaki Ģartlarda karların oluĢması esasına dayanmaktadır. Çok 

uluslu iĢletmelerinde birleĢik bir kurumun ayrılmaz parçaları olarak değil de, birbirinden 

bağımsız kuruluĢlar olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
65

  Üyesi ülkeler tarafından emsallere 

uygunluk ilkesini benimsemelerinin altında çeĢitli nedenler yatmaktadır. Bu nedenler;
66
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•  Emsallere uygunluk ilkesinin çok uluslu iĢletmelerin tabi oldukları vergisel ilkeler 

konusunda çok geniĢ bir eĢitlik getirmesi, 

•  Bu eĢitliğin ekonomik karar süreçleri üzerindeki etkilerini ortadan kaldırdığı için, 

uluslararası ticaret ve yatırım ortamının geliĢimine katkıda bulmasıdır. 

 

Emsallere uygunluk ilkesinin kullanımı, ticari mal alımı, borç para vermek iĢlemleri gibi 

karĢılaĢtırılabilir nitelikteki iĢlemlerde etkili sonuçlar oluĢturmakla beraber gayri maddi 

hakların kullanımı, uzmanlık gerektiren hizmetlerin tesliminde emsallere uygunluk ilkesinin 

kullanılması zorluklarla karĢılaĢabilir.
67

 

 

2.2.1.2. Emsallere Uygunluk Ġlkesinin Uluslararası bir Mutabakat Olarak Kabul 

Edilmesi 

 

Emsallere uygunluk ilkesi, iliĢkili kuruluĢlar arasında mal ve hizmet transferinin 

bulunduğu durumlarda, serbest piyasanın koĢullarına en yakın değerleri benimsediğinden, 

teorik yönden güvenilirdir ve üye ülkelerin bu konudaki görüĢü bu ilkenin iliĢkili kiĢiler 

arasındaki iĢlemlerde benimsenmesi yönündedir. Bu ilkenin kullanımı her iĢlemde 

kullanılması bazen mümkün olmasa da, çoğu zaman kontrol edilen mükellefin fiilen içinde 

bulunduğu durumdaki ekonomik gerçekliklerini yansıtabilmekte ve normal koĢullarda 

piyasada sürdürülen faaliyetlere yönelik bir kıstas sunabilmektedir.
68

 Emsallere uygunluk 

ilkesinden üye ülkelerin ve diğer ülkelerin uzaklaĢması, yukarıda açıklanan durumun terk 

edilmesi anlamına gelmektedir ve bu konuda varılan uluslararası mutabakatı olumsuz yönde 

etkileyerek çifte vergilendirme riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle üye ülkeler 

emsallere uygunluk ilkesini güçlü bir biçimde desteklemektedirler.
69

 

 

2.3.  EMSALLERE UYGUNLUK ĠLKESĠNĠN UYGULANIġINA ĠLĠġKĠN 

REHBER 

 

2.3.1. KarĢılaĢtırılabilirlik Analizi 

 

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanıĢı, genellikle kontrol edilen iĢlemler ile bağımsız 

kuruluĢlar arasındaki iĢlemlerin karĢılaĢtırılması esasına dayanmaktadır. Bu tür 

karĢılaĢtırmaların yararlı olabilmesi için, karĢılaĢtırma konusu durumların ekonomik yönden 

birbiriyle yeterli düzeyde karĢılaĢtırılabilir olmaları gerekmektedir. Vergi idareleri de, 
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emsallere uygunluk ilkesinin gerektirdiği karĢılaĢtırmaları yaparken, karĢılaĢtırma konusu 

durumların gerçekten karĢılaĢtırılabilir özellikler taĢıyıp taĢımadığını ve karĢılaĢtırılabilirliği 

sağlamak üzere ne tür düzeltmelerin gerekebileceğini belirlerken bu farklılıkları dikkate 

almalıdır. KarĢılaĢtırılabilirlik analizi yapılırken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;
70

 

 

•  Mal ve Hizmetlerin Nitelikleri: Mal ya da hizmetlerin belirli nitelikleri arasındaki 

farklılıklar, bunların serbest piyasada sahip oldukları değerin farklılaĢtırabilir. Yapılacak 

olan karĢılaĢtırmada incelenen iĢlemle mukayese edilen iĢlemin karĢılaĢtırılabilir olup 

olmadığının tespiti önemlidir. Maddi varlıkların teslimi ile ilgili olarak, fiziksel 

özellikler, kalite ve güvenilirlik, piyasada bulunabilirlik ve tedarik hacmi; hizmetlerin 

sağlanması ile ilgili olarak, hizmetin niteliği ve kapsamı; gayri maddi haklarla ilgili 

olarak, iĢlemin türü (ör. lisanslama ya da satıĢ), gayri maddi hakkın türü (ör. patent, 

marka ya da know-how), korumanın süresine dikkat edilebilir.
71

 

 

•  ĠĢlev Analizi: Birbirinden bağımsız iĢletmeler arasında yapılan iĢlemlerde fiyat ilgili 

tarafların üstlendikleri fonksiyonlar ve riskler göz önünde bulundurularak tespit 

edilmektedir. Bu nedenle, kontrol edilen ya da kontrol edilmeyen iĢlemlerin ya da 

kuruluĢların karĢılaĢtırılabilirliklerinin belirlenmesinde, tarafların gerçekleĢtirdikleri 

iĢlevlerin de karĢılaĢtırılması gerekmektedir. Bu karĢılaĢtırma, ekonomik açıdan önemli 

faaliyetleri ve bağımsız ve iliĢkili kuruluĢların üstlendikleri ya da üstlenecekleri 

sorumlulukları tanımlayarak karĢılaĢtırma amacıyla uygulanan bir iĢlev analizi ile 

gerçekleĢmelidir.
72

 

 

•  SözleĢme ġartları: Emsale uygun faaliyetlerde, herhangi bir iĢlemi belirleyen sözleĢme 

Ģartları genellikle tarafların sahip olacakları sorumlulukları, riskleri ve menfaatleri açık 

ya da örtülü biçimde tanımlamaktadır. Bu durumda, sözleĢme Ģartlarının analizi, 

yukarıda açıklanan iĢlev analizinin bir bölümünü oluĢturmaktadır. Bu nedenle iliĢkili 

kiĢiler arasındaki iĢlemlerin karĢılaĢtırılmasında sözleĢme Ģartlarının incelenmesi ve 

tarafların iĢlemlerinin sözleĢme hükümlerine uygun olup olmadığının, ya da tarafların 

iĢlemlerinin akdi koĢulları çiğneyip çiğnemediğinin ya da bu iĢlemlerin muvazaalı 

iĢlemler olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
73
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•  Ekonomik KoĢullar: Emsal bedeller, aynı mal ya da hizmetleri ilgilendiren iĢlemlerde 

farklı piyasalarda farklı değerleri alabilirler. Bu nedenle faaliyet gösterilen piyasaların da 

birbirleriyle karĢılaĢtırılabilir olmalarını ya da bu amaca yönelik düzeltmelerin 

yapılabilmesine imkân sağlanmalıdır.
74

 

 

•  ĠĢ Stratejileri: Transfer fiyatlandırmasına yönelik karĢılaĢtırılabilirlik analizlerinde 

dikkat edilmesi gereken bir husus da incelenen iĢletmelerin iĢ stratejileridir. ĠĢ stratejileri 

kimi zaman piyasaya nüfus etmeye yönelik birtakım planlar dâhilinde Ģekillenebilir ve 

yeni bir piyasaya giren ya da mevcut pazar payını artırmak amacında olan kuruluĢ 

ürününü fiyatını geçici bir süreliğine düĢük tutabilir. Bu nedenle kontrol edilen ya da 

kontrol edilmeyen iĢlemlerin ya da kuruluĢların karĢılaĢtırılabilirliklerinin 

belirlenmesinde vergi idarelerinin bu unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir.
75

 

 

2.3.2.  Ayrı ve Birlikte GerçekleĢtirilen ĠĢlemlerin Değerlendirilmesi 

 

Mal ya da hizmet tedarikine iliĢkin uzun vadeli sözleĢmelerin hazırlanması, gayri maddi 

varlıkların kullanımına iliĢkin haklar devri gibi tek tek ürünün ya da iĢlemin fiyatının 

belirlenmesinin pratik yönden mümkün olmadığı durumlarda doğru piyasa fiyatının tahmin 

edilmesi için emsallere uygunluk ilkesinin iĢlem bazında uygulanması gerekmektedir.
76

 ĠliĢkili 

kuruluĢlar arasında sürdürülen ve ayrı ayrı sözleĢmelere bağlanan iĢlemlerin, koĢulların emsale 

uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla birlikte değerlendirilmeleri gerekebilir. 

Örneğin patent, know-how ve ticari markalarla ilgili lisanslar, teknik ve idari hizmetlerin 

sağlanıĢı ve üretim faaliyetlerinin kiralanıĢı gibi çok sayıdaki menfaati tek bir iĢlem 

oluĢturacak biçimde bir hizmet paketi olarak belirleyebilir ve bunun için tek bir fiyat 

belirleyebilir. Bu tür düzenlemelere genellikle paket anlaĢmalar adı verilmektedir. Bununla 

birlikte, malların satıĢında uygulanan fiyatların yardımcı nitelikteki bazı hizmetleri de 

kapsamasına rağmen, paket anlaĢmalar genellikle mal satıĢlarını içermezler. Bazı durumlarda, 

paketi bir bütün olarak değerlendirebilmek mümkün olmayabilir ve böyle durumlarda pakette 

yer alan unsurların ayrıĢtırılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda vergi idarelerinin, bir 

paket kapsamında yer alan ayrı unsurlar için ayrı transfer fiyatları belirledikten sonra, paketin 

tamamı için saptanan transfer fiyatlamasının emsallere uygunluk ilkesine uyumlu olup 

olmadığını belirlemeleri gerekir.
77
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2.3.3. Emsal Aralığının Uygulanması 

 

Emsal aralığı; kontrol edilen bir iĢlemin içinde bulunduğu koĢulların emsallerine uygun 

olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan ve aynı transfer fiyatlaması yönteminin birbiriyle 

kıyaslanabilir nitelikte birden fazla veriye uygulanması ya da farklı transfer fiyatlama 

yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen bir değer aralığıdır.
78

 

 

Bazı Ģartlarda, bir iĢleme neden olan koĢulların emsale uygun olup olmadığının 

tespitinde en güvenilir yöntem tek bir değere (örn. kar marjı, fiyat) ulaĢmak yerine bir değer 

aralığı tespit etmektir.
79

  Kontrol edilen iĢlemlerle ilgili koĢulların (ör. fiyat ya da marj gibi) 

emsal değer aralığı içinde olmaları halinde; herhangi bir düzeltmeye gerek duyulmamalıdır. 

Kontrol edilen iĢlemle ilgili koĢulların (ör. fiyat ya da marj gibi) vergi idareleri tarafından 

belirlenen emsal değer aralığının ötesine geçmeleri durumunda, mükellefe iĢlemin emsallere 

uygunluk ilkesine uygun olduğunu ve iĢlem ile ilgili sonuçların emsal bedel aralığı içinde 

bulunduğunu savunma hakkının tanınması gerekmektedir. Mükellefin bu hususu 

kanıtlayamaması halinde mali idarenin, emsal değer aralığını dikkate alarak kontrol altındaki 

iĢlemin koĢullarının nasıl düzeltilmesi gerektiğini belirlemesi gerekmektedir. Bununla birlikte, 

emsal değer aralığı içinde yer alan tüm değerlerin emsal değer ilkesine uygun olmaları gerekir. 

Genellikle ve emsal değeri aralığı içinde yer alan çeĢitli değerleri birbirlerinden ayrıĢtırabilme 

mümkün olduğu ölçüde, bu tür düzeltmelerin, emsal aralığı içindeki değerin ilgili kontrol 

altındaki iĢlemi belirleyen gerçekleri ve durumları en iyi biçimde yansıtabilecek biçimde 

yapılması gerekir.
80

 

 

2.3.4. Birden Fazla Yıla ĠliĢkin Verilerin Kullanılması 

 

Ġncelenen iĢlemi belirleyen gerçeklere ve Ģartlara tam olarak hakim olabilmek için 

inceleme konusu olan dönemle birlikte önceki dönemde ait verilerin incelenmesi de yararlı 

olmaktadır. Bu bilgilerin incelenmesi, transfer fiyatının belirlenmesini etkileyen hususların 

ortaya çıkarılmasında faydalı olacaktır.
81

  GeçmiĢ verilerden yola çıkarak gerçekleĢtirilen bir 

analiz özellikle iĢleme dayalı net kar marjı yönteminin uygulandığı durumlarda faydalıdır. 

Kontrol edilen iĢlemi belirleyen koĢullar üzerinde gerçekçi bir bilgiye sahip olmak için 

inceleme konusu olan dönemin yanı sıra geçmiĢ dönemlere ait bilgilerin ve verilerin 

incelenmesi transfer fiyatını belirleyen etkenlerin anlaĢılmasına yardımcı olacaktır.
82
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2.3.5. Zararlar 

 

Bağlı olduğu grup kar eden ancak iliĢkili Ģirketlerden birinin ya da birkaçının sürekli 

zarar ettiği bir durum, transfer fiyatlandırması konusunda özel bir incelemenin yapılması 

konusunda dikkat çekmektedir. Grubunun kâr eden diğer üyeleriyle iĢ iliĢkilerini sürdüren, 

buna karĢın kendisi zararda olan bir iĢletme, mükelleflere ya da vergi idarelerine transfer 

fiyatlaması hususunda bir incelemeye tabi olması gerektiği yönünde bir iĢaret veriyor olabilir. 

Zarar eden iĢletme, faaliyetleri sonucu elde etmesi gereken menfaatler açısından, bağlı olduğu 

gruptan yeterli düzeyde gelir elde etmiyor olabilir. Örneğin, bir grup, rekabet gücüne sahip 

olabilmek ya da genel anlamda kâr elde edebilmek için bir ürün ya da hizmet grubunu üretmek 

zorunda olmasına karĢın, bu ürün ya da hizmet grubunda yer alan bazı ürün ya da hizmetler, 

düzenli bir biçimde zarar ediyor olabilir. Bağımsız bir kuruluĢ bu tür bir hizmeti ancak yeterli 

düzeyde bir hizmet geliri ile elde edebiliyorsa söz konusu hizmeti vermeyi sürdürebilir. Bu 

nedenle, bu Ģartlar altında zara eden kuruluĢun baĢka bir bağımsız kuruluĢ ile emsallere uygun 

olarak gelir elde etmesi varsayılmalıdır.
83

 

 

2.3.6. HÜKÜMET POLĠTĠKALARININ ETKĠSĠ 

 

Hükümetler tarafından gerçekleĢtirilen fiyat kontrolleri (fiyat indirimleri vb), faiz 

oranları üzerindeki kontroller, hizmet ya da yönetim ücretleri üzerindeki kontroller, gayri 

maddi hak bedelleri üzerindeki kontroller, belirli sektörlere sağlanan teĢvikler, kambiyo 

kontrolü, “anti damping” vergileri ya da kur politikaları gibi uygulamalar emsal değer tespiti 

üzerinde bazı düzeltmelerin yapılmasını gerektirebilir. Genel bir kural olarak, hükümet 

tarafından gerçekleĢtirilen bu tür müdahalelerin, o ülkenin kendine özgü koĢulları olarak kabul 

edilmeleri ve normal ekonomik yaĢam içinde, mükellefin o piyasada uyguladığı transfer 

fiyatlamasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gerekir.
84

 

 

2.3.7. Ġhtiyari Olarak Yapılan Mahsuplar 

 

Ġhtiyari mahsup, bir iliĢkili kuruluĢ tarafından grup içinde bulunan diğer bir iliĢkili 

kuruluĢa sağlanan ve belli bir ölçüde diğer iliĢkili Ģirketten temin ettiği farklı türden yararlara 

karĢılık verebilme kastiyle sağlanan bir menfaattir. Bu iĢlem, iliĢkili bir Ģirketin grup 

bünyesinde yer alan bir diğer iliĢkili Ģirkete bir menfaat sağlaması ve sağladığı bu menfaat 

karĢılığında, bu menfaati bir ölçüde dengeleyebilen bir menfaati temin ettiği durumlarda 

gerçekleĢtirmektedir. Örneğin bir kuruluĢ, farklı bir bağlamda gereksinim duyduğu know-
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how‟un kendisine sağlaması karĢılığında diğer bir iĢletmeye bir patentin kullanım lisansını 

verebilir ve bu iĢlemlerden iki tarafın da herhangi bir kâr ya da zarar elde etmeyeceklerini öne 

sürebilir. Bu tür düzenlemelere bazen bağımsız kuruluĢlarda da rastlanabilmektedir ve 

birbirlerini mahsup ettikleri iddia edilen menfaatlerin değerini belirlemek üzere emsallere 

uygunluk ilkesi çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekir. Öte yandan birbirinden ayrı 

kuruluĢlar, sağlayacakları kazanç önceden belirlenip bu konuda önceden bir sözleĢme 

düzenlenmedikçe, bu ikinci tür mahsup düzenlemelerine genellikle girmemektedirler. Bu 

nedenle iliĢkili kiĢiler arasındaki bu tür mahsuplaĢma iĢlemlerine bu paralelde dikkat 

edilmelidir.
85

 

 

2.3.8. Gümrük Değerlendirmelerinin Kullanılması 

 

Birçok ülkede transfer fiyatlandırması uygulaması OECD Rehberlerinde yer alan 

düzenlemelerden yola çıkarak hazırlanmıĢtır. Benzer Ģekilde gümrük vergisi hesaplamalarında 

dikkate alınan eĢyanın gümrük kıymeti, Dünya Ticaret Örgütü‟nün Gümrük Kıymet 

AnlaĢması‟nda belirtilen yöntemlerin uygulanması ile tespit edilmektedir. Söz konusu 

yöntemler birbirinden bağımsız kuruluĢlar tarafından hazırlanmıĢ olsa da iĢleyiĢ açısından 

benzerlikler göstermektedirler.
86

 

  

Emsallere uygunluk ilkesi, gümrük idareleri tarafından iliĢkili Ģirketler tarafından ithal 

edilen mallara atfedilebilen değer ile bağımsız iĢletmeler tarafından ithal edilen benzer 

nitelikteki malların değerinin karĢılaĢtırılması sırasında uygulanmaktadır. Ayrıca hem gümrük 

idaresi hem de vergi idareleri ilgili malların transfer edildiği ya da ithal edildikleri tarih 

itibariyle söz konusu ürünlerin değerini belirlemek isterler. Vergi idareleri açısından bu tarih, 

genellikle malların transferine iliĢkin sözleĢmenin düzenlendiği tarih iken gümrük idaresi 

açısından transfer iĢleminin gerçekleĢtiği tarihtir. 

 

Bu nedenle, gümrük idaresi nezdinde uygulanan değerlendirmeler, transfer iĢleminin 

gerçekleĢtirildiği tarih ile aĢağı yukarı aynı tarihte gerçekleĢtiğinden dolayı, transfer 

fiyatlandırması açısından incelenen iĢleme uygulanan transfer fiyatının emsallere 

uygunluğunun değerlendirilmesinde, vergi idarelerinin gümrük idareleri tarafından 

gerçekleĢtirilen çalıĢmaları kullanmaları önem arz etmektedir.
87

 

 

                                                           
85  OECD Rehberi, Bölüm I, Sayfa I-25 
86  Biçer, Ramazan. age, 514-515 
87  OECD Rehberi, Bölüm I, Sayfa I-26 



29 
 

Mal ithal eden bir mükellef genelde, ithal ettiği mal üzerindeki gümrük vergisi yükünün 

düĢük olmasını sağlamak üzere, gümrük uygulamaları açısından ilgili iĢlem için düĢük bir 

değer belirlemeyi tercih etmektedir. DüĢük değer tespiti gümrükte ödenen katma değer vergisi 

ve diğer vergilerin tutarını düĢük tutmak amacını taĢıyabilir. Buna karĢın mükellefler, 

indirilebilir giderlerini yükseltmek üzere de aynı mallar için daha yüksek bir değer beyan 

etmek isteyebilirler. Bu amaçla yapılabilecek olan manipülasyonlara karĢı, vergi idareleri ve 

gümrük idarelerinin iĢbirliğine gitmesi son yıllarda yaygınlık kazanan bir uygulama haline 

gelmiĢtir. Bu uygulama ile gümrük idaresindeki değerlemenin gelir üzerinden alınan vergiler 

açısından kabul edilmemesi ya da ters yöndeki değerlendirmelere iliĢkin sorunların azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

 

Bilgi alıĢveriĢi konusundaki iĢbirliğinin daha geniĢ bir ölçekte uygulanması, oldukça 

yararlı olacaktır ve gelir vergileri ile gümrük vergileri amaçları için bütünleĢmiĢ idarelerin 

oluĢturulduğu ülkelerde, bu tür bir iĢbirliğinin sağlanması zor olmayacaktır. Ayrı idarelere 

sahip ülkeler de, aralarındaki bilgi akıĢını kolaylaĢtıracak biçimde bilgi alıĢveriĢine yönelik 

kurallar üzerinde gerekli değiĢiklikleri gerçekleĢtirmek üzerinde çalıĢmak faydalı olacaktır.
88

 

 

Transfer fiyatlandırması mevzuatında yer alan emsal bedel ile gümrük mevzuatında yer 

alan ve iliĢkili kiĢiler arasındaki ithalatta eĢyanın gümrük kıymetinin doğruluğunun 

saptanmasında kullanılan yöntemler arasında benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Benzerlikleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz:
89

 

 

•  ĠliĢkili kiĢilerden yapılan ithalatta, transfer fiyatlandırmasında olduğu gibi belirlenen 

fiyatın ya da bedelin emsaline uygun olduğunun iĢlemi yapandan ispatı 

istenebilmektedir, 

 

•  ĠliĢkili kiĢilerden yapılan ithalatta ve transfer fiyatlandırmasında emsalin belirlemesinde 

kullanılacak yöntemler, ilgili mevzuatlarında belirtilmektedir,  

 

•  Ġthalatçının iliĢkili kiĢiden yaptığı ithalatta fiyatın emsale uygun olduğunun ithalatçı 

tarafından ispat edilememesi halinde, ilgili idareler (vergi ve gümrük idareleri), yine 

yukarda belirtilen yöntemleri kullanarak ulaĢtıkları fiyat ya da bedel (farkı) üzerinden 

cezalı tarhiyat yapabilmektedirler, 
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•  Her iki mevzuatta da, ulaĢılan emsal bedeli, mükellefin aleyhine yapılacak tarhiyatta 

kullanılabilmekte; lehine yapılacak bir düzeltmede kullanılamamaktadır. 

 

Farklılıklara gelince; 

 

•  Transfer fiyatlandırmasında iĢlemin niteliğine göre en iyi fiyatlandırma yöntemi olarak 

mevzuatın öngördüğü ya da görmediği her türlü metot kullanılabilmektedir. gümrükte 

ise, sadece mevzuatta belirtilen yöntemler sırasıyla kullanılmak zorundadır. Bu 

bakımdan, TF mevzuatı gümrük mevzuatından daha esnek bir nitelik taĢımaktadır 

denilebilir. 

 

•  Transfer fiyatlandırmasında seçilen en iyi fiyatlandırma yöntemiyle ulaĢılan emsal fiyat 

ya da bedel fiilen kullanılan fiyat ya da bedelden daha düĢük olması halinde cezalı 

tarhiyat yapılırken; Gümrükte, bunun tamamen tersi durumda yani önerilen yöntemlerle 

ulaĢılan emsal fiyat ya da bedel, beyan edilenden daha yüksek olması halinde cezalı 

tarhiyat yapılmaktadır. 

 

Buna karĢın, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasında gümrük idareleri ve vergi 

idareleri arasında iliĢkili kiĢi kavramı farklı Ģekillerde tanımlanmakta ve iliĢkili kiĢiler 

arasındaki iĢlemlerin değerlendirilmesinde farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu çerçevede, 

emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda gümrük idaresi alıcı ile satıcı arasında bir iliĢki varsa 

bu tür bir iliĢkinin gümrük vergisinin tahsilinde “eĢyanın kıymetini” etkileyip etkilemediği ile 

ilgilenirken; mali idare iliĢkili kiĢilerin kendi arasında gerçekleĢtirdiği iĢlemlerde uyguladıkları 

transfer fiyatının dolayısıyla ülke içindeki karın bu iliĢkiden etkilenip etkilenmediği ile 

ilgilenmektedirler.
90

 

 

2.4. TRANSFER FĠYATLAMASI YÖNTEMLERĠNĠN UYGULANMASI 

 

Emsallere uygunluk ilkesi, birden fazla yöntemin uygulanmasını öngörmemektedir ve 

uygulamada da böyle bir yaklaĢımın benimsenmesi mükellefler açısından önemli bir yükün 

ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı durumlarda bir yöntemin dolaysız bir biçimde seçiminin 

mümkün olmaması ve ilk etapta birden fazla alternatif yöntem üzerinde düĢünülmesi 

gerekmesine karĢın, genellikle emsal değerin belirlenebilmesi açısından en uygun tahmini 

öneren yöntemi seçmek mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, tek bir yaklaĢımın kesin 

sonuç vermediği daha zor durumlarda, birlikte uygulanan çeĢitli yöntemlerden sağlanan 
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kanıtlardan yararlanmaya izin veren esnek bir yaklaĢım belirlenebilmektedir. Böyle 

durumlarda; mevcut durumu belirleyen koĢullar ve gerçekler, sağlanan kanıtlardan oluĢan 

kombinasyon ve üzerinde durulan çeĢitli yöntemlerin göreceli güvenilirlikleri dikkate alınarak, 

iĢlemde yer alan tüm taraflar açısından pratik anlamda tatmin edici düzeyde olduğu kabul 

edilebilen, emsallere uygunluk ilkesiyle uyumlu bir sonuca varılabilir.
91

 

 

OECD Rehberinde transfer fiyatlandırması yöntemleri geleneksel iĢlem yöntemleri ve 

diğer yöntemler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. OECD Rehberinde belirtilen hiyerarĢi 

önce geleneksel yöntemlerin, bu yöntemlerin yeterli bilginin bulunması gibi durumlarda da 

diğer yöntemlere baĢvurulması yönündedir.
92

 

 

2.4.1. Geleneksel ĠĢlem Yöntemleri 

 

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanıĢında kullanılan geleneksel iĢlem yöntemleri 

aĢağıdaki Ģekildedir; 

 

•  KarĢılaĢtırılabilir Kontrol Edilmeyen Fiyat Yöntemi 

•  Yeniden SatıĢ Fiyatı Yöntemi 

•  Maliyet Artı Yöntemi 

 

2.4.1.1. KarĢılaĢtırılabilir Kontrol Edilmeyen Fiyat Yöntemi (Comparable 

Uncontrolled Price Method)
93

 

 

KarĢılaĢtırılabilir Kontrolsüz Fiyat Yöntemi, kontrollü bir iĢlemde mallar ve hizmetler 

için biçilen fiyatları, karĢılaĢtırılabilir koĢullardaki kontrolsüz iĢlemlerde oluĢan fiyatlarla 

karĢılaĢtırma esasına dayanmaktadır. Kontrollü iĢlemlerdeki fiyatların, kontrolsüz iĢlemlerdeki 

fiyatlardan farklılık arz etmesi durumunda, bağımlı Ģirketler arasındaki ticari veya mali 

iĢlemlerin emsaline uygunluk olarak gerçekleĢmediği kabul edilmektedir.
94

 Böyle durumlarda 

emsali iĢlemlerde gerçekleĢen fiyat, kontrollü iĢlemde gerçekleĢen fiyatın yerine ikame 

edilmelidir.
95
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Bu yöntem uygulanabildiği durumlarda emsaline uygunluk ilkesine ulaĢmada en doğru 

ve uygun yoldur. OECD ve ABD‟de, uygulanabildiği durumlarda bu yöntemin diğer 

yöntemlere tercih edilmesi önerilmektedir.
96

  

 

Bağımsız kuruluĢlar arasında gerçekleĢen ve kontrol edilen iĢlemlere benzer ancak 

farklılıkların uygulanan fiyat üzerinde herhangi bir önemli etkiyi haiz olmayan 

karĢılaĢtırılabilir iĢlem bulabilmek son derece güç olabilmektedir. Örneğin, kontrol edilen ve 

kontrol edilmeyen iĢlemlerde mal transferinde ortaya çıkan küçük bir farklılık, üstlenilen ticari 

faaliyetlerin niteliğinin aynı toplam kar marjının oluĢturulması açısından yeterli düzeyde 

benzerlik gösterse bile, fiyat üzerinde önemli bir etki yaratabilmektedir. Böyle bir durumda, 

bazı düzeltmelerin yapılması uygun olacaktır.  

 

Kontrol edilen ve kontrol edilmeyen iĢlemlerin karĢılaĢtırılabilir iĢlemler olup 

olmadıklarının belirlenmesinde, salt ürün karĢılaĢtırılabilirliğinin yanı sıra daha geniĢ kapsamlı 

ticari iĢlevlerin fiyatı üzerinde olması gereken etkilerinin de (önceki bölümde 

karĢılaĢtırılabilirliğin belirlenmesine iliĢkin unsurların) dikkate alınması gerekir. Kontrol 

edilen ve kontrol edilmeyen iĢlemler, ya da bu iĢlemleri üstlenen kuruluĢlar arasında 

farklılıkların ortaya çıkması durumunda, bunların fiyat üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak 

üzere, makul ölçüde doğru düzeltmelerin belirlenmesi zor olabilir. Makul ölçüde doğru 

düzeltmelerin uygulanmasında ortaya çıkan güçlükler, rutin bir biçimde KKEF Yönteminin 

uygulanabilme olasılığı üzerinde herhangi bir güçlük yaratmamalıdır. Pratik ilkeler, KKEF 

yönteminin uygulanabilirliğini sağlayacak daha esnek bir yaklaĢımın ve bu yaklaĢımla birlikte, 

tümünün de göreceli doğruluklarına uygun biçimde değerlendirilmeleri gereken diğer uygun 

yöntemlerin de gerektiğinde kullanılmasını gerektirmektedir. Verilerin KKEF yöntemi 

kapsamında uygun bir biçimde kullanılabilmelerini sağlamak için verilerin düzeltilmesine 

yönelik gerekli her tür çabanın gösterilmesi gerekir. Tüm yöntemler açısından, 

karĢılaĢtırılabilirliği sağlayan düzeltmelerin doğruluk dereceleri KKEF Yönteminin göreceli 

güvenilirliğini etkilemektedir.
97

 Bu yöntem özellikle karĢılaĢtırılabilir bir iĢlemin tespit 

edilmesinin mümkün olduğu durumlarda oldukça baĢarılı sonuçlar verir. Örneğin grup 

Ģirketleri arasında kredi alıp verme gibi iĢlemlerde piyasada uygulanan faiz oranı bilgisine 

rahatça ulaĢılabilmesi nedeniyle bu gibi iĢlemlerde emsale uygun fiyatı tespit etmek için 

faydalı olmaktadır.
98
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Bu yöntem özellikle, iliĢkili iki firma arasında alım-satıma konu edilen bir ürünün aynı 

Ģekilde baĢka bir iĢletme tarafından da satıldığı varsayımı altında daha etkili olmaktadır. 

Örneğin, Kolombiya‟da kahve sektöründe faaliyet gösteren ve markasız çekirdek kahve satan 

bağımsız bir iĢletmenin bu ürünü, iki iliĢkili kuruluĢ arasında da alım-satıma konu olan aynı 

tür ve kalitede ürünü aynı zaman diliminde aynı üretim ve dağıtım aĢamalarından geçtiğini 

varsayalım. Mevcut tek kontrol edilmeyen iĢlemde satıĢa konu ürünün, Brezilya menĢeli 

markasız çekirdek kahve olması halinde, bu iki tür çekirdek kahve arasındaki farklılığın, fiyat 

üzerinde önemli bir etki yaratıp yaratmadığının araĢtırılması gerekecektir. Çekirdek kahvenin 

tedarik kaynağının bir prim öngörüp öngörmediği, ya da genellikle serbest piyasada bir indirim 

talebinde bulunulup bulunulmadığı sorgulanabilir. Bu tür bilgiler, emtia borsasından temin 

edilebilir ya da satıcı fiyatları üzerinden hesaplanabilmektedir. Aradaki farkın fiyat üzerinde 

önemli bir etki yaratması halinde, KKEF yönteminin güvenilirliği azalacaktır ve KKEF 

yönteminin daha dolaylı diğer yöntemlerle birleĢtirilerek uygulanması gerekecek, ya da KKEF 

yönteminin yerine bu diğer yöntemlerin uygulanması gerekecektir.
99

 

 

2.4.1.2. Yeniden SatıĢ Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) 

 

Yeniden satıĢ fiyatı yöntemi, bir ürünün bağımsız kiĢilere satılmak üzere bağımlı 

Ģirketten alınması halinde, bağlı Ģirketten alındığı fiyatı bulmayı amaçlayan bir yöntemdir. 

Üçüncü kiĢiye uygulanan yeniden satıĢ fiyatından, uygun bir brüt kar marjı indirilerek bağımlı 

Ģirketten alıĢ fiyatı bulunmaktadır. Bu Ģekilde bulunan fiyat bağlı Ģirketler arasındaki transfer 

fiyatı olmaktadır. Brüt marjın hesabında, satıcının satıĢ ve faaliyet giderleri, satıcının 

gerçekleĢtirdiği iĢlevler ıĢığında kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler dikkate alınır. Brüt 

marjdan ürünün alımı için ödenen gümrük vergileri gibi ek giderler düĢüldükten sonra kalan 

tutar bağımlı Ģirketler arasında emsal bedel olarak kabul edilir. Yöntemin uygulanmasında en 

önemli husus uygun marjın hesaplanmasıdır. Hesabın makul bir Ģekilde yapılabilmesi halinde, 

kullanılabilecek kullanıĢlı bir yöntemdir.
100

 Yöntemin uygulanmasında aynı piyasada aynı 

marka altında aynı ürünü satan iki distribütör örneği ile açıklayabiliriz. Distribütör A bir 

garanti sunmakta, Distribütör B ise herhangi bir garanti sunmamaktadır. Distribütör A, 

garantiyi fiyatlandırma stratejisinin bir parçası olarak sunmamakta ve bu nedenle de, ürününü 

daha yüksek bir fiyat üzerinden satmakta ve bunun sonucu olarak da, ürünü daha düĢük fiyatla 

satan Distribütör B‟ye kıyasla, brüt kâr marjı daha yüksek çıkmaktadır. Arada oluĢan bu fark 

için bir düzeltme yapılmadıkça, iki marj karĢılaĢtırılabilir bir özellik içermemektedirler.
101

 

 

                                                           
99  OECD Rehberi, Bölüm II, Sayfa II-4 
100  OECD Rehberi, Bölüm II, Sayfa II-5 
101  OECD Rehberi, Bölüm II, Sayfa II-10 



34 
 

2.4.1.3. Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) 

 

Bu yöntem özellikle, birbirleriyle uzun süredir anlaĢmalar çerçevesinde alım satım 

yapan grup içi Ģirketler arasında satılan yarı mamullerin satıĢ fiyatının belirlenmesi sırasında 

sıklıkla baĢvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde, uygun bir brüt kar satıĢa konu olan ürüne 

eklenmekte ve satıĢı gerçekleĢmektedir.
102

 Maliyet artı yöntemi, kontrol edilen bir iĢlemde 

iliĢkili kiĢi konumundaki bir alıcıya transfer edilen mallar ya da sağlanan hizmetler 

karĢılığında bu mal ya da hizmeti tedarik eden tarafın katlandığı giderin hesaplanması ile 

baĢlar. Daha sonra, üstlenilen iĢlevler ve piyasa koĢullarının ıĢığında uygun bir kârın 

belirlenmesini sağlamak üzere, uygun bir maliyet artı kâr marjı bu tutara ilave edilir. Maliyet 

artı kâr marjının yukarıda belirtilen maliyetlere ilave edilmesi sonucu varılan rakam, baĢta 

belirtilen kontrol edilen iĢlemin emsale uygun bedeli olarak kabul edilebilir. Yöntem özellikle 

yarı mamul malların iliĢkili kiĢi konumundaki taraflar arasında alınıp satıldıkları ve iĢleme 

taraf olan bu iliĢkili kiĢilerin aralarında ortak tesis anlaĢmaları imzaladıkları, ya da uzun vadeli 

satın alma ve tedarik düzenlemelerine girdikleri veya kontrol edilen iĢlemlerin hizmet tedariki 

faaliyetinden oluĢtuğu durumlarda en iyi sonucu verebilmektedir.
103

 Maliyet artı yöntemi, 

özellikle maliyetlerin belirlenmesi açısından uygulamada birtakım sorunlar içermektedir. Her 

ne kadar bir iĢletmenin ticari yaĢamını sürdürebilmesi için belirli bir süre içinde katlandığı tüm 

giderleri karĢılayabilmesi gerekse de; bu maliyetler, herhangi bir yıl içinde belirli bir durum 

için uygun kârın ne olabileceği konusunda belirleyici olamazlar. Çoğu kez Ģirketlerin rekabet 

koĢulları gereği ilgili malların üretim maliyetini, ya da ilgili hizmetlerin sağlama bedelini 

referans alarak uyguladıkları fiyatlarda indirime gitmelerine karĢın, katlanılan maliyetlerin 

seviyesi ve piyasa değeri arasında kesin olarak fark edilebilen bir bağlantının bulunmadığı 

durumlar da mevcuttur, (örneğin değerli bir buluĢun gerçekleĢtiği ve sahibinin bu buluĢ için 

yalnızca düĢük bir araĢtırma giderine katlandığı durumlarda olduğu gibi).
104

 

 

Örneğin, A ġirketinin iliĢkili kuruluĢ konumundaki bir distribütöre tost makineleri 

sattığını; B ġirketinin bağımsız bir iĢletme konumundaki bir distribütöre ütü sattığını ve tost 

makineleri ve ütülerin imalatı üzerindeki kâr marjlarının küçük ev eĢyaları sektöründe temelde 

aynı olduklarını varsayalım. (Burada maliyet artı yönteminin kullanılması, piyasada benzer 

niteliklere sahip tost makinesi üreten baĢka imalatçının bulunmadığı anlamına gelmektedir). 

Eğer maliyet artı yöntemi uygulanıyor olsaydı, kontrol edilen ve kontrol edilmeyen iĢlemlerde 

karĢılaĢtırılan kar marjları, imalatçının distribütöre uyguladığı satıĢ fiyatı ile ürünün imalatında 

katlanılan maliyetler arasındaki fark olurdu. Bununla birlikte;  
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A ġirketi imalat süreçlerinde B ġirketine kıyasla çok daha hesaplı davranabilir ve 

böylece maliyet giderlerini daha düĢük tutabilir. Neticede, A ġirketinin ütü değil de tost 

makinesi imal etmesine ve B ġirketinin ütü için belirlediği fiyatı tost makinelerine uyguluyor 

olsa bile (yani, özel bazı koĢullar bulunmuyor olsa bile), A ġirketinin kâr marjının B ġirketinin 

kâr marjından daha yüksek olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Bu nedenle, bu farklılığın 

kar marjı üzerindeki etkisini düzeltebilmek mümkün olmadıkça, maliyet artı yönteminin 

uygulanması bu bağlamda tam anlamıyla güvenilir sonuçlar vermeyecektir.
105

 

 

2.4.2. Diğer Yöntemler 

 

Geleneksel iĢlem yöntemlerinin tek baĢlarına uygulanamadıkları veya istisnai bir durum 

olsa da, hiçbir Ģekilde uygulanamadıkları durumlarda emsallere uygunluk Ģartlarını 

sağlayabilmek transfer fiyatlandırması konusunda “diğer yöntemler” uygulanabilir. Diğer 

yöntemlerden kastedilen uygulamalar aĢağıdaki Ģekildedir; 1995 yılında yayınlanan OECD 

Rehberinde yer alan düzenlemelerde (paragraf 2.49 ve 3.49) geleneksel yöntemlerin 

kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda diğer yöntemlerin son yöntem olarak 

baĢvurulabileceği yer almaktadır. Ancak son yıllarda yapılan tartıĢmalar, yöntemler üzerinde 

var olan hiyerarĢinin ortadan kaldırılması yönündedir. 23-25 Ocak 2008 tarihinde OECD 

tarafından gerçekleĢtirilen oturumda da transfer fiyatlandırması yöntemlerinin birbirine olan 

üstünlüğü konusu tartıĢılmıĢ ve görüĢlerin iletilmesi için kamuya açıklanmıĢtır.
106

 

 

•  Kar BölüĢümYöntemi (Profit split method) 

•  ĠĢlemsel Net Kar Marjı Yöntemi (Transactional net margin method) 

 

2.4.2.1. Kar BölüĢüm Yöntemi (Profit Split Method) 

 

Kar bölüĢüm yöntemi, bağımsız Ģirketlerin yaptıkları iĢlemleri veya iĢlemden elde 

edecekleri karı emsal almak suretiyle, kontrollü bir iĢlemde oluĢan ya da empoze edilen 

koĢulların, karlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya çalıĢır.
107

 KarĢılaĢtırılabilir iĢlemlerin 

olmaması ve gayri maddi varlıkların bulunması hallerinde kar bölüĢüm yöntemi 

kullanılmaktadır. Kar bölüĢüm yöntemi ilk olarak, bağımlı Ģirketlerin girdikleri kontrollü 

iĢlemlerdeki bölüĢülebilir karlarını tanımlar. Daha sonra ekonomik iliĢkiler çerçevesinde emsal 

bedel ilkesine uyumlu olarak birleĢtirilmiĢ karlar, iĢletmeler arasında dağıtılır. BirleĢik kar, 

iĢlemlere tekabül eden kar ve arta kalan kar olabilir. ĠĢlemlere tekabül eden kar iĢlemlerle bire 
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bir eĢleĢtirilebilir. Buna karĢılık arta kalan kar belli bir bölüme atfedilemez. Artan kara örnek 

olarak gayri maddi varlıklardan elde edilen kar gösterilebilir. Grup içindeki her bir Ģirketin 

oluĢan kara katkısı iĢlevsel analize göre belirlenir. Daha önce de tartıĢıldığı gibi iĢlev analizi, 

her bir Ģirket tarafından kullanılan varlıklar ile üstelenilen risklere göre belirlenmektedir. 

Yöntemi desteklemek amacıyla dıĢsal piyasa ölçütleri de kullanılabilir. DıĢsal piyasa 

ölçütlerine örnek olarak, karĢılaĢtırılabilir iĢlevler dikkate alınarak emsal alınan Ģirketlerdeki 

kar bölüĢüm yüzdeleri ve getirileri gösterilebilir.
108

 

 

2.4.2.1.1. Kar BölüĢüm Yönteminin Avantajları 

 

Kar bölüĢüm yönteminin iki önemli avantajı bulunmaktadır;
109

 

 

•  Kar bölüĢüm yönteminin doğrudan karĢılaĢtırılabilir iĢlemlere dayalı olmaması ve 

birbirinden bağımsız kuruluĢlarda karĢılaĢtırılabilir iĢlemlerin bulunmaması durumunda 

kullanılabilir olması en önemli avantajıdır. Bu yöntem, bir yandan bağımsız kuruluĢlarda 

mevcut olmayan iliĢkili kuruluĢların kendine özgü ve muhtemelen durumlarını dikkate 

alarak esneklik sağlarken, diğer yandan aynı durumlar karĢısında bağımsız kuruluĢların 

yapacakları konusundaki değerlendirmeler çerçevesinde bir emsallere uygunluk 

yaklaĢımı oluĢturmaktadır.  

 

•  BaĢka bir avantaj da, kar bölüĢüm yönteminde, iĢleme taraf olan her iki kuruluĢ da 

değerlendirildiğinden, kontrol edilen iĢleme taraf olanların her ikisinin de aĢırı ve 

imkânsız bir kar elde etmesi olasılığının az olmasıdır. Kontrol edilen iĢlemlerde 

kullanılan gayri maddi hak bakımından tarafların katılımının analizinde bu husus büyük 

önem taĢmaktadır Bu iki taraflı yaklaĢım, ölçek ekonomilerinden gelen kar 

bölüĢümünün sağlanmasında veya hem mükellefi hem de mali idareyi memnun eden 

baĢka ortak etkinliklerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılabilir. Gayri maddi varlıkların 

giderek önem kazanması, kar bölüĢüm yönteminin önemini de arttıracak niteliktedir.  
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2.4.2.1.2. Kar BölüĢüm Yönteminin Dezavantajları 

 

Bu yöntemin dezavantajları ise kısaca aĢağıdaki Ģekildedir;
110

 

 

•  KarĢılaĢtırılabilir kontrolsüz fiyat yönteminde olduğu gibi borsası oluĢmuĢ mal fiyatları 

gibi dıĢsal piyasa verilerinden bu yöntemde pek yararlanılamamaktadır. Bu nedenle bu 

yöntem uygulanırken kullanılan dıĢ piyasa verilerini içeriği yüzeyselleĢtikçe, uygulama 

sonucunda ortaya çıkacak transfer fiyatlandırması kararı daha sübjektif olacaktır. 

 

•  Kar bölüĢüm yöntemi, ilk bakıĢta hem mükellef hem de vergi idareleri için daha 

eriĢilebilir görünmesine rağmen uygulaması zor bir yöntemdir. Zor olmasının nedeni, 

yöntemin birbirinden bağımsız Ģirketler hakkında daha az bilgiye dayanma eğiliminde 

olmasıdır. 

 

•  Bu yöntemin masraf dağıtımı gibi yansıtma iĢlemlerinde kullanılması oldukça güçtür.
111

 

 

•  Bu yöntemin uygulanması mükellefler ver vergi idareleri için yabancı ülkelerde bulunan 

grup içi Ģirketlerden bilgi temin edilmesi zor olması nedeniyle uygulaması zordur.
112

 

 

2.4.2.2. ĠĢlemsel Net Kar Marjı Yöntemi (Transactional Net Margin Method) 

 

Bu yöntem, kontrol edilen iĢletmenin doğrudan ve dolaylı maliyetlerin indirilmesinden 

sonra kalan faaliyet karının, satıĢ, maliyet, aktif büyüklüğü veya diğer mali büyüklüklere 

oranlayarak elde edilen kar düzeylerini dikkate almak suretiyle kullanılmaktadır. ĠĢletmelerin 

kontrollü bir iĢlemden elde edeceği net kar marjı, göreli olarak seçilmiĢ maliyet, satıĢlar veya 

varlıklar gibi değerlere göre hesaplanır. Nesnel olarak seçilmiĢ kar düzey göstergeleri esas 

alınarak kontrollü iĢlemlerle kontrolsüz iĢlemler karĢılaĢtırılır. Bu nedenle bu yöntem, 

maliyete ilave ve yeniden satıĢ fiyatı yöntemlerinde olduğu gibi uygulanır. Aynı Ģekilde 

yöntemin güvenilir olarak uygulanabilmesi için, yeniden satıĢ fiyatı farklılıkları faaliyet 

giderleri üzerinde etkili olurken, farklı brüt kar marjları elde etmeleri durumunda aynı düzeyde 

net kar elde edebilmektedirler. Dolayısıyla fiyatlar ürün farklılıklarından, brüt marjlar iĢlev 

farklılıklarından etkilenmekle birlikte, faaliyet karları bunlardan daha az etkilenmektedir.
113
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2.4.2.2.1. ĠĢlemsel Net Kar Marjı Yönteminin Avantajları 

 

OECD Rehberine göre bu yöntemin iki önemli avantajı bulunmaktadır;
114

 

 

•  Bu yöntemde kullanılan net kar göstergeleri (örn. faaliyet karının net satıĢlara oranı, 

alacak ve stok devir hızları) KKEF Yönteminde kullanılan göstergelere daha az 

etkilenmektedir. Net kar marjları kontrol edilen ve kontrol edilmeyen iĢlemler arasındaki 

bazı iĢlevsel farklılıklara brüt kar marjlarından daha toleranslı da olabilir. ĠĢletmeler 

arasında gerçekleĢtirilen iĢlevlerdeki farklılıklar çoğu zaman iĢletme giderlerindeki 

farklılıklara yansır. Bu nedenle, kuruluĢlar çok geniĢ bir brüt kar marjı çeĢitliliğine sahip 

olabilir, ama aynı zamanda da benzer düzeylerde net kar elde edebilir.  

 

•  Bu yöntemin diğer bir avantajı da iliĢkili kuruluĢların birden fazlasının gerçekleĢtirdiği 

iĢlemlerin ve yüklendiği sorumlulukların belirlenmesine gerek olmamasıdır. Aynı 

Ģekilde, çoğu zaman ticaret faaliyetinde bulunan bütün katılımcıların defter ve 

kayıtlarının ortak bir esasa göre tutulması veya bütün katılımcılara masrafların 

dağıtılması gerekmez. ĠĢleme taraf olanlardan birinin karmaĢık olması ve pek çok 

birbiriyle iliĢkili faaliyeti bulunması durumunda ya da taraflardan biri hakkında 

güvenilir bilgi toplamanın zor olduğu durumlarda, uygulama konusunda bu yöntem çok 

avantajlı olabilir. 

 

2.4.2.2.2. ĠĢlemsel Net Kar Marjı Yönteminin Dezavantajları 

 

Bu yöntemin dezavantajları da aĢağıdaki Ģekildedir; 

 

•  Bu yöntemin en önemli dezavantajı, iĢletmelerin net kar marjlarının fiyat veya brüt kar 

marjı üzerinde hiç etkisi olmayan ya da daha az ve doğrudan etkisi olan bazı 

faktörlerden etkilenmesinin söz konusu olmasıdır. Bu etki yöntemin emsallere uygun net 

kar marjına iliĢkin doğru ve güvenilir bir Ģekilde fikir vermesini zorlaĢtırır.
115

 

 

•  Bu yöntemin diğer bir dezavantajı da yöntemin genellikle iliĢkili kuruluĢlardan sadece 

birine uygulanmasıdır. Tek yönlü bu yaklaĢım, yeniden satıĢ ve maliyet artı 

yöntemlerinin de bu özelliğe sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yöntemi pek 

çok baĢka yöntemden farklı kılmamaktadır Ancak, transfer fiyatlarıyla iliĢkili olmayan 

pek çok faktörün net kar marjlarını etkileyebildiği ve iĢlemsel net kar marjı yöntemini 
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daha az güvenilir kıldığı gerçeği, tek taraflı analizi konusundaki endiĢeleri 

artırmaktadır.
116

 

 

2.5. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERĠN DÜZENLEMELERĠ 

 

BirleĢmiĢ Milletlerin, GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Ülkeler Arasında Çifte 

Vergilendirme AnlaĢma Modeli ( The Model Double Taxation Convention Between 

Developed and Developing Countries) (BM Modeli) 1979 yılında yayınlanmıĢtır. OECD 

Modelinin geliĢmekte olan ülkelerce benimsenmemesi nedeniyle geliĢtirilmiĢtir. Çifte 

vergilemenin önlenmesi olayını, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin hepsini birden 

kapsayacak Ģekilde ele almaktadır. BM Modeli, uluslararası vergilendirmede uyrukluk ve 

kaynak ilkelerinin bağdaĢtırılması görüĢünü temsil etmekle birlikte, OECD modeline kıyasla 

kaynak ilkesine daha çok ağırlık vermektedir. Buna karĢılık son zamanlardaki güncellemelerle 

birlikte BM Modeli, giderek OECD Modeline benzemektedir.
117

 OECD Modelinin Bağımlı 

TeĢebbüsler baĢlıklı maddesi 9 uncu maddesi, BM Modelinde de aynı baĢlık ve madde 

numarasıyla düzenlenmiĢtir. Maddenin ilk iki fıkrası her iki Modelde de aynıdır.
118

 Ancak BM 

modelinde OECD Modelinden farklı olarak 3 üncü fıkra mevcuttur. BM Modelinin 3 üncü 

fıkrasında, teĢebbüslerden birine atfedilebilen hileli vergi kaçakçılığı, ağır kusur, vergi 

borcunu isteyerek ödememe hallerine bağlı durumlarda, birinci fıkra çerçevesinde karlarda bir 

artıĢ doğuracak Ģekilde ayarlama yapılmıĢ ise 2 nci fıkradaki çifte vergilendirmeyi gidermeye 

yönelik yargısal, idari ve diğer hukuksal düzeltmelere tatbik edilmeyecektir. Bundan hareketle, 

BM Modelinin kötü niyetli mükelleflere karĢı daha sert bir yapı sergilediği sonucuna 

varılabilir. 

 

2.6. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN (AB) DÜZENLEMELERĠ 

 

Devletler hükümranlık haklarına dayanarak ülkelerinin sınırları içerisinde kendi sosyal, 

politik, ekonomik ve benzeri koĢulları dikkate alarak vergi sistemlerini kurarlar. Kurdukları 

sistem çerçevesinde kendi vatandaĢlarını ve yabancı ülke vatandaĢlarını vergilendirirler. 

Vergilendirme hakkı ülkelere has mutlak hak olup sınırlandırılamaz.
119

 Ancak ekonomik 

birliklere dahil olunduğunda mutlak vergilendirme yetkisi sorgulanabilir hale gelmektedir. 

Ekonomik birlikler devletlerin uluslararası ekonomik iliĢkilerini geliĢtirmek ve dıĢ ticareti 

serbestleĢtirmek amaçları ile kurdukları, ekonomik iĢbirliği boyutlarını aĢan uluslararası 
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birliklerdir. Ekonomik iĢbirliğinin son aĢamasını ekonomik birlikler teĢkil eder.
120

 ġimdiye dek 

gerçekleĢtirilmiĢ ekonomik bütünleĢmeler içinde en baĢarılı ve en önemlisi Avrupa 

Birliğidir.
121

 AB henüz bir devlet statüsünde olmamakla birlikte uluslar üstü bir kuruluĢtur.
122

 

Vergilendirme yetkisinin ekonomik birlikler içinde sınırlandırılması iki Ģekilde 

gerçekleĢebilmektedir. Ġlkinde vergilendirme yetkisi, üye devletler arasında belli alanlarda 

karĢılıklı olarak kullanılmasından vazgeçilmektedir. Ġkincisinde ise birleĢme ile oluĢturulan 

kurumlara devredilmektedir.
123

 AB, bir yandan kurucu anlaĢma niteliğindeki Roma 

AnlaĢmasının hükümleri, diğer yandan Birlik kurumlarının anlaĢmanın öngördüğü hedefler 

doğrultusundaki iĢlemleri ile üye devletlerin vergilendirme yetkilerini sınırlandırmaktadır. 

Ancak üye devletlerin izledikleri bir kısım ekonomik ve sosyal politikalar, ülke sınırları içinde 

kaldığından vergilendirme yetkisi, Birlik düzeyinde bu politikaların aracı olarak 

kullanılmamaktadır.
124

 Avrupa Birliğinde vergi politikası, genel politikaları destekleyici ikincil 

bir politika niteliğindedir. Roma AnlaĢması,
125

 ekonomi ve maliye politikalarını ortak politika 

alanı olarak kabul etmemiĢtir. AnlaĢmanın vergi ile ilgili hükümleri (md.95-99 ve 220) 

Birliğin temel ilkeleri arasında yer almamaktadır. Bu anlamda Birliğin üye ülkelerde ekonomik 

ve sosyal amaçlarla kullanabileceği asli nitelikte bir vergi politikası bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla üye ülkeler vergi mevzuatlarını kendi mali ihtiyaçları ve benimsedikleri ekonomik 

ve sosyal hedeflere göre belirlemektedirler. Diğer taraftan Avrupa Birliğinin izlediği temel 

politikaların hemen hemen tamamının vergilendirmeyi ilgilendiren yönleri bulunmaktadır. Bu 

durum özellikle mal, hizmet, kiĢi ve sermayelerin serbest dolaĢımını öngören iç pazarın 

iĢleyiĢi, ulaĢtırma ve rekabet alanındaki politikalar ile bölgesel politikalarda kendisi 

göstermektedir.
126

 Roma AnlaĢmasının 220 inci maddesi, Birliğe üye devletlerin, gereksinim 

duyduğunda çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda aralarında görüĢmeler 

yapabileceklerini düzenlemektedir. 
127

Avrupa Birliği‟nde, malların, kiĢilerin, hizmetlerin ve 

sermayenin dolaĢımını doğrudan etkilemediği için dolaysız vergilerde uyum faaliyetlerine 

fazla yer verilmemiĢtir. Dolaysız vergiler, üye ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine 

bırakılmıĢtır. Üye ülkeler AB anlaĢmasının 220 nci maddesinde geçen yetkiye dayanarak, 

farklı ülkelerde faaliyette bulunan iĢletmelerin karlarını düzenlemesinde çifte vergilendirmeyi 

önlemek için hakem müessesesi konusunda uzlaĢmaya varmıĢlardır. AB üyesi ülkelerin 
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122  TOBB, 2001, a.g.e., s. 80 
123  Çağan, 1982, a.g.e., s. 233, Öncel; Kumrulu; Çağan, 1997, a.g.e. s. 63 – 64 
124  Öncel; Kumrulu; Çağan, 1997, a.g.e., s.63 – 64 
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20.08.2003 
126  Abdülkadir GöktaĢ, “Türkiye‟nin Avrupa Birliğine Ekonomik ve Vergisel Uyumu-II” YaklaĢım, Ocak 2001, Yıl 9, 

Sayı 97, s.46 
127  Halûk Günuğur, Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran AntlaĢma (Roma AntlaĢması), Ankara, 2 inci Baskı. 1988, 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, s. 163 
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dolaysız vergiler alanında uyumlaĢtırma konuları: çifte vergilendirmeyi önleme, transfer 

fiyatlandırması düzenlemeleri, yurt dıĢı zararların durumu, iki taraflı vergi anlaĢmaları ağını 

tamamlanması Ģeklinde özetlenebilir.
128

 Birlik içinde dolaysız vergilendirme alanındaki 

uyumlaĢtırma çabalarının dolaylı vergiler alanındaki uyumlaĢtırmaya göre oldukça yavaĢ 

olmasının yukarıda açıklananlara ilave olarak diğer bir sebebi, üye devletlerin mali 

egemenliklerini kaybetmek istememeleridir. Her üye ülke vergilendirme yetkisi üzerinde 

hassasiyetle durmakta, kaybetmek istememekte ve uyumlaĢtırmada isteksiz hareket 

etmektedir.
129

 Vergilendirme yetkisi, ulusal devletlerin vazgeçebilecekleri son unsur olarak 

değerlendirilmektedir.
130

 Avrupa Birliğinin kaynakları incelendiğinde birincil mevzuatı 

Kurucu AnlaĢmalar ile bunların ekleri ve protokolleri oluĢturmaktadır. Ġkincil mevzuatı 

Tüzük(Yönetmelik), Direktif(Yönerge), Karar ve görüĢler oluĢturmaktadır. Tüzükler ülkelerin 

iç hukuklarında herhangi bir değiĢikliğe gerek kalmaksızın üye ülkelerde uygulanmaktadır. Ġç 

hukukta ulusal kanunlar gibi hüküm ifade etmektedir. Direktifler ise tüm üye ülkelerle ilgili 

olabileceği gibi tek bir ülkeyle de ilgili olabilmekte ve iç hukuktaki usule uygun olarak kabul 

edilmesinden sonra uygulamaya girmektedir.
131

 Direktifler her ne kadar doğrudan 

uygulanmamakla birlikte, Birliğe üye devletler arasında vergilendirme yetkisinin bölüĢümünü 

etkilemektedirler. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı tüzükler, direktifler ve kararlar arasında 

uygulanabilirlik açısından bir fark görmemektedir. Direktifler de uygulanabilirlik açısından 

gerekli koĢulları taĢımaları halinde tüzükler gibi etki taĢımaktadır.
132

 Direktifler amaçlarına 

ulaĢma açısından üye devletlere belli hareket serbestisi tanımaktadırlar.
133

 Transfer fiyatlaması 

ile ilgili sorunlar Birlik içinde de halen çözülmüĢ değildir. Avrupa Birliği‟nde dolaysız 

vergilere iliĢkin aĢağıda isimleri belirtilen üç adet Konsey Direktifi (Yönerge) bulunmaktadır. 

Diğer bir deyiĢle dolaysız vergilerde hukuki müktesebat aĢağıdaki üç direktif ile sınırlıdır. 

 

1.  Farklı Üye Ülkelerin ġirket, Bölünme ve Aktif Devirlerinde Ortak Vergilendirme Rejimi 

(90/434/AET). 

2.  Farklı Üye Ülkelerin ġirketlerinin ve Bağlı ġirketlerin Vergilendirilmesinde Ortak 

Kurallar (90/435/AET). 

3.  Çifte Vergilendirmeyi Hakem Kararıyla Önleme Konvansiyonu (90/436/AET) (Tahkim 

AnlaĢması).
134
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Yukarıdaki direktiflerden son ikisi, Ģirketlerin çifte vergilendirmeden uzak bir Ģekilde 

faaliyette bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece Ģirketler bütünleĢmiĢ bir pazar 

içinde faaliyette bulunabileceklerinden bu pazarın olanaklarından da yararlanacaklardır.
135

 

Transfer fiyatlandırmasına ve çifte vergilendirmenin önlenmesine iliĢkin olarak Avrupa 

Birliği‟ndeki ilk çalıĢmalar 1976 yılında baĢlamıĢtır. Konu ile ilgili direktif yukarıda üç 

numaralı bentte gösterilen Tahkim AnlaĢmasıdır. Bu metnin önemli yönü, transfer 

fiyatlandırmasıyla ilgili olarak emsallerine uygunluk ilkesine aykırılık 

nedeniyle bir üye devlet tarafından yapılan tarhiyat, çifte vergilendirme sonucunu 

doğuruyorsa, karĢı taraf için bir düzeltme öngörülmesindedir. Bu düzenleme uygulamada pek 

olumlu karĢılık bulamamıĢtır. Bunun en büyük nedeni, farklılıkları giderme yönündeki 

giriĢimlerin üye ülkelerin mali özerklik alanlarına etki yapması ve bunun üye devletler 

tarafından kolaylıkla kabul edilememesidir.
136

 

 

Üye ülkeler vergilendirme yetkilerinin gitmesini engellemek için uyumlaĢtırma yönünde 

adım atmakta isteksiz davranırlarken, ortaya çıkan boĢluğu Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 

doldurmaktadır. Mahkeme dolaysız vergilerde ayrım yapmama ilkesini benimsemiĢtir. 

Mahkeme dolaysız vergilerin üye ülkelerin kendi yetki alanlarında kaldığını benimsemekle 

birlikte, üye ülkelerin vergilendirme yetkilerini topluluk hukukuna uygun olarak kullanmaları 

ve uyrukluk temelinde ayrımcılık yapmamaları yönünde karar almıĢtır.
137

 Avrupa Birliği 

Adalet Divanının kararları Birliğin ikincil hukuku olarak da önem taĢımaktadır.
138

 Avrupa 

Adalet Divanının kararları ortak bir vergi politikası oluĢturmada ve Birlik üyeleri arasında 

vergi rekabetini engellemede önemli ve yararlı rol oynamaktadır. Zira Avrupa Adalet Divanı 

devamlı olarak tek Avrupa piyasası için vergi uyumlaĢtırması ile ilgili kararlar vermektedir.
139

 

 

AB ülkeleri arasında imzalanan Tahkim AnlaĢmasının 4 üncü maddesindeki karların 

saptanmasıyla ilgili temel ilke emsallerine uygunluk ilkesidir. Buna göre, anlaĢmayı imzalayan 

farklı ülkelerdeki bağlı Ģirketler arasındaki mali düzenlemeler, karĢılaĢtırılabilir bağımsız 

Ģirketler arasında benzeri iliĢkileri yansıtmalıdır. Bağlı Ģirketler, birinin diğerine doğrudan ya 

da dolaylı olarak yönetim, kontrol veya sermaye yoluyla bağlantılı olmasını ya da aynı kiĢinin 

yönetim, kontrol veya sermaye yoluyla diğer Ģirketle bağlantılı olmasını ifade eder. 

AnlaĢmanın 4(2) nci maddesine göre, yabancı ülkedeki bir Ģubenin karı, bu Ģube bağımsız bir 
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iĢletme varsayılarak değerlendirilecektir. Emsallerine uygunluk ilkesi bakımından 4 üncü 

madde, OECD AnlaĢma Modeli‟nin 9 uncu maddesiyle hemen hemen aynıdır.
140

 

 

2.7. AMERĠKA DÜZENLEMELERĠ 

 

Transfer fiyatlandırmasına iliĢkin olarak dünyadaki ilk yasal düzenlemeler ABD‟de 

yapılmıĢtır. Düzenlemelerde ve uygulamalarda bu ülke baĢı çekmiĢtir. Bundan sonra diğer 

ülkeler ve uluslar arası kuruluĢlar yaptıkları düzenlemelerde, sürekli ABD örneğini esas 

almıĢlardır.
141

 ABD‟nin konu ile ilk ilgilenen ülke olması ve bu ilgilin devam etmesinin 

nedeni, sahip olduğu çok uluslu Ģirket sayısının ve bu Ģirketlerden elde ettiği vergi gelirlerinin 

diğer ülkelere göre daha çok olmasındandır.
142

 Özellikle OECD‟nin düzenlemeleri, ABD Ġç 

Gelir Ġdaresinin geniĢ kapsamlı ve detaylı düzenlemelerinden ilham almıĢtır.
143

 OECD 

düzenlemeleri bazı küçük farklılıklara rağmen ABD düzenlemeleri paralelindedir.
144

 

OECD‟den farklı olduğu taraflar da bulunmaktadır. Geçerli ve makul bir transfer fiyatlandırma 

yöntemini en iyi yöntem kuralları çerçevesinde ulaĢmaya çalıĢır. Mükellefleri sisteme 

uyumlaĢtırabilmek için reçetevari belgelendirme ve ceza sistemine sahiptir.
145

 

 

Yukarıdaki nedenlerle transfer fiyatlandırmasına iliĢkin olarak ABD‟de yapılan 

düzenlemeler özel bir önem taĢımaktadır. Uluslararası kuruluĢlar ve diğer ülkeler için prototip 

niteliği taĢımaktadır. Transfer fiyatlandırması konusu ABD‟de Ġç Gelir Vergisi Kanunu‟nun 

482 numaralı kısmında (Internal Revenue Code, Section 482) yer almıĢtır. Bu kısım ilk olarak 

1928 yılındaki Gelir AnlaĢmasında (The Revenue Act of l928) yer almaktadır.
146

 1963 yılında 

Porto Riko, IRS‟in 482 numaralı kısmı Ģirketler arasındaki gelir ve giderleri dağıtma açısından 

sınırsızca kullandığı gerekçesiyle ABD‟ni protesto etmiĢtir. Bunun üzerine Hazine Ġdaresi ana 

merkezi ABD‟de, bağlantı iĢlemleri Porto Riko‟da bulunan Ģirketlere iliĢkin olarak bir gelir 

dağıtım rehberi düzenlenmiĢtir. (Rev.Proc.63-10,1963-1 C.B.490). Böylelikle ilk kez 

uygulamaya yönelik bir rehber basılmıĢtır.
147

 Daha sonraki önemli geliĢme, 1968 yılında 482 

numaralı kısmın bugünkü Ģeklinin yayınlamasıyla ortaya çıkmıĢtır. ABD‟nin 1968 yılındaki 

hukuksal düzenlemelerinden sonra konu ile ilgili olarak dünya liderliğini ele almıĢtır. Bundan 

sonra diğer ülkeler emsallerine uygunluk ilkesini benimsemeye baĢlamıĢlardır. ABD‟nin 
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çalıĢmaları beraberinde OECD‟nin 1979 ve 1984 Rehberlerinin ortaya çıkmasına vesile 

olmuĢtur.
148

 

 

Kavramın tanımlanması ve mükelleflere yapılacak uygulamalardaki idari boyuttaki 

zorluklar nedeniyle transfer fiyatlamasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan konular ve bunlara 

getirilen savunma mekanizmaları, 1980‟li yılların ortalarından beri ABD vergi politikasında 

güncelliğinin koruyan bir husus halini almıĢtır. 1986 Vergi Reform Hareketinin bir parçası 

olarak Kongre, ABD Ġç Gelir Ġdaresine özellikle gayri maddi hakların istismarı olmak üzere 

transfer fiyatlaması mekanizmaları ile ilgili bir çalıĢma görevi vermiĢtir. Sonuçlar 482 

Numaralı Bölüm Altında ġirket Ġçi Fiyatlandırmanın Bir ÇalıĢması baĢlığı altında 1988 yılında 

yayınlanmıĢtır. Bu çalıĢma genel olarak Bölüm 482 Beyaz Raporu
149

 olarak anılmaktadır. 

Bölüm 482 Beyaz Raporunun yayınlanması, vergi idareciler ile yöneticiler arasındaki 

tartıĢmaları arttırmıĢ ve bir dizi kuralların önerilmesine neden olmuĢtur. Uzun süreli 

tartıĢmalardan ve geniĢ düzeltmelerden sonra yeni düzenlemeler 1994‟den 1996‟ya kadar 

yayınlanmıĢtır.
150

 

 

ABD‟de 1994 yılında baĢlayan yeni düzenlemelerle, mükelleflerin uyumunu sağlayacak 

belgelendirme yükümlülükleri arttırılmıĢtır. Mükelleflerin iĢlemlerini emsallerine uygun 

olduğunu belgelendirmeleri istenmektedir. Vergi düzenlemelerine uymayan mükelleflere daha 

ağır cezalar öngörülmüĢtür. Çok uluslu Ģirketlerin iĢlemleri daha fazla mercek altına 

alınmıĢtır.
151

 

 

Düzenlemenin son hali, Ġç Gelir Vergisi Kanunun 482 numaralı Vergi Mükellefleri 

Arasında Yapılacak Gelir ve Gider Dağıtımı baĢlıklı bölümde aĢağıdaki gibidir: 

 

“Aynı çıkar birliği tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan ya da kontrol 

edilen iki ya da daha fazla sayıdaki organizasyon, ticarethane ya da iĢletme (Ģirket olup 

olmadığına, ABD içinde örgütlenmiĢ olup olmadığına ve bağlantılı olup olmadığına 

bakılmaksızın) için Bakanlık toplam geliri, gideri ve kredileri söz konusu organizasyon, 

ticarethane ya da iĢletme arasında dağıtabilir, bölüĢtürebilir ya da tahsis edebilir. Bunun 

yapılabilmesi için söz konusu dağıtım, bölüĢüm veya tahsisin vergiden kaçınmayı engellemesi, 
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adı geçen organizasyon, ticarethane ya da iĢletmenin gelirini açıkça yansıtması açısından 

gerekli görülmesi yeterlidir.
152

 

 

Yukarıdaki düzenlemede, aynı çıkar birliğine ait ikiden fazla ticari veya iĢ merkezinin 

gelir ve giderlerinin taraflar arasındaki dağıtımında ABD Gelir Ġdaresine yetki vermektedir. 

Gelir idaresinin dağıtıma müdahale etmemesi için taraflar arasındaki gelir dağıtımının, haksız 

yere kar aktarımı, hayali satıĢlar veya diğer yöntemlerin uygulanmasıyla vergiden kaçınmalara 

yer vermemesi ve gerçek vergi sorumluluğunu açıkça yansıtması gerekmektedir.
153

 ABD‟deki 

482 numaralı bölüm diğer grup içi iĢlemlerinde olduğu gibi çok uluslu Ģirketlerin mal ve 

hizmet ihraç ve ithalatındaki fiyatların emsallerine uygun olmasını vurgulamaktadır.
154

 

ABD‟deki düzenlemeler emsallerine uygunluk ilkesi çerçevesinde grup Ģirketlerinin her bir 

üyesinin gerçek vergilendirilebilir gelirini kavramaya çalıĢmaktadır. Yukarıdaki 482 numaralı 

kısımla ilgili detaylı genel tebliğ Ģeklinde açıklamalar yapılmıĢtır. Mükelleflerin beyanlarını bu 

açıklamalar çerçevesinde yapmaları gerekmektedir.
155

 

 

ABD uygulamasında, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasında 1994 yılından önce 

sadece fiyatlar üzerinde durulmuĢtur. 482 nci Bölümde 1994 yılı ve izleyen dönemde yapılan 

değiĢikliklerle emsallere uygunluk sadece fiyatlar üzerinde yoğunlaĢmaktan ziyade, iĢlemler 

sonucu elde edilen karları da kapsar hale gelmiĢtir. Gelir idaresi bağlı Ģirketler arasındaki 

fiyatların emsallerine uygun olmasının yanında, iĢlemlerden elde edilen karları da incelemeye 

almıĢtır.
156

 

 

Ġç Gelir Vergisi Kanunu‟nun (Internal Revenue Code) transfer fiyatlamasını düzenleyen 

482 numaralı kısmına iliĢkin değiĢiklik metni ve açıklamalar 300 sayfa civarında ve oldukça 

detaylıdır.
157

 

 

ABD‟nin düzenlemeleri izleyen bölümlerde OECD düzenlemeleri birlikte ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır. ABD‟de örtülü sermaye ile ilgili düzenlemeler Ġç Gelir Kanununun 385 

ve 163 (j) bölümünde yer almıĢtır. Bölüm 385‟in baĢlığı ġirketlerde Belirli Menfaatlerin Hisse 

                                                           
152  482 numaralı kısmın yukarıdaki çevirisinde Tuncay Kapusuzoğlu,Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması, 

Ġstanbul, 2003, OluĢ Yayıncılık A.ġ., s. 26 –27‟den yararlanılmıĢtır. Benzer çeviri için Bkz.: Y. Öncel, 2002, a.g.m., s. 

11 
153  Kapusuzoğlu, Haziran 1999, a.g.m., s. 57 –58, Stanley, 2001, a.g.m., s. 27 - 28 
154  Editörler: Assaf Razin, Joel Slemrod, Taxation in the Global Economy, Jean – Thomas Bernard, Robert J. Weiner, 

“Multinational Corporations, Transfer Prices, and Taxes; Evidence from the U.S. Petroleum Industry”, Chicago, 

London; 1990, The University of Chicago Press, s. 123 
155  Belkaoui, 1991, a.g.e., s. 212, 482 numaralı ABD Hazinesi Düzenlemeleri (Treasury Regulations), (Çevrimiçi) 

http://www.intltaxlaw.com./shared/transfer/regs.htm, 09.07.2004 tarihinde temin edilmiĢtir. Bundan sonraki 

bölümlerde ABD düzenlemeleri OECD düzenlemeleri paralelinde ise dipnotlarda gösterilecek, farklılık bulunması 

halinde metinde veya dipnotlarda açıklamalar yapılacaktır. 
156  Kapusuzoğlu, Haziran 1999, a.g.m., s. 61 - 62 
157  Atkinson; Tyrall, Dec 1997, a.g.m., s. 32 - 34 
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veya Borç Olarak ĠĢlem Görmesi (Treatment of Certain Interest in Corporation as Stock or 

Indebtedness) Ģeklindedir. Maddenin (a) fıkrasında, bir Ģirketteki menfaatlerin hisse ya da borç 

olarak kabul edilmesinde esas olmak üzere düzenlemeler yapma konusunda Hazine 

Bakanlığına (The Secretary) yetki vermektedir.
158

 

 

Hazine Bakanlığı, Ģirketlerdeki menfaati sermaye mi yoksa borç mu olduğu yönünde 

düzenlemeler yaparken dikkate alınması gereken unsurlara maddede yer verilmiĢtir. Maddenin 

(b) fıkrasında, Hazine Bakanlığının belli vakalarda Ģirketler ile borç verenler arasındaki 

iliĢkinin bir alacaklı borçlu iliĢkisi mi yoksa Ģirket hissedar iliĢkisi mi olduğunun tespitini 

düzenlerken dikkate alacağı unsurlar (faktörler) gösterilmiĢtir. Bu unsurlar:  

 

1.  Talep halinde veya belli bir tarihte belli bir paranın veya para yerine geçebilecek değerin 

ve belli bir oran üzerinden hesaplanacak faizin ödeneceğine dair koĢulsuz yazılı 

taahhüdün bulunup bulunmadığı, 

2.  ġirketin herhangi bir borcu konusunda önceliği ya da bir planının (subordination) olup 

olmadığı, 

3.  ġirketin borçlarının öz sermayeye oranı, 

4.  ġirketin borçlarının hisse senetlerine çevrilebilirliğin mümkün olup olmaması, 

5.  ġirkette hisse sahibi olmak ile inceleme konusu menfaat (interest) arasında iliĢki 

bulunup bulunmadığı,
159

 

 

Hazine Bakanlığı yukarıdaki faktörleri dikkate alarak hangi türden borçlanmaların 

sermaye olarak kabul edileceğini düzenleyecektir. Yukarıdaki faktörler düzenlemeler 

yapılırken dikkate alınacak unsurlardan bir kısmı olup olayların özelliğine göre bunlardan 

farklı unsurlar da dikkate alınabilecektir. Ancak Bölüm 385 ile ilgili olarak Bakanlık çok fazla 

düzenleme yapmamaktadır.
160

 

 

Vergi mahkemelerinin kararlarında genellikle örtülü sermaye ile ilgili konularda dikkate 

alınması gereken hususlara yer vermektedirler. Bunlar arasında: ġirkete aktarılan mali kaynak 

karĢılığında verilen belgelerin nitelikleri. Genellikle aktarılan mali kaynak karĢılığında hisse 

senedi verilmiĢ ise sermayeye katılım, tahvil (bond) verilmiĢ ise borçlanma olarak kabul 

edilecektir. Geri ödeme tarihinin bulunup bulunmaması. Geri ödeme tarihinin bulunması 

borçlanmayı ima edecektir. ġirket tarafından yapılan geri ödemelerin kaynağı. Ödemeler 

Ģirketin kazançlarına bağlı olarak yapılmıyor ise borçlanmanın varlığından söz edilecektir. 

                                                           
158  (Çevrimiçi) http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-385.html, 16.02.2005 
159  (Çevrimiçi) http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-385.html, 16.02.2005 
160  DRT International, 1990, a.g.e., s. 158 – 159, Kızılot, 2002, a.g.e., s. 122 - 124 

http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-385.html
http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-385.html
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Yönetime katılma: Hisse senedi sahip olmak veya yönetimde oy sahibi olmak Ģeklinde 

sonuçlanan kaynak sağlama iĢlemleri sermayeye katkı sağlamak olarak değerlendirilmekte, 

borçlanma kabul edilmemektedir. Diğer düzenli kredi verenlerin borçları ile ortağın borcunun 

ödeme bakımında statüsü. Bir ortağın alacağı, diğer borç verenlere göre ikinci derecede 

ödenecek konumda ise ortağın alacağı örtülü sermaye kabul edilecektir. 

 

Tarafların niyetleri: Yüksek borç öz sermaye oranı borçların ödenme kabiliyetinin 

düĢmesi anlamına gelebilecek ve örtülü sermayeyi delalet edebilecektir. 

 

ġirket ilgili olmayan kiĢilerden de borçlanma yapabiliyor ise ortada borçlanmanın 

varlığından söz edilebilecektir. ġirket ortaklarının borçlarına karĢılık Ģirketteki payları 

ölçüsünde faiz ödeniyor ise örtülü sermayenin varlığından kuĢkulanılacaktır.
161

 

 

Herhangi bir hukuki düzenlemede borç öz sermaye oranı konusunda belli edilmiĢ bir 

oran bulunmamaktadır. Yargı organları kararlarında ve bilimsel içtihatta, borçların öz sermaye 

oranının 3:1‟i aĢmaması önerilmektedir. Bu oranın aĢılması halinde, verilen borcun sermaye 

temini niteliği olduğu yönünde kuĢkuların baĢlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.
162

 

Doğrudan örtülü sermaye ile ilgili olmamakla birlikte diğer bir düzenleme Ġç Gelir Vergisi 

Kanunun 163(j) bölümünde yer almaktadır. Buradaki düzenlemeler Kazanç Gizleyici Kurallar 

(Earnings Stripping Rules) olarak adlandırılmaktadır. Düzenlemeler aĢırı faiz harcaması 

(excess interest expenses) ödemesi olan ve borç öz sermaye oranı hesap döneminin sonu 

itibariyle 1,5:1 oranını aĢan Ģirketlere uygulanacaktır. AĢırı faiz harcaması, Ģirketin net faiz 

harcamasının Ģirketin ayarlanmıĢ vergilendirilecek gelirinin %50‟si ile önceki yıllardan 

ertelenmiĢ ayarlanmıĢ vergilendirilebilecek gelirin %50‟sinin net faiz harcamasından fazla 

olan kısmının (önceki yıllarda düĢük net faiz ödemesi nedeniyle ortaya çıkan düĢük faiz 

ödemesi nedeniyle kullanılmayan kısım) toplamını aĢan tutar olarak hesaplanır. ġirketin aĢırı 

faiz harcaması cari yıldaki gelirin hesabında indirilemez ise cari yılda indirilmeyen tutar üç yıl 

boyunca gelecek yılların gelirlerinden indirilmek üzere devredilebilir. Bu düzenlemenin 

uygulanmasında ayarlanmıĢ vergilendirilebilecek gelir tabiri, faiz giderleri, net faaliyet 

zararları, amortisman, değer düĢüklüğü karĢılığı, tükenme payları gibi gider kalemleri dikkate 

alınmayarak hesaplanmaktadır.
163

 

 

                                                           
161  DRT International, 1990, a.g.e., s. 159 - 160 
162  DRT International, 1990, a.g.e., s. 160, Kızılot, 2002, a.g.e., s. 122 - 123 
163  (Çevrimiçi) http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-163.html, 16.02.2005 

http://www.fourmilap.ch/ustax/www/t26-A-1-C-VI-163.html
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Diğer taraftan bağlı Ģirketler arasında borçlanma için ödenen faiz emsallerine göre fazla 

ise fazlalık tutar örtülü kazanç aktarımı (constructive dividend) olarak kabul edilecektir. 

Borçlu Ģirket tarafından ödenen emsalini aĢan faizin indirimine izin verilmeyecektir.
164

 

 

ABD‟de konuyla ilgili bir baĢka düzenleme kontrollü Ģirket düzenlemeleridir. ABD, 

karlarını baĢka ülkelere aktarma eğilimindeki Ģirketleri daha fazla köĢeye sıkıĢtırma 

eğilimindedir. ABD bir taraftan diğer ülkelerindeki çok uluslu Ģirketlerde oluĢan karları 

transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ile kavramaya çalıĢırken, diğer taraftan Kontrollü 

Yabancı ġirket Kanununu kullanarak, yabancı ülkelerdeki Amerikan orijinli Ģirketlerin vergi 

davranıĢlarını kavramaya çalıĢmaktadır. Amerikan çok uluslu Ģirketlerinin düĢük vergi 

rejimlerinden yararlanmalarının esas yöntemi vergi ertelemesidir. Bu yöntemde Ģirketler 

bağımlı Ģirketlerde elde ettikleri karları, ana Ģirkete göndermek yerine bağımlı Ģirkette 

tutmaktadırlar. Buna karĢılık ABD Ġç Gelir Ġdaresi, bağımlı Ģirketin vergiden kaçınma 

amacıyla kullanıldığını düĢünüyorsa, bağımlı Ģirketi kontrollü yabancı Ģirket olarak kabul 

ederek ve karlarını Amerikan vergisine tabi ana Ģirkete göndermek mecburiyeti altına 

sokmaktadır.221 ABD‟nin uygulamaları, bir karĢı tepki olarak diğer ülkeleri de aynı yönde 

davranmaya itmektedir. Kontrollü yabancı Ģirketlerle ilgili düzenlemeler çalıĢmanın 

çerçevesini aĢtığından üzerinde durulmamıĢtır. 

 

2.8. TÜRKĠYE MEVZUATINDA TRANSFER FĠYATLANDIRMASI 

DÜZENLEMELERĠ 

 

Vergi Mevzuatında transfer fiyatlandırması kavramı ilk kez benzer bir ifade olarak 

“örtülü kazanç” kavramı ile yer almıĢtır. Örtülü kazanç kavramı 03.06.1949 tarih ve 5422 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 17‟inci maddesinde ile düzenlenmiĢtir ve bu düzenleme 

31.12.2006 tarihine kadar yürürlükte kalmıĢtır. Ancak örtülü kazanç kavramı sorun teĢkil eden 

konular, uluslararası alandaki geliĢmeler, diğer ülkelerin düzenlemeleri ve OECD‟nin bu 

alandaki çalıĢmaları göz önünde bulundurularak “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı” baĢlığı altında yeniden düzenlenmiĢtir.  

 

01.01.2007 tarihinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda yer alan transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri ile geliĢmiĢ ülkelerin 

düzenlemeleriyle paralel doğrultuda ortak kavram ve uygulama birliği oluĢturacak Ģekilde 

daha çağdaĢ bir yapı getirilmiĢtir. Transfer fiyatlandırması konusunda yapılan baĢka bir 

düzenleme ise 19 Mart 2008 tarihinde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleridir 

                                                           
164  DRT International, 1990, a.g.e., s. 159 
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(SPK Tebliği Seri IV No:41). Yapılan düzenlemeye göre iliĢkili taraflarla yaygın ve süreklilik 

arz eden iĢlemlerin izleyen hesap döneminde de devam ettirilmesine karar verilirse ve söz 

konusu iĢlemlerin izleyen hesap dönemi sonunda kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya 

açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamın veya brüt satıĢlar toplamının 

yüzde 10′una veya daha fazlasına ulaĢacağının öngörülmesi durumunda izleyen hesap 

döneminde uygulanacak Ģartların adil ve makul olup olmadığına iliĢkin olarak kurulca esasları 

belirlenen kuruluĢlara değerleme yaptırılması gerekmektedir.
165

 

 

2.8.1. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNU’NDA YER ALAN 

DÜZENLEMELER 

 

DeğiĢen ekonomik ve ticari koĢullar içerisinde yasal düzenlemelerin de söz konusu 

değiĢimleri kapsayacak biçimde yeniden ele alınmasının bir gereği olarak, 5520 sayılı yeni 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13‟üncü maddesinde transfer fiyatlamasıyla örtülü kazanç 

dağıtımı konusuna yer verilmiĢtir. Aynı Kanunun kabul edilmeyen indirimlerin yer aldığı 

11‟inci maddesinde ise, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların, kurum 

kazancının tespitinde indirilmesinin kabul edilmeyeceği belirtilmiĢtir. Türk Vergi Mevzuatında 

transfer fiyatlandırması; iliĢkili kiĢiler arasında yapılan mal veya hizmet alımında uygulanan 

fiyat veya bedeli ifade etmektedir.
166

 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımına iliĢkin düzenlemeler aĢağıdaki Ģekildedir;
167

 

 

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

bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç 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 

                                                           
165  Gündüz Zeki, “Halka Açık Aġ‟lerde Transfer Fiyatlarında Değerleme Yaptırma Zorunluluğu Unutulmamalı”, Dünya 

Gazetesi, 26.12.2008 
166  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar, Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007, Resmi 

Gazete No: 26722 
167  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 16.06.2006 tarihli 26205 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerinin yer aldığı 13‟üncü madde ise 

01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanmaya baĢlamıĢtır. 
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kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü 

derece dahil 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. 

 

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 dahilinde kesinlik taşır. 
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(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) 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 usûller Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

 

2.8.2. ĠliĢkili KiĢi Kavramı 

 

Yapılan düzenlemede yer alan maddeler incelenecek olursa, birinci bentte Ģirketlerin 

iliĢkili kiĢi olarak belirlenen kiĢi veya kuruluĢlara emsaline uygun olarak belirtilen mal ve 

hizmet alım/satımında bulunursa kazancın tamamen/kısmen örtülü kazanç olarak dağıtılmıĢ 

sayılacağı yer almaktadır. 

 

ĠliĢkili kiĢi kavramı; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kiĢi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan 

veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kiĢi veya 

kurumları ifade etmektedir. Ortakların eĢleri, ortakların veya eĢlerinin üstsoy ve altsoyu ile 

üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da iliĢkili kiĢi sayılmaktadır.
168

 

 

Yapılan tanım doğrultusunda iliĢkili kiĢi tanımı dört ana baĢlık olarak toplanabilir; 

 

•  Kurumların gerçek ve tüzel kiĢi ortaklarını, 

•  Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kiĢi veya kurumları, 

                                                           
168  2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, Resmi Gazete Tarihi: 

22.04.2008, Resmi Gazete No: 26855 
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•  Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan 

veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kiĢi veya 

kurumları, 

•  Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan gerçek ve tüzel 

kiĢileri. 

 

Türk Vergi Mevzuatında yer alan iliĢkili kiĢi kavramına yapılan en önemli eleĢtiri bu 

kavramın çok net tanımlanmayıp mükelleflerin uygulamada sorunlarla karĢılaĢabileceğinin 

düĢünülmesidir.
169

 Ayrıca iliĢkili kiĢi tanımının kapsamı çok geniĢ tutulduğuna yönelik 

eleĢtiriler de bulunmaktadır. Yapılan bazı eleĢtirilerde bazı mükellefler için iliĢkisiz kiĢi 

kavramın yapıp bu taraflarla yapılan iĢlemlerin daha kolay olacağına değinilmektedir. Ancak 

transfer fiyatlandırması konusundaki belgelendirme boyutu nedeniyle mükelleflerin 

belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için her bir iliĢkili kiĢiyi ayrı ayrı ve 

tam olarak belirleyebilmesi gerekmektedir. 

 

Muhtemeldir ki, bazı mal satıĢlarının iliĢkili kiĢiye yapılmıĢ olduğu ancak olası bir vergi 

incelemesinde fark edilecektir. Bu durumda da belgelendirme yükümlülüğünün zamanında 

yerine getirilmediğinden hareketle cezaya maruz kalınması olasıdır.
170

 

 

2.8.3. Emsallere Uygunluk Ġlkesi 

 

Üçüncü bentte açıklandığı üzere emsallere uygunluk ilkesi; yukarıda tanımı yapılan 

iliĢkili kiĢiler arasında yapılan iĢlemlerde uygulanan fiyatın, aralarında böyle bir iliĢki 

bulunmaması durumunda oluĢacak fiyata uygun olmasını ifade etmektedir. Burada, emsallere 

uygun fiyat ya da bedel, aralarında iliĢkili kiĢi tanımı kapsamında söz konusu bu fiyat ya da 

bedeli etkileyecek herhangi bir bağ, iliĢki olmayan kiĢilerin, tamamen iĢlemin gerçekleĢtiği 

andaki koĢullar altında oluĢturduğu, piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutarı ifade 

etmektedir. Bu Ģekilde oluĢan fiyat ya da bedel, iĢlem anında hiç bir etki olmaksızın objektif 

olarak belirlenen ve emsal teĢkil edecek olan tutardır.
171

 

 

Emsallere uygunluk ilkesi, transfer fiyatlandırmasına iliĢkin düzenlemenin en önemli 

unsuru ve uluslararası bir transfer fiyatlandırması standardıdır. Maddede yapılan tanım, ulusal 

ve uluslararası alanda bu konuda yapılan tanım ya da düzenlemelerin ortak, temel noktalarını 

                                                           
169  Doğan, Gülçin. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve ĠliĢkili KiĢi Kavramı”, YaklaĢım 

Dergisi, Aralık 2006, Sayı: 168 
170  Elele, Onur. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında ĠliĢkili KiĢi Kavramı ve 

Değerlendirmeler”, Vergi Dünyası, ġubat 2008, Sayı:318, Sayfa:85 
171  Kapusuzoğlu, Tuncay. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Dünyası, Nisan 2006, Sayı: 

296 
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içerecek Ģekilde hazırlanmıĢtır. Tanım OECD‟nin “Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri 

Ġçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi” esas alınarak yapılmıĢtır. Bu ilke, Rehber‟in hemen 

baĢındaki 1. bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Bu Rehber‟de kullanılan “emsallere 

uygunluk” kavramı da OECD Vergi AnlaĢma Modeli‟ndeki (Model Tax Convention on 

Income and Capital) tanımdan alınmıĢtır. Emsallere uygunluk ilkesinin genel tanımı, OECD 

Vergi AnlaĢma Modeli‟nin 9. maddesinin 1. paragrafında yer almaktadır. 

 

Söz konusu 9. madde “Bağlı KuruluĢlar (Associated Enterprises)” baĢlığını taĢımaktadır. 

9. maddenin ilgili kısmı aĢağıdaki gibidir:
172

 

 

“1. a) Bir akit devlet kuruluşu, diğer bir akit devlet kuruluşunun yönetim, kontrol veya 

sermayesine doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığında veya 

 

b) Bir akit devlet kuruluşunun ve diğer akit devlet kuruluşunun yönetim, kontrol veya 

sermayesine aynı kişiler doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığında ve her iki halde iki bağlı 

kuruluş arasında ticari veya mali ilişkilerle ilgili olarak oluşturulan koşullar, bağımsız 

kuruluşlar arasında oluşandan farklıysa, kârlılık anılan bağlı kuruluşlardan birinde birikebilir 

ve bundan dolayı olması gereken kâr, ilgili olduğu kuruluşun kazancına eklenerek 

vergilendirilebilir.” 

 

ABD‟de Gelir Yasası‟nın transfer fiyatlandırması ile ilgili 482 sayılı kısmın 1. fıkrasının 

4. bendinde emsallere uygunluk ile ilgili olarak Ģu açıklama yapılmıĢtır:
173

 

 

“Kontrol altındaki vergi mükellefinin gerçek vergilendirilebilir gelirinin saptanmasında 

her olay için başvurulacak standart, söz konusu mükellefin kontrol dışındaki mükellefle yaptığı 

işlemdeki emsallere uygun bedelidir. Eğer kontrol edilen işlemin sonuçları, kontrol dışındaki 

bir mükellefin işlemleri ile tutarlı ise ya da aynı sonuçlara sahipse emsallere uygunluk söz 

konusudur. Bununla birlikte karşılaştırılabilir durumlarda, karşılaştırılabilir işlemlere göre 

emsallere uygunluk sonuçlarına ulaşmak çok güçtür, çünkü aynı tip işlemler, aynı koşullarda 

nadiren oluşur. Kontrol altındaki işlemin emsallere uygunluğu “en iyi yöntem kurallarına (the 

best method rule”) göre değerlendirilecektir.” 

 

Türk Vergi Mevzuatında tanımlanan emsallere uygunluk ilkesi yukarıda belirtildiği 

üzere uluslar arası düzenlemelere paralel olarak düzenlenmiĢtir. 

 

                                                           
172  IĢık, Hüseyin. age, s.148 
173  Kapusuzoğlu, Tuncay. “Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması”, OluĢ Yayıncılık, Ġstanbul 2003, s.3 
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Mükelleflerin ayrıca emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya 

bedellere iliĢkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak 

saklanması zorunludur. Bu doğrultuda, seçilen yöntem ve uygulanmasına iliĢkin bütün 

hesaplama ve iĢlemler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır. Bu hesaplama ve belgeler, 

yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli unsurlardır. 
174

 

 

2.8.4. TRANSFER FĠYATLANDIRMASI KONUSUNDA UYGULANACAK 

YÖNTEMLER 

 

Kurumların, iliĢkili kiĢilerle yaptıkları iĢlemlerde uygulayacakları fiyat veya bedellerin 

nasıl tespit edilebileceği dördüncü bentte yer almaktadır. Kurumların, ilgili maddede sayılan 

hesaplama yöntemlerinden, iĢin mahiyetine en uygun olanı tespit etmeleri gerektiği 

belirtilmiĢtir. 

 

Maddeye genel olarak bakıldığında Dünya uygulamalarına paralel bir yapının 

amaçlandığı özellikle ilk üç yöntemin OECD Rehberlerinde “geleneksel yöntemler” olarak 

adlandırılan yöntemler olduğu görülecektir. Yine maddenin gerekçesin de bu madde ile 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin, uluslar arası geliĢmeler 

özellikle OECD düzenlemeleri dikkate alınarak düzenlendiği ifade edilmiĢtir. Yine diğer 

yöntemlerden neler anlaĢılması gerektiği maddenin gerekçesinde açıklanmıĢtır. Buna göre, 

emsallere uygun fiyata ulaĢmada yukarıda belirtilen üç yöntem den hiçbirisi uygulanamıyorsa, 

mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de 

transfer fiyatlandırmasına konu iĢlemlere uygulayabileceği mükelleflerin, bu kapsamda 

uygulayabilecekleri yöntemleri tamamen kendileri belirleyecekleri gibi, maddede sayılmayan 

ancak OECD'nin "Uluslar arası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer Fiyatlandırması 

Rehberi"nde belirtilen ya da diğer ülkelerin uygulamalarında karĢılaĢılabilen yöntemleri de 

kullanabilecekleri, bu bağlamda uygulama olanağı bulabilecek yöntemlerin en önemlilerinin 

ise, OECD'nin söz konusu rehberin de belirtilen geleneksel iĢlem yöntemlerine baĢvurma 

olanağının olmadığı haller için "Diğer Yöntemler" baĢlığı altında önerilen kâr bölüĢüm 

yöntemi ve iĢleme dayalı net kâr marjı yönteminin olduğu açıklanmıĢtır.
175

 

 

 

 

 

                                                           
174  5520 Sayılı Kanun‟un Gerekçesi, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Gerekceler/5520_Sayili_Kanun.pdf 

(Çevrimiçi) 
175 5520 Sayılı Kanun‟un 13‟üncü Madde Gerekçesi, 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Gerekceler/5520_Sayili_Kanun.pdf (Çevrimiçi) 
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2.8.4.1. KarĢılaĢtırılabilir Fiyat Yöntemi 

 

KarĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satıĢ 

fiyatının, karĢılaĢtırılabilir mal veya hizmet alım veya satımında bulunan ve aralarında 

herhangi bir Ģekilde iliĢki bulunmayan gerçek ya da tüzel kiĢilerin birbirleriyle yaptıkları 

iĢlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karĢılaĢtırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir.
176

 

 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için iliĢkili kiĢilerle yapılan iĢlemin, birbiriyle iliĢkili 

olmayan kiĢilerin yaptıkları iĢlemler ile karĢılaĢtırılabilir nitelikte olması gerekmektedir. 

Burada karĢılaĢtırılabilir nitelik kavramı, iĢleme konu mal veya hizmet ile iĢlemin koĢullarının 

gerek iliĢkili kiĢiler arasındaki iĢlemlerde, gerekse aralarında iliĢki bulunmayan kiĢilerin 

arasındaki iĢlemlerde benzer nitelikte olmasını ifade etmektedir. Söz konusu iĢlemler arasında, 

ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması 

mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin yani 

somut bir biçimde, tespit iĢlemlerinde dikkate alınabilme olanağının mümkün olmaması 

halinde, yöntemin de uygulanabilmesi mümkün olamayacaktır. Doğrudan karĢılaĢtırma 

yapılmasına olanak veren bu yöntem, karĢılaĢtırılabilir kontrol dıĢı iĢlemler için uygulamada 

en sık kullanılan yöntemdir.
177

 

 

Ürünlerin özellikleri, piyasanın bulunduğu yer, firmaların ticaret seviyesi ve alınan 

riskler gibi maddi olarak fiyatı etkileyen tüm Ģartları ve faktörleri dikkate almak bu yöntem 

için önemlidir. Bunun yanında, yöntemin iĢlerliliği açısından söz konusu Ģirket ile üçüncü taraf 

olarak iliĢkili olmayan bir kiĢi arasında gerçekleĢtirilmiĢ bir iĢlemin de bulunması gerekir. 

Özellikle hammadde gibi kayıtlı fiyatı olan ya da ticaret borsalarına kota edilmiĢ olan 

fiyatların var olması durumunda, iliĢkili kiĢilerin aralarında yaptığı alım ve satım iĢlemlerinde 

karĢılaĢtırılabilir fiyat yönteminin kullanmaları mümkündür.
178

 

 

Hangi transfer fiyatlandırması yönteminin kullanımının daha yararlı olduğu noktası 

incelenecek olursa; hammadde gibi kayıtlı fiyatı olan ya da mal ya da ticaret borsalarına kota 

edilmiĢ fiyatların varlığında, iliĢkili kiĢiler arasındaki çok sayıdaki alım satım iĢleminde emsal 

fiyatın bulunmasında karĢılaĢtırılabilir fiyat yönteminin güvenilirliği nedeniyle tercih 

edildiğinden
179

 söz edilmektedir. Bu yöntemin bu tip durumlarda emsal fiyatın bulunmasında 

                                                           
176  Ufuk, M.T. “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na Göre Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, 

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:220, Ağustos 2006, Sayfa:9 
177  Çak, Murat.“Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme”, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı, Ankara 2008, s.76 
178  Biçer, Ramazan. age, s.39 
179  Biçer, Ramazan. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulaması ve Kullanılan Yöntemler”, 

Mali Pusula, Sayı:28, Nisan 2007, s.124 
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en güvenilir ve en doğrudan kullanılabilir yöntem olması nedeniyle diğer yöntemlere göre 

tercih üstünlüğü vardır ve Vergi Ġdaresi de bu yöntemin uygulama önceliği olduğunu açık 

olarak ifade etmiĢtir.
180

 ĠĢletmenin bölümleri veya bağlı iĢletmeler arasındaki mal ve hizmet 

satımında, emsallerine göre farklı fiyat kullanılarak, karın düĢük gösterilmesi ya da karın diğer 

grup Ģirketlerine ya da iliĢkili üçüncü kiĢilere transfer edilmesi mümkündür. Bu durumda 

kazanç, vergilendirilecek olan iĢletmeden diğer iĢletme veya gerçek kiĢiye geçmekte ve eğer 

kazanç aktarılan iĢletme veya gerçek kiĢi düĢük vergi oranı, istisna ve muaflık Ģartlarına sahip 

ise veya kazanç yetersizliği söz konusu ise vergi kaybı ortaya çıkmaktadır.
181

 

 

2.8.4.2. Maliyet Artı Yöntemi 

 

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal ya da hizmet maliyet bedelinin 

uygun bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade etmektedir.
182

 

Buradaki uygun brüt kâr oranı, söz konusu mal veya hizmet alım veya satım anında iliĢkisiz 

kiĢilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranını ifade etmektedir. Eğer 

koĢullar uygunsa, iĢlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliĢkin olarak iliĢkisiz 

kiĢilerle yaptığı iĢlemlerde uyguladığı genel brüt kâr marjı (iç emsal), ideal oran olacaktır. 

KarĢılaĢtırma için gerekli iĢlem sayısı yetersizse, uygun brüt kâr oranı kıstası, söz konusu mal 

veya hizmetin iliĢkisiz kiĢilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranı olarak 

dikkate alınacaktır. Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara 

iliĢkin iĢlemlerde uygulama alanı bulmaktadır.
183

 

 

Yönteme iliĢkin varsayım, rekabetçi piyasada diğer emsal imalatçılar tarafından 

kazanılmıĢ olabilecek ve maliyete eklenen kar marjının yüzdesinin aĢağı yukarı aynı olacağı 

görüĢüdür. Maliyet artı yöntemi, yeniden satıĢ fiyatı yöntemi gibi karĢılaĢtırılabilir 

fonksiyonları inceler. Bu yöntem, en iyi iliĢkili kiĢilerin aralarında yarı mamul sattıkları, 

iliĢkili kiĢilerin ortak çalıĢma anlaĢmaları düzenlediği veya uzun dönemli alım-satım 

anlaĢmaları yaptığı veya kontrollü iĢlemin hizmet karĢılığında yapıldığı durumlarda uygulanır. 

Maliyet artı yöntemi, en iyi olarak, üreticinin maliyet ve karı kolayca yeniden ortaya 

koyabilmesi için karmaĢık faaliyetlerinin olmadığı ve basit bir imalatçı veya fason üreticinin 

iĢleme taraf olduğu durumlarda çalıĢır.
184

 

 

                                                           
180  Biçer, Ramazan. age, s.39 
181  Andar, Ader, “Çok Uluslu ĠĢletmelerde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı 324, Ağustos 2008, s.148. 
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Maliyet artı yönteminin karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemine göre avantajları 

bulunmaktadır. Mal ve hizmetlerdeki teknik ve fiziksel benzerlikler fazla olmasa dahi maliyet 

artı yöntemi uygulanabilir. Mal veya hizmetlerin aynı kategori içinde olması halinde yine 

maliyet artı yöntemi kolaylıkla uygulanabilecektir. Ancak, ürünün markası gibi büyük 

farklılıklar karĢılaĢtırmanın güvenilirliğini etkileyebilecek ve maliyet artı yönteminin 

uygulamasını zorlaĢtıracaktır.
185

 Maliyet artı yöntemi Ģirketler arası iĢlemlerin 

kıyaslanmasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntem hem hizmet teslimlerinde ve 

masraf paylaĢımlarında en çok kullanılan yöntemdir.
186

 

 

2.8.4.3. Yeniden SatıĢ Fiyatı Yöntemi 

 

Yeniden satıĢ fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, iĢlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan gerçek veya tüzel kiĢilere yeniden 

satılması halinde uygulanacak fiyattan uygun bir brüt satıĢ kârı düĢülerek hesaplanmasını ifade 

etmektedir. Bu yöntemde emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaĢmak için temel alınan unsur, 

aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan gerçek veya tüzel kiĢilere yapılması muhtemel 

satıĢ ve bu satıĢta uygulanacak fiyat ya da bedeldir. Varsayımlara dayalı olarak saptanan söz 

konusu fiyat ya da bedelden uygun bir brüt satıĢ kârı düĢülerek ilgili iĢlem için emsallere 

uygun fiyata ulaĢılacaktır.
187

 

 

Buradaki uygun brüt satıĢ kârı, söz konusu mal ya da hizmet için iĢlem anında 

uygulanabilecek, piyasa koĢullarına göre belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bir 

oran ile saptanan kârı ifade etmektedir. Bu kâr tutarı düĢüldükten sonra mal ya da hizmetin 

iliĢkili kiĢilere satılmasında uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulaĢılacaktır. Emsallere 

uygun fiyat ya da bedele ulaĢmak için bu yöntemlere baĢvurulmasında en güvenilir 

karĢılaĢtırma unsuru olması açısından öncelikle, mükellefin iliĢkisiz kiĢilerle yaptığı 

iĢlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel karĢılaĢtırmaya esas ölçü olarak alınacaktır. Bu Ģekilde 

kullanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde doğrudan 

benzeri nitelikteki mükellef ya da kurumların iĢlemleri (dıĢ emsal) karĢılaĢtırmada esas 

alınacaktır. Bu belirleme, iç emsallerin ya da dıĢ emsallerin birbirlerinin karĢıt seçeneği 

olduğu, yani bu emsallerden yalnızca birisinin kullanılması gerektiği anlamına gelmemektedir. 

Emsallere uygunluğun saptanması amacıyla karĢılaĢtırma yapılması esnasında, gerek iç 

                                                           
185  Güzeldal, Ömer.“Transfer Fiyatlandırmasında Uygulanacak Yöntemler”, Vergi Dünyası, sayı:317, Ocak 2008 
186 Ernst&Young, Global Transfer Pricing Survey 2007-2008, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Precision_under_pressure/$FILE/Precision_under_pressure. pdf. 

(12.11.2009), s.17 
187  GümüĢ E., Bilge S.“5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda Yer Alan Vergi Güvenlik Önlemleri ve Gereklilikleri”, 

Vergi Sorunları, Sayı 219, Aralık 2006, s.129. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Precision_under_pressure/$FILE/Precision_under_pressure


58 
 

emsallerin gerekse dıĢ emsallerin birlikte kullanılması her zaman mümkündür. Amaç, en doğru 

ve güvenilir Ģekilde emsallere uygun fiyat ya da bedeli tespit etmektir.
188

 

 

Bu yöntem, piyasa fiyatı tam olarak tespit edilemez veya Ģirket, ilgili malı bağımsız bir 

tarafa satarsa kullanılır. Yeniden satıĢ marjı belirli bir piyasa için kabul edilebilir nitelikte 

olmak zorundadır. Bu durumda ortaya çıkan sorun Ģirketin yeniden satıĢ sonucu elde ettiği 

getirinin iliĢkili olmayan bir kurum ile karĢılaĢtırılabilir fonksiyonlar ve risk yapısı açısından 

uygun olup olmadığıdır. Bu soruya dayalı olarak, mükellefler aynı fonksiyonları sergileyen 

benzer düzeydeki firmaların piyasada bulunup bulunmadığını araĢtıracaklardır. Bu yöntem 

daha çok distribütörün söz konusu mallara düĢük değerli bir katma değer sağladığı durumlarda 

kullanılır.
189

 

 

Bu yöntemin arkasındaki varsayım, distribütörler arasındaki rekabet nedeniyle 

satıĢlardan gelen benzer fonksiyonlar ile kazanıldığı anlamına geldiği görüĢtür. Yöntem, bir 

alıcıya iliĢkin iĢlemleri değerlendirerek ve ona ait emsal fiyata iliĢkin kar marjını daha belirgin 

hale getirerek alıcının benzer iĢlemlerde benzer firmalar tarafından kazanılan gelirler ile 

uyumlu bir emsal kazanç elde edip etmediğini tespit eder. Ancak, bu durum transfer fiyatının 

fazla tahmin edilmesine neden olabilir. Çünkü iĢlemlerle ilgili tüm artık kar, satıcıya 

dayandırılmaktadır. Ürünlerin karĢılaĢtırma ölçütlerine göre karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi ile 

mukayese edildiğinde, OECD Rehberine göre ürünler arasındaki farklar bu yöntem için daha 

az önemlidir, çünkü yerine getirilen özel fonksiyonlar satıĢ maliyetinden sonraki brüt karı 

yansıtmaktadır.
190

 

 

Farklı ürünlerin söz konusu olduğu iĢlemler için de kullanılabilecek olan bu yöntem, 

özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi iliĢkili Ģirketin satın aldığı mal veya hizmeti 

iliĢkisiz kiĢilere sattığı iĢlemlerde güvenilir sonuçlar vermektedir.
191

 

 

2.8.4.4. Özel Yöntemler 

 

Emsallere uygun fiyata geleneksel iĢlem yöntemlerinden herhangi birisiyle ulaĢma 

olanağı yoksa mükellef, iĢlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemleri kullanabilir. 

Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan iĢleme dayalı kâr yöntemlerinin emsallere 

uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, 

mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de 
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kullanabilecektir. ĠĢleyiĢ sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere 

uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.
192

 

 

Uygulanabilecek yöntemlerin en önemlileri, OECD Rehberinde geleneksel iĢlem 

yöntemlerine baĢvurma olanağının olmadığı haller için diğer yöntemler baĢlığı altında önerilen 

kar bölüĢüm yöntemi ve iĢleme dayalı net kar marjı yöntemleridir. Bu yöntemler, bağlantılı 

Ģirketler arasındaki iĢlemlerden doğan karı esas almaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere 

burada dikkat edilmesi gereken husus, diğer yöntemlerin uygulanabilmesi için maddede 

belirtilen üç yönteminde uygulanma olanağının bulunmamasıdır. Söz konusu üç yöntemden 

birisinin uygulanma olanağı varsa, diğer yöntemlere baĢvurulması mümkün 

bulunmamaktadır.
193

 

 

2.8.4.4.1. Kar BölüĢüm Yöntemi 

 

Kâr bölüĢüm yöntemi, iliĢkili kiĢilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki 

iĢlemlere iliĢkin toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri iĢlevler ve yüklendikleri 

riskler nispetinde iliĢkili kiĢiler arasında emsallere uygun olarak bölüĢtürülmesi esasına 

dayanan bir yöntemdir.
194

 

 

Kar bölüĢüm yönteminin özünde iliĢkili kiĢilerle birlikte gerçekleĢtirilen iĢlemlerde 

ortaya çıkan karın bölüĢtürülmesi yatmaktadır. Örnekle açıklayacak olursak; imalatçı Ģirket (P) 

A.ġ., ürün satıĢlarını hisselerinin tamamına kendisinin sahip olduğu dağıtım Ģirketi (S) A.ġ. 

aracılığıyla yapmaktadır. Yıllık faaliyet kazancı toplam 20 milyon TL‟dir. Aynı pazarda 

faaliyette bulunan imalatçı (X) A.ġ. ise ürettiği benzer ürünlerin satıĢını, kendisi ile hiçbir 

ortaklık bağı bulunmayan dağıtım Ģirketi (Y) A.ġ. aracılığıyla yapmaktadır. (X) ve (Y) 

Ģirketleri elde edilen yıllık kazancı, (X) için %70, (Y) için %30 oranında paylaĢmaktadırlar. 

(P) A.ġ ve (S) A.ġ ile X ve Y Ģirketlerinin faaliyet ve yapıları birbirine benzemektedir. 

KarĢılaĢtırılabilir kar bölüĢüm yöntemi doğrultusunda (P) A.ġ 14 milyon TL (%70 x 20 

milyon TL), (S) A.ġ‟de 6 milyon TL (%30 x 20 milyon TL) kazanç elde etmiĢ olacaklardır.
195

 

 

 

 

 

                                                           
192 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar, 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=jf738nudugpksqrf&type=bkk 
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2.8.4.4.2. ĠĢleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi 

 

ĠĢleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir iĢlemden; 

maliyetler, satıĢlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr 

marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir.
196

 

 

ĠĢleme dayalı net kar marjı yöntemi, doğrudan ve dolaylı maliyetlerin indirilmesinden 

sonra elde edilen faaliyet karını, satıĢlara, maliyetlere, varlıklara ve benzeri mali büyüklüklere 

oranlayarak elde edilen kar düzey göstergelerini esas almaktadır.
197

 

 

Bu yöntemin güçlü yönü Ģudur: Kar düzey göstergeleri, iĢlem farklılıklarından, 

karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemine göre daha az etkilenmektedir. Diğer bir güçlü yön, yerine 

getirilen iĢlevin ve üstlenilen sorumluluğun birden fazla bağlantılı Ģirket için ayrı ayrı 

saptanmasını gerektirmemesidir. Bu durum, taraflardan birine ait iĢlemlerin karmaĢık olması, 

birbiriyle iliĢkisiz çok sayıda faaliyet alanı bulunması veya taraflardan birisinden güvenilir 

bilgi elde etme olanağının güç olması halinde pratik avantaj sağlamaktadır. Bu yöntemin belki 

de en zayıf yönü, bir mükellefin brüt kar tutarı veya fiyatı üzerinde hiç etkisi olmayan ya da 

çok az etkisi olan bazı hususlardan etkilenebilmesidir. Bu durum, emsallere uygunluğun bu 

yöntemde doğru ve güvenilir biçimde saptanmasını etkilemektedir.
198

 

 

2.9. PEġĠN FĠYAT ANLAġMASI 

 

2.9.1. Genel Bilgi 

 

Mükelleflerin iliĢkili kiĢilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında 

uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına iliĢkin olarak karĢılaĢılabilecek vergi ihtilaflarının 

önüne geçmek amacıyla uluslar arası mevzuatta da yer alan peĢin fiyat anlaĢması hükümleri 

düzenlenmiĢtir. 

 

Emsale uygun fiyat tespitinin mükellef tarafından belirlenememesi durumunda Maliye 

Bakanlığı ile anlaĢılacak mükellef için 3 yıl uymak Ģartıyla izlenecek yöntem belirlenebilir. 

Uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellef, Maliye Bakanlığı‟na 

baĢvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti isteğinde bulunabilecektir. OECD Rehberinde 

de önerilen ve birçok geliĢmiĢ ülkenin vergi sisteminde yer alan bu uygulama (advance pricing 
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arrangements) için mükellefin Maliye Bakanlığına gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 

baĢvurması gerekmektedir. Yöntem üzerinde anlaĢma sağlanması halinde, bu yöntem üç yılı 

aĢmamak üzere belirlenen süre ve koĢullar altında kesinlik taĢıyacaktır. Bu Ģekilde tespit 

edilen yöntem, belirlenen koĢullar altında eleĢtiri konusu yapılamayacaktır. Bu sistemin en 

büyük avantajı, mükellefler açısından belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesinlik 

taĢıması ve herhangi bir eleĢtiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olanağı 

vermesidir. Ġdare açısından en büyük avantaj ise, konunun baĢlangıçta belli bir anlaĢma ile 

belirlenmesi ve eleĢtiri sürecinden baĢlayarak yargı sürecine kadar taĢınabilecek bir iĢlemin 

getirdiği zaman ve iĢ yükünden tasarruf sağlanmasıdır.
199

 

 

PeĢin fiyat anlaĢmaları Amerika BirleĢik Devletleri‟nde de 1991 yılından bu yana 

uygulanmaktadır. Bu çerçevede bu programlar mükellefler tarafından gönüllü olarak 

baĢlatılmakta ve duruma göre mükellef, ABD Gelir Ġdaresi ve diğer ülkelerin vergi idareleri 

arasında bir anlaĢma süreci baĢlatılmaktadır. ABD‟de de peĢin fiyat anlaĢması süreci baĢvuru, 

ayrıntılı inceleme, analiz, müzakere ve anlaĢma ile uygulama olmak üzere beĢ aĢamadan 

oluĢmaktadır.
200

 

 

2.9.2. PeĢin Fiyat AnlaĢması Türleri 

 

PeĢin fiyatlandırma anlaĢmaları anlaĢmada yer alan tarafların sayısına göre tek taraflı 

(Unilateral APA), iki taraflı (Bilateral APAs) veya çok taraflı (Multilateral APAs) olmak üzere 

düzenlenebilecektir;
201

 

 

•  Tek Taraflı PeĢin Fiyat AnlaĢmaları; Faaliyette bulunulan ülkenin vergi mevzuatına 

göre mükellef ile mali idare arasında yapılan anlaĢma. 

 

•  Ġki Taraflı PeĢin Fiyat AnlaĢmaları; Çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla çok 

uluslu bir Ģirketin iki ayrı ülkede bulunan iliĢkili Ģirketleri ile bu ülkelerin vergi idareleri 

arasında yapılan anlaĢma. 

 

•  Çok Taraflı PeĢin Fiyat AnlaĢmaları; Ġkiden fazla ülkede faaliyet gösteren mükellefler 

ile bu ülkelerin vergi idareleri arasında yapılan anlaĢmalardır. Tek taraflı anlaĢmalar, 

çifte vergilendirme riskine bir çözüm olmamaktadır çünkü bu anlaĢmalarda yer alan 

hükümler diğer ülkelerde yer alan vergi idarelerini bağlayıcı değildir. Diğer ülke vergi 
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200  Tavuz, Akın. “Önceden Fiyatlama AnlaĢmaları”, Vergi Dünyası, Sayı: 310, Haziran 2007 
201  Yazar, Feyyaz. “PeĢin Fiyatlandırma AnlaĢmaları”, Vergi Dünyası, Sayı:317, Ocak 2008 
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idareleri tek taraflı anlaĢma hükümlerini tanımayabilir ve bu anlaĢma kapsamında 

yapılan düzeltmeleri kabul etmeyebilirler. Bundan dolayı, OECD rehberinde ikili veya 

çok taraflı anlaĢmalar yapılması tavsiye edilmiĢtir.
202

 

 

2.9.2.1. PeĢin Fiyat AnlaĢmasının AĢamaları 

 

PeĢin fiyat anlaĢmasının süreçleri kısaca aĢağıdaki Ģekildedir;
203

 

 

•  Yazılı BaĢvuru; Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 

Karar‟ın 17‟inci maddesinde belirtilen asgari bilgi ve belgeler ile Mali Ġdare‟nin gerekli 

gördüğü ilave bilgi ve belgelerin sunulması, 

 

•  Ön Değerlendirme; yapılan baĢvuru, sunulan bilgi ve belgeler Mali Ġdare tarafından bir 

ön değerlendirmeye tabi tutulması, 

 

•  Analiz; karĢılaĢtırılabilir iĢlemlerin, kullanılan varlıkların, diğer düzeltimlerin, 

uygulanabilir yöntemlerin, anlaĢma Ģartlarının ve diğer temel hususların seçim ve 

değerlendirmesi, 

 

•  AnlaĢmanın Kabulü veya Reddi; mükellefin baĢvurusunu aynen kabul edilmesi veya 

gerekli değiĢikliklerin yapılması koĢuluyla kabulü veya reddi ve kabul edilmesi 

durumunda ise anlaĢmanın imzalanması, 

 

•  Yıllık Rapor Sunulması; mükellefin anlaĢma konularına uyum gösterip 

göstermediğinin anlaĢılması ve takip edilmesi için kurumlar vergisi beyannamesi 

verilme süresinde Mali Ġdare‟ye rapor sunulması, 

 

•  AnlaĢmanın Yenilenmesi; mevcut anlaĢmanın yenilenmesi amacıyla mükellefin 

yürürlükte olan anlaĢmanın bitiminden 9 ay önce Mali Ġdare‟ye baĢvurması, 

 

•  AnlaĢmanın Uzatılması; yapılan inceleme sonucunda mevcut anlaĢmada belirtilen 

koĢullar ile varsayımların devam ettiğine ve tespit edilen yöntemin emsallere uygunluk 
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ilkesini karĢıladığına karar verilirse mevcut anlaĢmanın aynı koĢulları, varsayımları ve 

yöntemi kapsayacak Ģekilde bir dönem daha devam ettirilmesini kabulü, 

 

•  AnlaĢmanın Revize Edilmesi; önemli bir varsayımın gerçekleĢmemesi, anlaĢmada 

belirtilen koĢulların geçerliliğini sürdürmemesi, çifte vergiyi önleme anlaĢmaları da 

dahil olmak üzere yasal düzenlemelerde anlaĢmayı etkileyecek değiĢikliklerin 

gerçekleĢmesi ve iki veya çok taraflı peĢin fiyat anlaĢmalarında diğer ülke 

idaresinin/idarelerinin anlaĢmayı revize etmesi/iptal etmesi/yürürlükten kaldırması gibi 

durumlarda idare ile mükellef arasında önceden imzalanmıĢ peĢin fiyat anlaĢmasının 

revize edilmesi, 

 

•  AnlaĢmanın Ġptal Edilmesi; mükellefin anlaĢma Ģartlarına uymaması, yıllık 

belgelendirme görevini yerine getirmemesi durumunda anlaĢmanın iptal edilmesi. 

 

2.9.2.2. PeĢin Fiyat AnlaĢmasının Avantajları ve Dezavantajları 

 

Düzenlemenin yapıldığı peĢin fiyat anlaĢmaları ile yaratılan uzlaĢmacı ve iĢbirliği 

ortamında mükellefler ve Ġdare yönünden bilgi değiĢimi sağlanmakta ve çetin vergi 

problemlerinin çözümü kolaylaĢmaktadır. Bu durumda Ġdarenin de global ticaret gibi 

uluslararası iĢlemler alanında uzman elemanlara ihtiyacı artmaktadır. PeĢin fiyat anlaĢmaları 

sayesinde vergi idareleri karmaĢık uluslararası iĢlemler konusunda doğru ve kapsamlı bilgiler 

edinmek suretiyle, teknik kapasitesi artan elemanlar ile diğer mükelleflere de daha üst kalitede 

hizmet verebileceklerdir.
204

 

 

Çok uluslu Ģirketler de bazı durumlarda ön fiyatlandırma anlaĢması yapmayı tercih 

etmektedirler;
205

 

 

•  Yöntem tespitinde karĢılaĢtırma yapılabilecek bir emsal bulunmaması ve karĢılaĢtırma 

yapabilmek için kamuya açık yeterli ve güvenilir bir veriye ulaĢılamaması,  

•  Mükellefin kendine has bir faaliyet sisteminin bulunması, bu sistemin niteliklerinin 

emsal firmalara göre karĢılaĢtırma yapılamayacak düzeyde farklılık göstermesi, 

•  Mükellefin mevcut fiyatlama yönteminin sürekli olarak değiĢik vergi idarelerince 

denetim altında olması.  

 

                                                           
204  Tanrıkulu, Salih.”Transfer Fiyatlandırmasında Ġdare Ġle AnlaĢma Yöntemi Neler Getiriyor?”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:232, Ocak 2008 
205  Benveniste, Gressi. agm, s.2 
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Sistemin dezavantajlarına gelince, özellikle tek taraflı peĢin fiyat anlaĢmalarında, 

bağımlı teĢebbüsler yönünden diğer ülke vergi idareleri anlaĢma sonuçlarını kabul 

etmeyebilirler. Bu durumda mükellef açısından yeterli güvenlik ortamı yaratılmamıĢ olacaktır. 

Diğer taraftan, peĢin fiyat anlaĢmalarında olması gereken esneklik gereği belirlenen aralıkta 

yapılacak fiyat ayarlaması konusunda, yabancı ülke mali idare emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olduğu savı ile bu uygulamaya karĢı çıkabilir. Ayrıca kritik varsayımların gerektiği 

Ģekilde yapılmaması durumunda da, yeterince esnek olmayan anlaĢmadan beklenen fayda 

sağlanamayacaktır.
206

 

 

Uygulamanın baĢka bir dezavantajı ise daha önce uygulayan ülkelerde de görüldüğü 

üzere, anlaĢmalardan daha çok büyük ölçekli firmalar yararlanmaları ve küçük firmalar ise çok 

fazla talep etmemeleridir. Ayrıca, vergi idarelerinin anlaĢma imzalayan mükelleflerden bilgi 

isterken; aynı sektördeki rakip firmalar ile iĢlemler konusunda açıklanan bilgilerin sınırlı 

olduğu, bütün firmaların derinlikli bir piyasa analizi kapasitesinin olmadığı ve ancak ana 

Ģirketin, grubun fiyatlandırma politikaları konusunda bilgi sahibi olduğu hususlarını göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

 

Bu anlaĢma süreci, incelemenin aksine sonuçları alınmıĢ iĢlemlere değil, geleceğe 

yönelik varsayım ve analizler üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Diğer bir problem de baĢvurunun 

incelenmesi sırasında idareye sunulan belgelerde yer alan bilgilerin, daha sonra anlaĢmanın 

gerçekleĢmemesi durumunda, kötüye kullanılmasının önlenmesi ile ilgilidir. Bu bilgiler 

mükellefin vergi incelemesinde kullanılmamalı ve anlaĢmanın sağlanmaması da inceleme 

nedeni sayılmamalıdır. Ayrıca vergi idareleri çok taraflı anlaĢmalarda, taraf devletlerle birlikte 

mükellefin ticari sırları ile önemli bilgilerinin açıklanmaması konusunda gerekli hassasiyeti 

göstermeleri gerekmektedir. Söz konusu anlaĢma sürecinin maliyetli olması, uzun zaman 

alması ve bağımsız uzman desteği gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı bu yöntem küçük 

ölçekli firmalar tarafından çok fazla tercih edilmemektedir. Bu nedenle, idarenin küçük 

mükelleflerin baĢvuru sürecindeki yükünü azaltmak için, istenilen bilgi ve belgeleri mükellefin 

uluslar arası iĢlemlerine orantılı olarak ayrıca belirlemesi gerekmektedir.
207
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

3. TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDE TRANSFER FĠYATLANDIRMASI 

UYGULAMA AKSAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME VE 

DĠĞER ÜLKE DÜZENLEMELERĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

 

3.1. ULUSLARARASI KURULUġLAR ĠLE ÜLKE DÜZENLEMELERĠNĠN 

VE UYGULAMALARININ TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠYLE 

KARġILAġTIRILMASI 

 

Önceki bölümlerde yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, ülkelerin örtülü kazanç 

ve örtülü sermaye konularına benzeyen kendi iç hukuk düzenlemeleri ve uluslararası vergi 

anlaĢmaları bulunmaktadır. ABD kendi düzenlemelerini ilk yapan ülke olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. ABD‟nin düzenlemeleri OECD‟ye örnek teĢkil etmiĢtir. Etkilenme neticesinde 

OECD Modelinin Bağımlı TeĢebbüsler baĢlıklı 9 uncu maddesi doğmuĢtur. OECD Modelinin 

9uncu Maddesi çerçevesinde uluslararası bir mutabakat sağlanmıĢ gözükmektedir. Zira BM 

Modeli ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanan Tahkim AnlaĢması, OECD‟deki gibi 

örtülü kazanç kavramına benzeyen transfer fiyatlandırması kavramını tanımlamıĢtır. 

 

Ülke örnekleri ile ilgili bölümde belirtildiği üzere Türkiye‟nin önemli ticari ortağı 

konumundaki ülkeler kendi iç hukuklarını OECD paralelinde güncellemektedirler. Türkiye‟de 

hem örtülü kazanç hem de örtülü sermaye konusu düzenlenmiĢtir. Diğer ülkelerle imzaladığı 

çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmalarını OECD Modeline benzer Ģekilde yapmıĢtır. Bu 

anlaĢmalarda bağımlı teĢebbüsler, karĢılıklı anlaĢma usulü, bilgi toplama ile ilgili hususlar yer 

almıĢtır. 

 

Bu bölümde uluslararası alanda genel kabul görmüĢ OECD‟nin düzenlemeleri ile Türk 

Vergi Sistemi karĢılaĢtırılacaktır. Yeri geldiğince ülke düzenlemeleri ve uygulamalarına 

karĢılaĢtırmalarda değinilecektir. Böylece iç hukukun çok uluslu Ģirketler açısından durumu 

ortaya konabilecektir. Türk Vergi Sisteminin eksik olduğu, yeterli olduğu veya ileri olduğu 

noktalar ortaya konulduktan sonra önerilerde bulunulabilecektir. 
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3.1.1. Düzenlenmelerin ġekli Bakımından KarĢılaĢtırma 

 

OECD düzenlemelerinde örtülü kazanç tam aynı anlama gelmemekle birlikte transfer 

fiyatlandırması kavramına yakın anlama gelmektedir. OECD Modelinde 9 uncu maddesinin 1 

inci fıkrasında, bağımlı iĢletmeler arasında ticari veya mali iliĢkilerde oluĢan koĢulların, 

bağımsız iĢletmeler arasında oluĢması gereken koĢullardan farklılaĢması halinde, bağımlı 

iĢletmelerden herhangi birinde, diğeri lehine gerçekleĢen kar kaydırmalarının, ilgili devlette 

vergi matrahına dahil edilip, vergilendirilebileceği hükme bağlanmaktadır. ABD‟de de benzer 

mahiyette düzenlenmiĢtir. Ġngiltere ise düzenlemelerini OECD modelini benimseyerek 

yapmaktadır. Alman Kurumlar Vergisi Kanununda da söz konusu müesseselere iliĢkin kesin bir 

tanımlama mevcut değildir. Sadece Alman Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 8 inci maddesinde 

“....Kurumlar Vergisi matrahının saptanmasında örtülü dağıtılan kazançlar da dikkate alınır....” 

denilerek konu çok geniĢ bir kapsam çerçevesine yorumlanmaya müsait bırakılmıĢtır. Diğer 

Avrupa ülkelerine nazaran Alman vergi mevzuat ve uygulamasında uzun yılların oluĢturduğu 

içtihatlar ve incelemelerin mevcudiyeti dikkat çekmektedir. Uygulama içtihatlarla geliĢmiĢtir.
208

  

 

Fransa vergi mevzuatında her iki müessese ayrı ayrı tanımlanmamıĢ, kurum kazancının 

tespitinde indirimi kabul edilmeyen ödemeler baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. Ġncelenen 

müesseselerdeki temel yaklaĢım, merkezi Fransa dıĢında olan yabancı Ģirketlerin Fransa içindeki 

iĢtirakleri ile olan borç iliĢkilerini kontrol altına alınması biçimindedir. Fransa‟daki firmaların 

ortakları ile olan borç faiz iliĢkileri ile ortakların Ģirketten aldıkları ücretler, vergi mevzuatında 

düzenlemeye konu olan diğer unsur olarak dikkate alınmıĢtır.
209

 Türk Vergi Sistemindeki 

açısından bakıldığında, KVK‟nun 16 ve 17 inci maddelerinde çok fazla ayrıntıya inilerek, 

müesseselerin uygulanabilirliğinin zorlaĢtırıldığı iddia edilebilir. Bu iki müessese ortaya 

konulurken takdire bağlı bir çok kavram kullanılmıĢtır. Örneğin vasıtalı Ģirket iliĢkisi, devamlı 

ve sıkı iktisadi iliĢki, emsali kurumlara göre bariz bir fazlalık, idaresi, murakabesi veya 

sermayesi bakımlarından vasıtalı veya vasıtasız bağlı bulunma, nüfuzu altında bulundurma, 

emsaline göre göze çarpacak derecede gibi sübjektif nitelikte kavramlar yer almaktadır.
210

 Türk 

Vergi Sisteminde örtülü kazanç dağıtımından yararlanabilecek kiĢiler oldukça geniĢ bir Ģekilde 

sayılmıĢtır. OECD Modelinin 9 uncu maddesinde ise bağlı kiĢi tanımı daha dar, buna karĢılık 

daha açık ve net bir Ģekilde tanımlanmıĢtır.
211

  

 

                                                           
208  Kurt, 1990, a.g.m., s. 11, Tünal, 1992, a.g.e., s. 290 
209  Tünal, a.g.e., 1992, s. 289 
210  Basmacı, 1977, a.g.e., s. 200, Tünal, 1992, a.g.e., s. 291, Y. Öncel, 2002, a.g.m., s. 15, 18 (Yazarın yorumları 

makalesinin konusu olan örtülü kazanç çerçevesindedir.) 
211  AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 238 
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Türk Vergi Sistemindeki düzenlemeye benzer Ģekildeki geniĢ tanımlar diğer ülkelerde de 

bulunmaktadır. Buna örnek olarak Portekiz gösterilebilir. Portekiz‟deki düzenlemelerde örtülü 

kazanç ve sermaye uygulamasını sıkıca ortaya koyabilmek için en az ortaklık payı oranları, aile 

bağı, doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kararlarını etkileme, yönetim kurulunun oluĢumu, 

ticari iĢlemlerinin önemli bir kısmının sadece belli Ģirketler arasında yürütülmesi, gayri maddi 

varlıkların kullanım hakkının baĢka bir Ģirkete ait olması gibi unsurlar ortaya konulmak suretiyle 

örtülü kazanç dağıtılabilecek kiĢiler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak bağlı Ģirketlerin çok ince 

detaylara inilerek kanunda açıklanması, ince ayrıntıların da açıklanma ihtiyacını gündeme 

getirmektedir. Bir nevi sarmalın içine düĢülmekte ve daha fazla kavramın açıklanması ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır.
212

  

 

Müesseselerin genel olarak düzenlenmesinin yapıldıktan sonra kalan kısmının yargı 

kararları ile Ģekillendirilmesi konusunda bir fikir birliği literatürde yerleĢmektedir. Örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye müesseselerinin birlikte ele alınarak, bunlara iliĢkin tanımların çok 

genel yapılması, ilgili kanun maddelerinde bunlara iliĢkin hallerin sınırlayıcı bir Ģekilde 

sayılmayarak, sadece bazı genel örnekler verilmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek çeĢitli 

olayların saptanmasını ve değerlendirilmesini mali idare ve mali yargı organlarına bırakmak 

daha sıhhatli bir yaklaĢım tarzı olacaktır.
213

 Yukarıdaki görüĢlere tezat yaklaĢımlar da ortaya 

konulmaktadır: ABD‟de 1994 yılında yapılan düzenlemelerle, çok geniĢ standartlara karĢılık dar 

bir yasal dilin kullanılmasının, belirsizliklere sebep olacağı görüĢü literatürde dile 

getirilmektedir.
214

 Konunun Türkiye ölçeğindeki benzer görüĢe göre, Kurumlar Vergisi Kanunu 

ticari hayatta karĢılaĢılabilecek hemen hemen tüm iĢlemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla transfer 

fiyatlandırması açısından kapsam dıĢında kalabilecek bir iĢlem görünmemektedir.
215

 KVK‟nun 

15 ve 17 nci maddelerine göre, emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek fiyat, bedel, faiz, 

alım-satım, imalat, inĢaat muamelelerinde, hizmet iliĢkilerinde, ödünç para verme-alma veya 

kiraya verme, kiralama iĢlemlerinde bulunulması sonucunda kendini gösteren örtülü kazanç 

dağıtımı ve bu dağıtımın kurum kazancından indirimine izin verilememesi uluslararası 

uygulamalar paralelindedir.
216

 ĠĢlemin tarafları açısından tam ve dar mükellefler için farklılık arz 

etmemektedir.  

 

Önceki bölümlerde yer verildiği üzere, OECD ve özellikle ABD düzenlemeleri transfer 

fiyatlandırmasına konu iĢlemleri genel olarak maddi malların transferi, gayri maddi hakların 

transferi ve hizmet transferi olarak üçe ayırmaktadır. Bu açıdan ele alındığında KVK‟nun ilgili 

                                                           
212  Francisco de Sousa da Camara; Maria Quintela, “ One Step Forward, One Step Back in Portugal”, International Tax 

Review, Dec 2001 /Jan 2002, Vol.13, Issue 1, s. 31 - 32 
213  Basmacı, 1977, a.g.e., s. 200-201 
214  Saraç, 2005, a.g.m., s. 94 
215  Korkmaz, 2000, a.g.e., 84 
216  Semercigil, 1995, a.g.e., s. 318 
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hükümleri bu üç grup iĢlemi de kapsamaktadır. Dolayısıyla kapsam açısından ele alındığında 

mevzuatımızda yer alan hükümler transfer fiyatlandırması incelemelerinin kapsamına 

girebilecek tüm olayları farklı bir sınıflandırma içerisinde olmakla birlikte kapsamaktadır.
217

 

Dolayısıyla Türk Mevzuatının uluslar arası uygulamalar paralelinde olduğu ve uygulamanın 

kötü kullanılmasının önüne geçilmesi için yeterli düzenleme bulunduğu sonucuna 

varılabilmektedir.
218

 

 

Söz konusu kanun maddelerinin bünyesinde taĢıdıkları bazı sorunlara karĢın, diğer 

ülkelerine nazaran açıkça KVK‟nunda düzenlenmiĢ olması gelir idaresi açısından bir avantaj 

sayılabilecektir. Zira bir çok Avrupa ülkesi bahis konusu müesseseleri tam olarak 

tanımlamamakta ve karĢılaĢılan problemlerin çözümünü vergi yargısının içtihatlarına 

bırakmaktadır.
219

 Buna karĢılık Türk Vergi Sisteminde, örtülü kazanç dağıtımının ne olduğu, 

sınırların nerede baĢlayıp nerede bittiği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Pek çok vergi sisteminde ise 

böyle açık bir belirleme bulunmamaktadır. Bunun anlamı kanun koyucunun, söz konusu 

müesseseler yoluyla vergi kayıp ve kaçağını önlemeyi amaçladığı sonucuna varılır.
220

 Türk 

Hukukunda örtülü kazanca benzer bir düzenleme 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun (SPK) 

15 inci maddesinin son fıkrasında yapılmıĢtır. Kanunun anılan maddesinde: “Halka açık anonim 

ortaklıklarda; yönetim denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak iliĢkili 

bulunduğu diğer teĢebbüs veya Ģahısla emsaline göre bariz Ģekilde farklı fiyat, ücret ve bedel 

uygulamak gibi örtülü iĢlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz” Ģeklinde 

hüküm bulunmaktadır. SPK‟nundaki tanım örtülü kazanç dağıtımı yapan kiĢileri daha genel 

ifadelerle tadadı olarak saymıĢtır. Örtülü kazanç konusu iĢlemleri ise KVK‟dan daha dar 

kapsamda tutarak örnek olarak belirtmiĢtir. Sermaye piyasaları açısından önemli olan bu tanım, 

özü itibariyle kurumlar vergisinden esintiler içermekle birlikte biraz daha dar kapsamlıdır. 

OECD, ABD ve diğer ülke düzenlemelerine bakıldığında, iç hukukumuzdaki gibi geniĢ ve en 

ayrıntılı noktalara değinen bir tanım yerine genel hatları ile yapılmıĢ tanımlar bulunmaktadır. 

Genel hatlarına yer verilen bir tanım ve bu tanıma bağlı olarak zaman içinde geliĢen olaylara, 

vakalara göre idarenin düzenleyici iĢlemleriyle geliĢtirilen bir sistem göze çarpmaktadır. 

Ülkemizin düzenlemesi OECD ve ABD gibi çok genel nitelikte değildir. Ġç hukuktaki bu 

düzenleme her Ģeyi kapsar gibi gözükse de, gerçek hayattaki yenilikleri cevap verememe riskini 

taĢımaktadır. Kavram kargaĢasına sebep olabilecektir. Ancak kendine has bir özellik 

göstermekte ve yarım asırlık bir mazisi bulunmaktadır. Bu iki müessesenin yaklaĢık yarım 

                                                           
217  Korkmaz, 2000, a.g.e., 84 
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asırlık geçirdiği uygulama deneyimini dikkate alarak, bir baĢka örneğe benzetmek uğruna bir 

çırpıda değiĢikliğe gitmek, beraberinde zorluk getireceği gibi büyük bir olasılıkla daha fazla 

sıkıntı yaratabilecektir. Ancak sistemde aĢağıda açıklanacak türden sorunlar bulunmaktadır. 

Sorunların çözümü için gerek KVK‟nunda gerekse GVK‟nunda tadilat yapılmasında fayda 

bulunmaktadır. OECD Modeli ve bunun paralelindeki Türk vergi anlaĢmaları, örtülü kazanç 

dağıtım müessesesini, kurumlar vergisi mükellefleri yanında gelir vergisi mükelleflerini de 

kapsar niteliktedir. Dolayısıyla kapsamdaki mükellefler bakımından iç hukuk ile OECD Modeli 

arasında bir uyum bulunmamaktadır. OECD konuyu, hem kurumlar hem de gelir vergisi 

mükellefi olabilecek teĢebbüsler düzeyinde ele almaktadır. Ticari kazancı yaratan iĢletmenin 

kurum, Ģahıs Ģirketi, veya Ģahsa ait olup olmadığı, ticari kazancın nasıl vergileneceği 

düzenlenirken herhangi bir önem taĢımamaktadır. Bu düzenlemenin nedeni, vergi anlaĢmasına 

taraf olan diğer devlette kurumlar dıĢında da örtülü kazanç uygulamasına gidilebileceğini 

göstermektedir. Türk vergi hukukunda ise örtülü kazanç dağıtımı yönünden tarhiyat, yalnızca 

KVK‟nun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar mükelleflerinden sermaye Ģirketleri için 

yapılabilecektir. Diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri gerçek dıĢı 

fiyatlama dolayısıyla iĢlem yapması halinde, GVK‟nun 38, 39, 40 ve 41 inci maddelerine göre 

dolaylı olarak iĢlem yapılması gerekecektir.
221

 Bu nedenle sermaye Ģirketleri dıĢındaki kurumlar 

vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerini de doğrudan kapsamına alan bir örtülü kazanç 

düzenlemesi daha doğru bir yaklaĢım olacaktır.
222

  

 

Düzenlemelerin Ģekli bakımından karĢılaĢtırmada tartıĢılması gereken diğer husus örtülü 

sermaye müessesidir. Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, örtülü sermaye (thin 

capitalization) için genel hatları ile uygulanabilecektir. Uluslararası düzenlemelerde örtülü 

sermayenin örtülü kazancın dolayısıyla transfer fiyatlandırmasının bir alt dalı gibi kabul edildiği 

anlaĢılmaktadır. Örtülü kazanç ile ilgili düzenlemeler daha fazla kullanılmaktadır. Örtülü 

sermayenin sadece borçlanan mükellefe yönelik olmasına karĢılık, örtülü kazancın hem 

borçlanan hem de borç veren mükellefe yönelik olması bu iki müessese arasında bir ayrıma 

iĢaret etmektedir. Örtülü sermayede ödenen veya hesaplanan bir faiz ret edilmektedir. Buna 

karĢılık örtülü kazançta ise borç alan yönünden emsaline göre yüksek olan borçlanmanın 

maliyeti kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmekte, borç veren yönünden ise düĢük 

olan borcun getirisi ikmal edilmektedir.
223

 

 

 

                                                           
221  Semercigil, 1995, a.g.e., s. 319 
222  Soydan, 1995, a.g.e., s. 318, Y. Öncel, 2002, a.g.m., s. 17 - 18 
223  Koyuncu, 2000, a.g.m., s. 149 
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Bazı yazarlar bu iki müessesenin farklı olmadığını, bir arada düzenlenmesinde yarar 

olduğunu savunmaktadır. Bu görüĢe göre örtülü sermayeye faiz ödenmesi, diğer bir ifade ile asli 

sermayeye iĢtirak olarak nitelenen istikrazlara kar payı yerine faiz ödemesinde bulunulması, 

örtülü kazanç dağıtımının bir Ģeklidir. Aynı Ģekilde örtülü sermaye olarak nitelendirilmeyen ve 

yüksek faiz ve komisyonlarla alınan ödünç paralar için yapılan ödemelerin, emsalini aĢan kısmı, 

örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmektedir. Amaç ve gerekçelerindeki benzerlik 

nedeniyle iki müesseseyi bir arada değerlendirmek, benzer yönlerini ortaya koyarak hükme 

bağlamak, daha doğru bir yaklaĢım olarak değerlendirilmektedir.
224

 Türk Vergi Hukukunda bu 

iki müessesenin ayrı ayrı düzenlenmesine karĢılık bazı ülkelerinde aynı baĢlık altında 

düzenlenmesi bir eksiklik veya fazlalık olarak mütalaa edilecek bir durum olarak bakmamak 

gerekecektir. Düzenlemelerin her ülkenin kendi koĢulları çerçevesinde Ģekillendiği kabulü 

uygundur. Benzer farklılıklar farklı hukuk dallarında da kendini göstermektedir. Örneğin 

Ġngiltere‟nin yazılı bir anayasası yok iken, ülkemizin anayasası dünyanın en uzun 

anayasalarından birini oluĢturmaktadır. Düzenlemenin Ģekli her ülkenin geçmiĢ tecrübeleri, 

sosyal ve ekonomik yapısıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla iki müessesenin bir arada veya ayrı 

ayrı düzenlemesinin mükellef ve gelir idaresi açısından fazla bir önemi bulunmamaktadır. 

 

3.1.2. Ayrı Varlık YaklaĢımı, Emsallerine Uygunluk Ġlkesi, KarĢılaĢtırılabilirlik 

Analizi ve Emsallerine Uygunluğu Sağlayan Yöntemler Açısında 

KarĢılaĢtırma 

 

KVK‟nunda yer alan örtülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili düzenlemeler, ayrı varlık 

ilkesine uygun olarak düzenlenmiĢtir. ġirketler ile Ģirket ortakları ayrı ayrı kiĢilikler olarak kabul 

edilmiĢ, aralarındaki ticari iĢlemlerin emsali Ģirketlerle olan iĢlemler gibi değerlendirilmesi esası 

benimsenmiĢtir. Bu esas çalıĢmanın önceki bölümlerinde açıklanan OECD, BM, AB ve ABD 

uygulamalarına paralel olduğu sonucuna varılabilecektir.
225

 KVK‟nun 16 ve 17 nci 

maddelerinde, bağlantılı Ģirketlerin birbirleri ile olan ticaretinde belirlenen bedellerin emsaline 

göre göze çarpacak derecede yüksek veya düĢük olmaması ölçüsü getirilmiĢtir. Dolayısıyla 

mevcut düzenlemeler uluslararası alanda kabul edilen emsallerine uygunluk ilkesi paralelindedir. 

Ancak, emsalin ne olduğu ve nasıl saptanacağı konusunda açık bir belirleme yapılmamıĢtır.
226

 

Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düĢük fiyat, bariz farklılık gibi sübjektif 

kavramların objektif ölçütlere bağlanmıĢ değildir.
227

 Objektif ölçütlere bağlanamaması nedeniyle 

                                                           
224  Basmacı, 1977, a.g.e., s. 198 
225  Veysel Erdel; Semi OkumuĢ, “Türk Vergi Mevzuatı Ġçersinde Transfer Fiyatlaması”, Vergi Sorunları, Ağustos 2002, 

Sayı 167, s.86 
226  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 85, HUV; TOBB, 2002, a.g.e., s. 384 
227  Uyanık, 2001, a.g.e., s. 276 
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konu, idari uygulamalar ve yargı kararları ile ortaya konulmuĢtur.
228

 Hangi durumlarda emsali 

iĢlem veya mükellefin karĢılaĢtırabilir kabul edileceği mevzuatımızda açıklığa 

kavuĢturulmamıĢtır. Diğer bir deyiĢle karĢılaĢtırılabilirlik analizinde esas alınacak ölçütler belli 

edilmemiĢtir. Daha önce yer verildiği üzere hem OECD hem de ABD düzenlemelerinde 

karĢılaĢtırılabilirlik ölçütleri düzenlenmiĢ olup, incelemeyi yapacak vergi memurlarına ve 

incelemeye muhatap olacak mükellefe bu hususta izlenebilecek bir rehber sunulmaktadır. 

Benzer Ģekilde OECD ve ABD düzenlemelerinde karĢılaĢtırılabilir iĢlem ve Ģirket bulunmaması 

halinde, gerekli ayarlamalarla iĢlemlerin nasıl karĢılaĢtırılabilir hale getirileceği belirlenmiĢtir. 

Mevzuatımızda ise bu konularda düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerde 

karĢılaĢtırılabilir iĢlem veya firmanın tespiti, genel hükümler ve ticari teamüller dikkate alınarak 

inceleme elemanlarınca yapılmakta; karĢılaĢtırılabilir iĢlem ve Ģirket bulunmadığından 

karĢılaĢtırmayı sağlayacak uygun ayarlamalar yine bu memurlar tarafından yapılmaktadır. 

Ancak değerlendirme incelemeyi yürütenlerin kiĢisel değerlendirmelerine dayandığı için vergi 

yargısı tarafından kabul edilmeme riski bulunmaktadır.
229

 

 

OECD ve ABD düzenlemelerinde, emsallerine uygunluk ilkesinin çok uluslu Ģirketlerin 

kendi grup üyeleri arasında gerçekleĢtirdikleri maddi varlık, gayri maddi varlık ve hizmet 

transferlerindeki fiyatlamanın hangi hallerde emsallerine uygun olabileceğini belirlemeye 

çalıĢmakta, özgün yöntemler geliĢtirmektedir.
230

 KVK‟nunda emsaline uygunluğu sağlayacak 

yöntemlere iliĢkin açık bir belirleme bulunmamakta; uygulamada ve yargı kararlarında oluĢan 

anlayıĢ, daha önce ayrıntılı olarak yer verilen karĢılaĢtırılabilir kontrolsüz fiyat yöntemi ile 

benzerlik göstermektedir.
231

 Buna karĢılık mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ile yabancı 

mevzuat arasındaki en çarpıcı fark inceleme konusu iĢleme iliĢkin karĢılaĢtırılabilecek bir emsal 

bulunmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle patent, lisans, know - how vb 

gayri maddi varlıkları için yapılacak ödemelerde kendini gösterecektir. Gayri maddi varlığa 

dayalı bu tür iĢlemler tamamen kendilerine özgüdür. Dolayısıyla, emsal bir iĢlem veya emsal bir 

firma bulmak imkanı çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ancak bu sorun OECD ve diğer ülke 

düzenlemelerinde Kar BölüĢüm Yöntemi, ĠĢlemsel Net Marj Yöntemi vb yöntemlerle çözülmeye 

çalıĢılmıĢtır. OECD Rehberinde ve ABD mevzuatında yer alan gayri maddi varlıklarla ilgili kar 

esasına dayalı yöntemler KVK‟nunda belirlenmemiĢtir. Uygulama ve yargı içtihatlarında da bu 

konuda oluĢmuĢ genel bir yorum bulunmamaktadır. GeliĢen ekonomi içerisinde bu tarz 

iĢlemlerin sayısının hızla arttığı dikkate alındığında, mevzuatımızda bu konuda görülen eksiklik 

                                                           
228  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 85, HUV; TOBB, 2002, a.g.e., s. 384 
229  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 86 - 87 
230  Mehmet AktaĢ, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sistemindeki Konumu – II”, YaklaĢım, Kasım 

2003, Yıl 11, Sayı 131, s.86 
231  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 85. HUV; TOBB, 2002, a.g.e., s. 384 
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daha fazla önem kazanmaktadır.
232

 Uluslararası alanda karĢılaĢtırılabilirlik analizinin mahiyeti, 

yapılma Ģekli, emsal bedelin tespitinde uygulanacak yöntemler konusunda ayrıntılı 

düzenlemelerde bulunmaktadır. Türk Vergi Sistemin uluslararası düzenlemeler paralelinde 

bulunmaması, örtülü kazanç kapsamında yapılacak vergi incelemelerinde sorunlara yol 

açılabilecektir. Gelir idaresinin iĢlemleri incelerken kullanacağı takdir yetkisini sınırlayacak, 

mükelleflerin önlerini görmelerini sağlayacak, uluslararası kabul görmüĢ, karĢılaĢtırılabilirlik 

analizi ve emsallerine uygunluğu sağlayan yöntemlerin Türk Vergi Sistemine kazandırılması 

yararlı olacaktır. 

 

3.1.3.  Belgelendirme, Ġspat Külfeti ve Cezalar Açısından KarĢılaĢtırma 

 

ĠĢlemin taraflarından birisinin ülke dıĢında bulunduğu durumlarda, ulusal gelir idaresi 

açısından en önemli sorun yurt dıĢındaki mükelleflerden bilgi ve belge temin edilmesinde ortaya 

çıkacaktır. Yurt dıĢında bulunan bağlı iĢletmeden mal ve hizmet temin edildiği durumlarda, 

belirlenen bedelin emsallerine uygun olup olmadığına iliĢkin bilgi ve belge temini birçok 

durumda mümkün olamamaktadır. Bu durumda gelir idaresi mükellef tarafından kendisine 

sunulan bilgi ve belgelerle yetinmek durumunda kalmaktadır.
233

 Bu zorluları aĢmak için ülkeler 

transfer fiyatlandırması vakalarını ortaya koymak için transfer fiyatlandırması ile ilgili bilgi ve 

belge zorunlulukları getirmektedirler. Sağlanacak bilgi ve belgelerle vergiye tabi iĢlemler doğru 

bir Ģekilde ortaya konmaya çalıĢılmaktadır. Belgelendirme kuralları genellikle OECD 

düzenlemeleri paralelinde olmaktadır. OECD düzenlemeleri, kaynakların etkin dağılımı 

bakımından hem gelir idaresi hem de mükellefler açısından bir denge kurmaya çalıĢmaktadır. 

Ülkemizde ise çok uluslu Ģirketlere ve yerli mükelleflere yönelik örtülü kazanç ve örtülü 

sermaye uygulamalarıyla ilgili özel belgelendirme kuralları bulunmamaktadır.   

 

Ġspat külfeti ile ilgili bölümde de belirtildiği gibi, ispat külfeti genellikle vergi idarelerine 

düĢmektedir. Belgelendirme ve bilgi isteminin yerine getirilmemesi halinde ise gelir idaresinin 

üstüne düĢen ispat yükü mükellefe geçmektedir. Bu durum ulusal gelir idaresine, uluslararası 

boyutu olan iĢlemleri incelemesinde önemli bir araç sağlamaktadır. Mevcut mevzuatımızda yurt 

dıĢı bağlantılı firmalara iliĢkin özel düzenlemeler yer almadığı için, çoğu zaman yurt dıĢı 

bağlantılı iĢlemler örtülü kazanç ve örtülü sermaye açısından test edilmemektedir.
234

 Bu 

anlamda, ispat yükü kurallarının mükellef ile gelir idaresi arasındaki iliĢkileri sağlıklı bir zemine 

oturtulabilmesi, doğru vergi miktarının belirlenebilmesi için belgelendirme ile ilgili özel 

düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Cezalarla ilgili diğer ülke uygulamalarına bakıldığında 

                                                           
232  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 86, 87 
233  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 88 
234  Korkmaz, 2000, a.g.e., s. 88 
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ülkelerin kendilerine has sistemleri olduğu anlaĢılmaktadır. Kimi ülkelerin genel ceza 

sistemindeki uygulamalarının, aynen transfer fiyatlandırma vakalarına uygulandığı 

gözükmektedir. Bazılarında ise özel düzenlemelere gidilmiĢtir. Örneğin Ġngiltere genel ceza 

sistemini son yıllarda yapılan değiĢikliklerle daha katı hale getirmektedir. Cezaların ağırlığı 

açısından bakıldığında ABD‟nin en sert kurallara sahip olduğu gözükmektedir. Buna karĢılık 

Hollanda gelir idaresi geniĢ bir yetki kullanıp ceza dahi vermeyebilmektedir. Ülkemizin 

sistemine bakıldığında çok uluslu Ģirketlerde transfer fiyatlandırmasının cezalandırılması ile 

ilgili özel bir düzenleme yoktur. Buna karĢılık tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaĢma 

müesseseleri veya VUK‟nun 376 ncı maddesindeki indirim uygulamaları, gelir idaresine 

cezaların indirilmesinde önemli yetkiler vermektedir. 

 

3.1.4.  Gelir Ġdaresinin Faaliyetleri Açısından KarĢılaĢtırma 

 

Konunun ülkeler açısından arz ettiği önemi vurgulamak açısından değerlendirilmesinde, 

ülkelerin sarf ettikleri kaynaklar ve ulaĢılan sonuçlar fikir vermektedir. Örneğin Çin Devlet 

Vergi Ġdaresi‟nin (State Administration of Taxation) 1997 yılında konu ile ilgili özel inceleme 

elemanı sayısı 130 iken, 1999 ve 2000 yıllarında sırasıyla 500 ve 1000‟e ulaĢmıĢtır. Özellikle 

serbest bölgelere yakın yerlerdeki yerel vergi idareleri transfer fiyatlandırmasında daha fazla 

deneyim kazanmakta ve bilgisayar sistemlerini transfer fiyatlandırması incelemelerinin seçimini 

sağlayacak Ģekilde kurmaktadırlar. Bu geliĢmelerin sonucunda 1993 yılında 193 olan inceleme 

sayısı, 1999 yılında 950‟ye ulaĢmıĢtır.
235

 Konuyu kendi uygulamalarında hep canlı tutan 

Japonya, oldukça fazla vergi incelemesi yapmaktadır. Özellikle Asya – Pasifik ülkelerine göre 

halihazırda yapılan incelemeler fazla olduğu gibi gelecek yıllarda daha fazla olacağı 

beklenilmektedir. Japon Vergi Ġdaresi (National Tax Authority) uluslararası vergi müfettiĢliğini 

ihdas ederek yeni bir yapılanmaya gitmektedir.
236

 Ülkemizde gelir idaresinin konuyu önem 

verdiği yönünde düzenleme, uygulama ve yapılanma göze çarpmamaktadır. Gelir Ġdaresi konuya 

gerekli önem vermemesi yönündeki tercihinin sebepleri üzerinde durulması gerekmektedir. 

Doğrudan yabancı yatırım ihtiyacı olan ülkemizin eli bir nebze bağlı olduğu düĢünülebilir. Zira 

sıkı düzenlemeler ve uygulamalar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının caydırılması 

olasılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Gelir Ġdaresinin tercihini çevreleyen koĢullar izleyen 

bölümde tartıĢılacaktır. 

 

 

 

                                                           
235  Ho; Lau, 2002, a.g.m. s. 73 
236  Lewis; Lim, 2002, a.g.m.s. 37 - 40 
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3.2.  TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRME VE 

ÖNERĠLER 

 

3.2.1. Genel Olarak 

 

Türk Vergi Sistemi için önerilerin yer aldığı bu bölüme baĢlarken KVK‟nundaki örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili düzenlemelerin gerekçelerine bakmak bize yol 

gösterecektir. Bundan yaklaĢık yarım asır önce yazılmıĢ madde gerekçelerinde aĢağıdaki tespit 

ve görüĢlere yer verilmiĢtir: 

 

“Gizli (sonradan örtülü) sermaye faizleri, Gizli (sonradan örtülü) kazanç dağıtımı 

Ģeklinde ödemeler. Gizli sermaye faizi ile gizli kazanç dağıtımı, kurumlar vergisi bakımından 

üzerinde ehemmiyetle durulmakta olan hadiselerdir. Bilindiği gibi, kurumlar açık olarak vergi 

kaçakçılığı yapmazlar, daha doğrusu bünyeleri ve kuruluĢları icabı yapamazlar. Buna mukabil 

vergi matrahını, önleyici tedbirler alınmazsa „gizli kazanç‟ yolundan gitmek suretiyle 

saklamak imkanı bulabilirler. Memleketimizde bunun bariz misallerine tesadüf edilmiĢtir. 

 

Bu cümleden olmak üzere, merkezleri Ģeklen Türkiye‟de bulunan büyük bazı kurumların, 

hariçte bağlı bulundukları teĢekküllerle olan münasebetleri üzerinden kazançların bir kısmını 

devamlı olarak Türkiye dıĢına kaydırmaya muvaffak olduklarını bir vakıa olarak zikredebiliriz. 

Tasarıda yer alan tedbirlerle yanız hariçte sıkı münasebeti olan yabancı kurumların da bu 

yollardan gitmelerine set çekilmektedir.”
237

 

 

Örtülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili maddelerin gerekçelerinden de anlaĢıldığı üzere 

bu müesseselerin konuluĢ amaçlarının baĢında, çok uluslu Ģirketlerin bu yolları kötü 

kullanmalarının önüne geçmek olduğu sonucuna varılmaktadır. Ancak KVK‟nunda yer alan 

örtülü kazanç ve örtülü sermaye hükümlerinin öteden beri etkili Ģekilde iĢletilememesi 

nedeniyle, büyük holdinglerin, çok uluslu Ģirketlerin ve benzeri grupların, bu alandaki boĢluk 

ve zaaflardan istifade ile vergi kaçırma ve vergiden kaçınmaya yöneldikleri ciddi bir Ģüphe 

olarak durmaktadır.
238

 Bu alanda ne yapılması gerektiği sorusunun cevabının verilmesinde 

uluslar arası iktisadi ve politik çevrenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Göz 

önünde bulundurulması gereken hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

                                                           
237  Bkz.: Murat BaĢaran; Tezcan Atay, “Kurum Fonlarının Ortaklara ve Aralarında Hukuksal ve/veya Ekonomik Bağ 

Bulunan Diğer ġirketlere Kullandırılması Eyleminin Örtülü Kazanç Dağıtımı Merkezinde KDV Açısından AlmaĢık Bir 

YaklaĢımla TartıĢılması-I ” YaklaĢım, Mayıs 2001, Yıl 9, Sayı 101, s.173-180. 
238  Karsan, 1984, a.g.e., s. 84, Gür, 1986, a.g.e., s. 392 
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Günümüzdeki hızlı ekonomik geliĢmelerle birlikte, küreselleĢme ön plana çıkmakta, çok 

uluslu Ģirketlerin önemi giderek artmaktadır. Her yeni buluĢ, sahibine güç vermekte, rekabet 

hızla artmaktadır. 

 

Ekonomik geliĢmelerdeki hızlılık hukuk sistemini geride bırakmaktadır. Hukuk sistemini 

geride kalması hukuksal boĢluklar yaratırken, ekonomik geliĢmeler üzerinde dolaylı ve 

dolaysız etkiler yaratmaktadır. GeliĢmeler, devletlerin ekonomideki rollerinin ne olması 

gerektiği konusundaki soruları arttırmaktadır. Devletlerin vergi gelirleri erozyona 

uğramaktadır.
239

 

 

Çok uluslu Ģirketler küresel olarak faaliyet gösterirken gelir idarelerin faaliyetleri ve 

yetkileri ulusal düzeyde kalmaktadır. Faaliyet alanlarındaki bu belirgin farklılık kimi ülkeleri 

yaptıkları düzenlemelerde daha saldırgan bir hale sokmaktadır. Bazı ülkelerin gelir idareleri, 

vergi rekabetinde çok uluslu Ģirketlere karĢı sert davranmaktadır.
240

 Buna örnek Ġngiltere 

gösterilebilir. Ġngiltere 1998 yılında getirilen yeni ceza sistemiyle, çok uluslu Ģirketlerin 

emsallerine uygun olmayan transfer fiyatlandırma beyanlarını caydırmayı amaçlamıĢtır.
241

 

 

Ülkelerin vergilendirme yetkilerinin dahi tartıĢıldığı ortamda, vergi sistemi tasarlanırken 

dikkate alınması gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlar uygulanabilirlik (enforceability) ve 

yönetilebilirliktir (administrability). Uygulanabilirlik, gün geçtikçe ortadan kalkan sınırlarda, 

her gün biraz daha zorlaĢmaktadır. Sınırların silikleĢmesi kurumlar vergisi alınmasının, 

sermaye üzerinden vergi alınmasının mümkün olup olmayacağını tartıĢmasını gündeme 

getirmektedir. Bu nedenle etkin bir vergi sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dikkate 

alınması gereken unsurlardan biri, ülkeler arasında iĢbirliğine gitmektir. Aksi takdirde her bir 

ülkenin sadece kendini düĢünerek yapacağı uygulama ülkelere faydadan ziyade zarar 

verecektir. ĠĢin özü bütün ülkelerin kazanacakları en makul çözümü bulmakta yatmaktadır.
242

 

 

Ülkeler arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaĢmalarından doğacak karĢılıklı ve 

dengeli vergi fedakarlığının rakip iĢletmelere sağlayacağı vergi avantajları ve belirlilik ortamı, 

Türk Ģirketleri için olduğu kadar, Türkiye‟nin vergi gelirleri bakımından da olumlu sonuçlar 

doğurabilecektir. Yabancı sermayeye açık ve küçük çapta da olsa dıĢ yatırımları bulunan 

Türkiye, konumuzla ilgili vergi sorunlarının çözümünde iĢbirliğinden uzak kalamayacaktır.
243

 

Küresel ölçekte mahiyeti olan konunun, bilinçli ve planlı bir Ģekilde incelenmesinde ve 

                                                           
239  Hasan Aykın, “Yeni Ekonomi, E-Devlet ve Gelir Ġdaresi” YaklaĢım, Nisan 2001, Yıl 9, Sayı 100, s.75 - 76 
240  The Economist, “Gimme Shelter”, Jan 29 th, 2000 
241  Stanley, 2001, a.g.m., s. 28 
242  Slemrod, 90 / 91,a.g.m. s. 9 - 11 
243  Karsan, 1984, a.g.e., s. 84 - 85 
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uluslararasındaki iĢbirliği çerçevesinde çözümünde yarar vardır.
244

 Uluslararası alandaki 

iĢbirliği, vergi anlaĢmaları ve vergi idareleri arasındaki anlaĢmalar çerçevesinde yürütülen 

ortak çalıĢmalarla sağlanmaktadır. Bunların arttırılması ve alanlarının geniĢletilmesinde yarar 

bulunmaktadır.
245

 

 

Ġzlenecek politikalar sadece vergi hukuku ve muhasebe disiplini ile ilgili değildir. Vergi 

hukukundaki ve muhasebe uygulamalarında yapılacak tercihler, diğer alanlarda izlenecek 

politikalarının bir uzantısı niteliğini taĢıyacaktır. Ülkenin ticaret politikası, yabancı doğrudan 

yatırımlara sağlanacak kolaylıklar, iĢ hukuku, döviz sistemi ve yürütülen iĢ stratejileri gibi 

faktörler yapılacak tercihleri etkileyecektir. Ayrıca ülkenin ekonomik durumu ve dahil olduğu 

uluslararası kuruluĢların konu ile ilgili politikaların etkisi de unutulmamalıdır. Çok faktörlü ve 

oynak zemine sahip olan alanda tercih yapmak uzun soluklu ve titiz bir çalıĢmayı 

gerektirmektedir.
246

 

 

Ciddi çalıĢmalarla varılacak tercihler ülkenin vergi sistemini ve muhasebe uygulamalarını 

diğer ülkelerle uyumlaĢtırırken, vergi gelirlerinin artmasına da vesile olacaktır. Çok uluslu 

Ģirketlerin örtülü kazanç ve sermaye konularında incelenmesi konusunda ülkelerin bir ikilem 

içinde bulunduğu düĢünülmektedir. Bunlar vergi gelirlerinden mahrum olmak veya doğrudan 

yabancı yatırımların ülkeye geliĢindeki azalma olarak gösterilebilir. Yabancı sermayeye 

ihtiyacı olan ülkelerde bu ikilem had safhada hissedilmektedir.
247

 

 

Az geliĢmiĢ ülkelerin çoğunluğu, çok uluslu Ģirketlerde örtülü kazanç ve örtülü sermaye 

uygulamalarını idare edememektedir.
248

 Düzenleme yapmamıĢ ve korumasız durumda bulunan 

az geliĢmiĢ ülkeler, örtülü kazanç ve örtülü sermaye uygulamalarından olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Etkin bir yöntem izlemeyen ülkeler açısından ortaya çıkacak sorunlar Ģu 

Ģekilde özetlenebilir: Örtülü kazanç ve örtülü sermaye uygulamaları ülkelerin vergilendirme 

yetkilerini sınırlandırmaktadır. Kaynakların ülkeler arasındaki dağılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yabancı sermayeye ihtiyaç duyan ülkeler kaynak temininden çok kaynak çıkıĢı 

ile karĢılaĢmaktadırlar. 

 

                                                           
244  Karsan, 1984, a.g.e., s. 84 - 85, AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 258 
245  Y. Öncel, 2002, a.g.m. s. 12 - 13, 18 
246  Taylor, 2002, a.g.m., s. 312 
247  Mustafa Çamlıca, “ Uluslararası Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı ve Vergi AnlaĢmalarının Ġstismarı ”, Vergi 

Sorunları, Haziran 1996, Yıl 15, Sayı 93, s. 97 
248  Kızılot, 2002, a.g.e., s. 47 
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Vergi gelirleri azalmaktadır. Ödemeler dengesi çok uluslu Ģirketlerin 

fiyatlandırmalarından etkilenmektedir.
249

 Türkiye‟nin sahip olduğu mevzuat altyapısını çok 

uluslu Ģirketlerin örtülü kazanç ve sermaye uygulamalarının incelenmesinde, kullanıp 

kullanmadığı konusu dikkati çekmektedir. Bunun yanıtı ise uluslararası camiadaki konumuyla 

yakından ilgilidir. Türkiye, yabancı sermayeye ihtiyacı olan az geliĢmiĢ bir ülke olduğu için, 

çok uluslu Ģirketlerin uygulamaları konusunda ciddi inceleme yapacak bir konuma sahip 

değildir. Bu nedenle konuyu bir sorun olarak değerlendirmemekte, esnek bir uygulama takip 

etmekte ve çok uluslu Ģirketleri ürkütecek boyutlarda incelemelere giriĢmemektedir.
250

 

 

Konunun tartıĢılmasında dikkate alınması gereken diğer bir husus Türk Ģirketlerinin de 

çok uluslu bir nitelik aldığıdır. Son yıllarda birçok Türk Ģirketi uluslararası boyutta iĢ 

yapmakta, Türkiye‟deki ana Ģirket ile diğer ülkelerdeki bağlı Ģirketleri arasında mal ve hizmet 

fiyatlandırması olgusuyla karĢılaĢmaktadır. Yapılacak düzenlemeler sadece yabancı ülkelerin 

çok uluslu Ģirketleriyle sınırlı olmayacak, yerli çok uluslu Ģirketleri de kapsayacaktır.
251

 

Yukarıdaki genel açıklamalar çerçevesinde Türk Vergi Sisteminin değerlendirilmesi ve 

geliĢtirilen öneriler baĢlıklar altında aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

3.2.2. Vergi Gelirlerinin Arttırılması Açısından Değerlendirme 

 

Transfer fiyatlandırmasından en fazla geliĢmekte olan ülkelerin etkilendiği ve zararlı 

çıktıkları söylenebilir. Dünya ticaretini, geliĢmiĢ ülkelerin çok uluslu Ģirketleri yönettiği için 

geliĢmekte olan ülkelere ihraç edilen veya bu ülkelerden ithal edilen mal ve hizmetler, 

uluslararası piyasalarda yine bunların elinden geçmek zorundadır. Yani bu Ģirketler ihraç 

ettikleri mallarda monopol veya oligopol, ithal ettiklerinde ise monopson, oligopson 

durumundadırlar. GeliĢmekte olan ülkelere mal ihraç ederken monopol fiyatlarından satmakta, 

ithal ederken ise diledikleri fiyatlardan almaktadırlar. Dolayısıyla geliĢmekte olan ülkeler bu 

manipülasyonlara karĢılık korunmasız durumdadırlar. Zira geliĢmekte olan ülkelerin 

fiyatlandırma yoluyla karlarını kendi ev sahibi ülkelere aktaracak Ģirketleri az veya hiç olmadığı 

söylenebilir. Buna karĢılık sanayileĢmiĢ ülkelerin transfer fiyatlandırması nedeniyle 

uğrayacakları kayıplar bu ülkelerin Ģirketleri tarafından yapacakları aksi yönde transfer 

fiyatlandırması ile etkisizleĢtirilmekte veya azda olsa telafi edilebilmektedir.
252

 

 

                                                           
249  Y. Öncel, 2002, a.g.m., s. 3, 9-10, Kızılot, 2002, a.g.e., s. 40, Her iki yazar bu paragraftaki atıf yapılan görüĢlerini, 

transfer fiyatlandırmasını esas alarak ortaya koymuĢtur. Transfer fiyatlandırması ile örtülü kazanç kavramları 

birbirlerine yakın olmaları, örtülü sermayenin de örtülü kazancın tamamlayıcı unsuru olması nedeniyle, paragraf örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye bağlamında yazılmıĢtır. AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 197, 256, Beylik, 2004, a.g.m. 
250  Dicle, 1995, a.g.e., s. 39, Erdel; OkumuĢ, 2002, a.g.m., s. 87-90. 
251  Saraç, 2005, a.g.m., s. 94. 
252  ġatıroğlu, 1984, a.g.e. s. 210 - 211. 
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GeliĢmiĢ ülkelerin birbirinde faaliyette bulunan çok uluslu Ģirketlerinin uzantılarının 

aralarında transfer fiyatlandırma yapma imkanı geliĢmekte olan ülkelere göre daha azdır. Bunun 

nedeni bu ülkeler ekonomik geliĢmiĢlik bakımından birbirine yakın olmasıdır. Malların ve 

hizmetlerin fiyatları birbirine yakındır. Ayrıca, aynı malların faaliyette bulunulan ülkelerde de 

üretilmesi rekabeti ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, transfer fiyatlandırmasına gerek yoktur. 

Bu nedenle transfer fiyatlandırmanın amaçlarından biri geliĢmekte olan ülkeler ve bu ülkelerden 

ilave karlar ve kazanç transferleridir.
253

 Dolayısıyla çok uluslu Ģirketler faaliyette bulundukları 

geliĢmekte olan ülkelerden elde ettikleri gelirleri fiyatlandırma yoluyla ülke dıĢına kolaylıkla 

çıkarabilmektedirler.  

 

Çok uluslu Ģirketlerin getirdikleri doğrudan yabancı yatırımların tutarından daha fazlasını 

açık kar veya transfer fiyatlandırması yoluyla ülkeden çıkarmaları halinde, geliĢmekte olan 

ülkeden çok uluslu Ģirketin ana merkezinin bulunduğu ülkeye kaynak aktarması ortaya 

çıkmaktadır.
254

 

 

Ülkemizin mevcut düzenlemelerinin çok uluslu Ģirketlerin aralarındaki mal ve hizmet 

fiyatlandırmalarının olumsuz sonuçlarını vergisel yönden önleyici nitelikten yoksundur. Bu 

zafiyet vergi gelirlerinin azalmasına neden olacaktır. Vergi gelirlerindeki düĢüklük milli geliri de 

olumsuz etkileyecektir. Lisans, patent, marka gibi gayri maddi hakların bulunduğu durumlarda 

bu riskler daha fazla olacaktır. Çok uluslu Ģirketlerden alınacak vergi gelirlerinin arttırılması ve 

milli gelir seviyesinin yükseltilmesi için örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseselerinde tadilat 

yapmak gereklidir.
255

 Tadilat yapılırken Türk Vergi Sisteminin olayları geriden takip eden, 

önleyicilik ve öngörülebilirlikten uzak bir yapıdan çıkarılması gerekmektedir. 

 

3.2.3.  Doğrudan Yabancı Sermeyenin Çekilmesi Açısından Değerlendirme 

 

Türkiye, 1996 – 2001 döneminde ortalama 1.250 milyon dolarlık doğrudan yabancı 

yatırım çekmiĢtir. Aynı dönemde dünyadaki doğrudan yabancı sermaye miktarı 812.387 milyon 

dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu rakamlara göre aynı dönemdeki yabancı doğrudan 

yatırımlardaki payı binde 1,5 seviyesindedir. Dolayısıyla Türkiye‟nin yabancı doğrudan 

yatırımları yeterli bir Ģekilde çekemediği kolaylıkla söylenebilir. Nüfusunun önemli bir bölümü 

gençlerden oluĢan Ülkemiz, halihazırdaki iĢsizlik sorununu yakın gelecekte daha fazla 

hissedecektir. Bu geliĢimden hareketle yakın zamanda 4875 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu 

yürürlüğe girmiĢtir. Kanun yabancı sermayenin Türkiye‟ye çekilmesi için çıkarılmıĢtır. Bu 

                                                           
253  ġatıroğlu, 1984, a.g.e. s. 211 
254  AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 197, 256 
255  AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 259 
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kanunla kar ve hisse transferlerinde, taĢınmaz ediniminde serbestliğe gidilmiĢ, kamulaĢtırma ve 

devletleĢtirme yapılmayacağı hüküm altına alınmıĢ, uyuĢmazlılarda tahkime baĢvurulacağı 

yönünde düzenlemeler getirilmiĢtir.
256

 

 

Genel olarak kabul edilen varsayım, adaletsiz, belirsiz veya sıkı transfer fiyatlandırması 

kurallarının doğrudan yabancı sermayeyi azaltacağı yönündedir.
257

 Bu durum mükellefler 

açısından vergi ihtilafları riskini arttıracaktır.
258

 Ancak transfer fiyatlarının vergileme ile ilgisi 

birçok ülkede hala oldukça yeni bir husus olup ülkeler bu alanda çok fazla tecrübeye sahip 

değildir. Bu nedenle yabancı doğrudan yatırımlar ile transfer fiyatlandırma pratikleri arasındaki 

iliĢkiyi amprik olarak incelemek oldukça zordur. Transfer fiyatlarını vergileme 

uygulamalarındaki belirsizliklerin etkilerini amprik olarak ölçmek zor olsa da yabancı doğrudan 

yatırımları üzerinde negatif bir etkiye sahip olabilir. Yabancı doğrudan yatırımları artırmak 

isteyen ülkeler belirsizlikleri kaldırmak isteyebilir.
259

 Yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi 

amacıyla uluslararası standartlara uygun, hem devlet hem de mükellefler tarafından kabul 

görmüĢ, saydam ve sınırları belirli kurallar gereklidir.
260

 

 

Türkiye yabancı sermayenin çekilmesi ve yabancı sermaye yoluyla kalkınmayı uzun 

süreden beri siyasi ve ekonomik bir tercih olarak koymuĢtur. Yabancı sermayeyle ilgili olarak 

yapılan bu tercihin vergi hukukunda da yerine getirilmesi gerekmektedir. Vergi kanunların her 

zaman değiĢtirilmesine karĢılık vergi anlaĢmalarıyla bir takım hususların sabitlemesi, yabancı 

sermaye için bir güvenlik oluĢturmaktadır.
261

 Bu anlamda yabancı yatırımcıların önüne önceden 

belirlenmiĢ alternatiflerin konulması açısından peĢin fiyatlandırma anlaĢmalarının, tahkimin 

yapılabileceği yönünde düzenlemelerinin yapılması yerinde olabilecektir.
262

 ġeffaf nitelikteki 

transfer fiyatlandırma kurallarının bulunması, Türkiye‟ye yatırım yapmak isteyecek yabancı 

yatırımcılar için güven unsuru ve olumlu bir gösterge olacaktır.
263

 

 

3.2.4.  Vergi Sistemlerinin UyumlaĢtırılması Açısından Değerlendirme 

 

KüreselleĢmenin özellikle az geliĢmiĢ ülkeler açısından kurtarıcı olduğu kadar yıkıcı da 

olabileceği yönünde görüĢler mevcuttur. Her iki görüĢün doğru olduğu yanlar bulunduğu gibi 

yanlıĢ yönleri de bulunmaktadır. Fakat genel olarak doğru olan küreselleĢmenin kaçınılmaz 

                                                           
256  Doğan Alantar, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DDY) ve 4875 sayılı Kanun‟ un Getirdiği Yenilikler”, YaklaĢım, 

Ağustos 2003, Yıl 11, Sayı 128, s. 90 – 93, 4875 sayılı Kanun 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanmıĢtır. 
257  Günaydın, 1998, a.g.e., s.274, 277, Kızılot, 2002, a.g.e., s. 47 
258  Kızılot, 2002, a.g.e., s. 47 
259  Günaydın, 1998, a.g.e., s.274, 277 
260  Kızılot, 2002, a.g.e., s. 47, AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 47 
261  Tuncer, 1974, a.g.e., s. 174 
262  Beylik, 2004, a.g.m. 
263  AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 250 
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niteliğidir.
264

 KüreselleĢmenin getirdiği yenilikler karĢında durmak yerine sunduğu faydalardan 

yararlanmak ve olumsuz etkilerinden sakınmak izlenecek yol olmalıdır. Dağılan Eski Sovyet 

Bloku ülkelerinin bile konumuzla ilgili adımlar attığı günümüzde AB‟ne aday olan ülkemizin 

konunu üzerinde durmaması ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
265

 

 

KüreselleĢme üç aĢamada gerçekleĢmektedir. Ġlk aĢamada geleneksel ticari engeller 

ortadan kaldırılmakta, ikinci aĢamada toplumsal çaba düzenleyiciliğe (regulation) ve 

özelleĢtirmeye kaymakta, son aĢamada ise uluslararası koordinasyon, uyumlaĢtırma ve 

standartlaĢtırma önem kazanmaktadır. Özellikle vergi alanında uluslararası koordinasyon, 

uyumlaĢtırma ve standartlaĢtırma açısından transfer fiyatlandırması alanında atılan adımlar daha 

fazla önem kazanmaktadır. Uluslararası vergi uyumlaĢtırmaların baĢında transfer fiyatlandırması 

kuralları arasındaki uyumlaĢtırma gelmektedir.
266

 

 

Bunun ilk adımı ülkeler arasında imzalan çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmalarıdır. 

AnlaĢmaların OECD veya BM Modeline benzer Ģekilde olması bir yeknesaklık sağlamakta 

yardımcı olacağı gibi uluslararası standartların içselleĢtirilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Uluslararası modellere uygun anlaĢmalar yapıldıktan sonra ulusal hukukta bunlara uygun kanun 

ve ikincil mevzuatın yapılması ile uyumlaĢtırma tamamlanmıĢ olacaktır.
267

 

 

OECD üyesi olmayan Rusya‟nın iç hukukundaki düzenlemeler ile uluslararası kuruluĢun 

çalıĢmaları benzerlik göstermektedir. Rusya‟nın imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaĢmaları OECD modeli esas alınarak hazırlanmıĢtır.
268

 Aynı Ģekilde çalıĢmanın ilgili 

bölümlerinde yapılan atıflarda da belirtildiği üzere Çin, OECD Modeli paralelinde kendi iç 

mevzuatını güncellemektedir. Ülkemiz dünyadaki tartıĢmaların dıĢında kalmaktadır. OECD 

düzenlemeleri ile iç hukukumuz bir arada değerlendirilip uyumlaĢtırılmamıĢtır. Hatta yarım asır 

önce yürürlüğe konulmuĢ müesseselerin üzerine fazla bir Ģey eklenmemiĢtir. Bu ataletin yanında 

hızlı olarak geliĢen küreselleĢmenin baskısı, yakın gelecekte daha fazla hissedilecektir. Bu 

açıdan uluslararası düzenlemeler ile iç hukukun uyumlaĢtırılması için bir an önce çalıĢmaya 

baĢlayıp yol almak gerekmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
264  Meriç; Ay, a.g.m. 
265  Uyanık, 2001, a.g.e., 278 
266  Deprez, a.g.e., s. 367 - 368 
267  Patel, Sep 2001, a.g.m., s. 52 
268  Matchekhin, Dec2001/Jan 2002, a.g.m., s. 34 
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3.2.5.  Yapılması Gereken Hukuki Düzenlemeler Açısından Değerlendirme 

 

Vergi sistemi, mükellefler arasında adaletin sağlanmasında ve ekonomik politikaların 

uygulanmasında kullanılan bir maliye politikası aracıdır. Ancak bunun sağlanabilmesi, vergi 

kanunlarının karmaĢık olmasına neden olmaktadır. Vergi kanunlarının karmaĢıklığı, bunlara 

uyumu ve bunların uygulattırılmasını güçleĢtirmekte, politikaların etkililiğini azaltmakta, hem 

gelir idaresine hem de mükellefe ilave maliyetler yüklemektedir. KarmaĢık vergi kanunları, 

mükellefin sisteme uyumu sağlamaya yönelik faaliyetlerini, özellikle belgelendirmeden dolayı 

maliyetli kılmaktadır. Buna ilave olarak mükellefin vergi kanunlarına uyumlu gibi düĢündüğü 

hususların gelir idaresi tarafından incelenmesi ve farklı yorumlara maruz kalma riski 

artmaktadır. Belirsizlik kanunlara uyan mükellefleri daha temkinli ve faaliyetlerinde kısıtlayıcı 

etkisi olurken, diğer mükelleflere bir takım istismar olanakları sağlamaktadır. Ayrıca 

karmaĢıklık denetim maliyetlerini arttırmakta ve denetimin doğruluğunun azalmaktadır. 

KarmaĢık vergi kanunları bizzat vergi denetimiyle görevli olanların hata riskini arttırmaktadır. 

Hata riskini azaltılması da gelir idaresine maliyet yüklemektedir. Bunlar bütün vergi kanunları 

hazırlanırken dikkate alınması gereken genel hususlardır.
269

  

 

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili gerek uluslararası kuruluĢların çalıĢmaları gerekse ülke 

uygulamaları vergi idareleri ile mükellefler arasında birçok sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Bunların baĢında gerçek fiyatların tespitindeki güçlük gelmektedir. Özellikle bünyesinde gayri 

maddi varlık bulunan malların fiyatlarının tespiti daha fazla zorluk içermektedir. Haliyle 

uygulamalar vergi idareleriyle mükellefler arasında anlaĢmazlıklara sebep olmaktadır. Konunun 

belirsizliği gelir idaresinin uygulamalarının yargıya gitmesine ve genellikle mükellef lehine 

sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Örneğin, ABD Genel Muhasebe Ofisinin verilerine göre 

ABD Gelir Ġdaresi, 1987–1989 yılları arasındaki transfer fiyatlandırması ile ilgili davaların % 74 

ünü kaybetmiĢtir.
270

 

 

Konunun çözümünde uygulanacak hukuki kuralların oldukça ağır ve mükellefleri zorlayıcı 

tarzda olması halinde, çifte vergilendirme riskine ve uzun zaman alacak maliyetli incelemelere 

sebebiyet verebilecektir. Ortaya çıkabilecek olumsuzluklar küresel ticareti ters yönde 

etkileyecektir. Vergi idareleri, vergi gelirleri arttırılması ile ticari iĢlemlerin olumsuz yönde 

etkilenmemesi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadırlar.
271

 Transfer fiyatlandırmasında 

emsallerine uygunluk ilkesinin uygulaması, hesaplamaların sübjektifliği ve karmaĢıklığı 

nedeniyle tek bir sonucun elde edilmesini güç kılmaktadır. Bu güçlük nedeniyle, çifte 

                                                           
269  Kate Krause,“Tax Complexity : Problem or Opportunity ?”, Public Finance Review, Sep 2000, Vol. 28, Issue 5, s. 412 
270  Dicle, 1995, a.g.m., s. 36 
271  Emmanuel, 1999, a.g.m., s. 253 - 254 
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vergilendirme sorununun ülkeler arasında çözümü pek kolay olmamaktadır. OECD Modeli ve 

Rehberi çerçevesindeki düzenlemeler, Ģüphesiz ki bütün ülkeler için tam anlamıyla tatminkar bir 

sonuç getirmemektedir. Ancak, bir sistem oluĢturulması ve böyle karmaĢık bir konuda mümkün 

olduğunca sonuca ulaĢılması açısından bu düzenlemeler son derece yararlı ve zorunlu 

olmaktadırlar.
272

 

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde Türkiye ile ticari iliĢkileri fazla olan ABD, Almanya, Fransa 

ve Ġngiltere‟nin düzenlemelerine baktığımızda, ABD‟nin OECD‟ye öncelik ettiğini, diğerlerinin 

OECD paralelinde olduğu görülmektedir. AB uygulamaları ile ilgili bölümünde de bahsedildiği 

gibi Birliğin konuyla ilgili Tahkim AnlaĢması dıĢında özel düzenlemeleri bulunmamaktadır. 

Birlik üyeleri konuyu bireysel olarak çözmektedirler. Bu çözümlerini yaparlarken OECD 

düzenlemelerini benimsemektedirler. Ülkemizin dıĢ ticaret hacmi ile yabancı doğrudan 

yatırımlarının AB üyeleriyle olduğu ve AB‟ye tam üyeliği yönünde tercihi bulunduğu, dikkate 

alındığında OECD düzenlemelerinin benzerinin Türkiye‟de de yapılması olumlu bir adım 

olacaktır.
273

 

 

Kurumlar Vergisi Sistemimizde örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseseleri mükellefe 

iĢlemlerin emsaline uygun olmaması durumunda bunun vergi hukuku bakımından kabul 

edilemeyeceğini ortaya koymuĢtur. Ancak olması gerekene nasıl ulaĢılacağı konusunda yön 

gösterici niteliği bulunmamaktadır. Önceki bölümlerde incelediğimiz OECD ve ABD 

düzenlemeleri hem gelir idaresine hem de mükellefe yol göstermektedir. Bu bağlamda sorunu 

ihtilaflardan önce çözmeye yönelik, öngörülebilir ve mükellefi olumluya sevk eden 

düzenlemelerdir. Ülkemizin modeli ise ihtilafları önlemeye yönelik olmayıp iĢlemden sonra 

tepki veren bir modeldir. Tepki veren bir düzenlemeden, önlemeye dönük bir düzenlemeye 

geçmek yararlı olacaktır. Bu sayede, sorunlar çıktıktan sonra tepki veren vergi sistemi yerine, 

sorunlar çıkmadan önlem almaya dönük bir sisteme geçilmesi gereklidir.
274

 Kurulacak sistem, 

mükelleflerin kötü niyetli gelir aktarmaları ile iyi niyetli uygulamaları arasındaki çizgiyi ayırıcı 

nitelikte olmalıdır.
275

 Bu bağlamda iyi bir transfer fiyatlandırmasının aĢağıdaki özellikleri 

taĢıması gerekmektedir. 

 

“Yöntemler mümkün olduğu kadar basit olmalı, esneklik göstermeli, dünya düzeyinde 

değiĢen iktisadi Ģartlara hızlı bir cevap vermeli, yönetimi kolay olmalı, satıĢları ve karları 

artırmak maliyetleri düĢük tutmak için Ģirket grupları ve yöneticiler için bir teĢvik unsuru vasfını 

taĢımalı, Ģirket gruplarını motive etmeli, kaynakların dağılımını ve iĢlerin değerlendirmesini 

                                                           
272  HUV; TOBB, 2002, a.g.e., s. 395 
273  HUV; TOBB, 2002, a.g.e. s. 411, Güner, 2004, a.g.m., AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 250 
274  AktaĢ, Kasım 2003, a.g.m., s. 88, AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 249 
275  Kızılot, 2002, a.g.e., s. 47 
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kolaylaĢtırmalı, kanuni alanlarda karları maksimize etmeli, hem iç hem de dıĢta güvenilir olmalı, 

içte makul ve adaletli olarak kabul edilmeli, dıĢta savunulabilir olmalıdır.”
276

 KVK‟nun örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili düzenlemeleri, karĢılaĢtırılabilirlik analizi, analizin yapılma 

Ģekli, emsallerine uygunluğu sağlayacak yöntemlerin belirlenmesini sağlayacak Ģekilde revize 

edilmelidir. Yöntemlerin belirlenmesinde gelir idaresine, bağlı Ģirketler arasında kar ve maliyet 

paylaĢımlarında kanuni kıstasları ortaya konularak, verilecek takdir yetkisi belirlenmelidir. Bu 

çerçevede VUK‟nun değerlemeye dönük hükümlerinde değiĢikliğe gidilmeli ve ilave yöntemler 

getirilmelidir.
277

 

 

Örtülü kazancın sadece sermaye Ģirketlerine has bir uygulama olmasının önüne geçilmeli 

ve diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerine de teĢmil edilmelidir. 

Sermaye Ģirketi dıĢındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri için 

doğrudan örtülü kazanç ve örtülü sermaye uygulanmasını sağlayacak mekanizmalar 

kurulmalıdır. Örtülü kazancın oluĢması için hazine zararı oluĢması yönünde geliĢen içtihat 

uluslararası geliĢmeler karĢısında doğru bir yaklaĢım değildir. Bunun yerine örtülü kazanç veya 

örtülü sermayeden dolayı bir mükellefte tarhiyat yapılması halinde, muhatabında düzeltme 

yapılacağı anlayıĢı benimsenmelidir. Bu yaklaĢım benimsenirken tartıĢılması gereken diğer 

husus örtülü dağıtılan kazançların ve örtülü sermaye faizlerinin kar payı kabul edilip, kar payı 

üzerinden ikincil tarhiyat yapılıp yapılmayacağı konusu üzerinde durulmalıdır. Uluslararası 

alanda da örtülü dağıtılan kazançların ve örtülü sermaye faizlerinin kar payı olarak nitelendirilip 

vergilendirilmesi konusunda bir görüĢ birliği bulunmamaktadır. Ülkeden ülkeye farklı 

düzenlemeler bulunmaktadır. Uygulamasının kolaylığı ve uluslar arası çifte vergilendirmenin 

önlenmesi tartıĢmasını önüne geçilmesi bakımından örtülü dağıtılan kazançların ve örtülü 

sermaye faizlerinin kar payı olarak değerlendirilmemesi ve vergilendirilmesi yoluna 

gidilmemesi bir tercih olabilecektir. Ancak bu görüĢ, olayın gerçek mahiyetini yakalamamakta 

ve kar normal yoldan dağıtılsaydı ortaya çıkacak vergilendirmeyi ihmal ederek, vergide adalet 

kavramını gözardı etmektedir. Zor olmasına rağmen örtülü dağıtılan kar paylarının ve örtülü 

sermaye faizlerinin kar payı kabul edilerek vergilendirilmesi yoluna gidilmesi yerinde olacaktır. 

 

Örtülü sermayede mükelleflerin önüne açmak için kabul edilebilir borç öz sermaye 

oranlarının belirlenmesinde fayda bulunmaktadır. Mükelleflerin faaliyette bulundukları sektörler 

de dikkate alınarak, belirlenecek borç öz sermaye oranının üstündeki borçlanmaların faizlerinin 

kanunen kabul edilmeyeceğinin Ģeffaf bir Ģekilde duyurulması birçok sorunu baĢlamadan 

çözebilecektir.
278

 Ancak sabit oranın aĢılması, örtülü sermaye varlığı konusunda Ģüphenin 

                                                           
276  Günaydın, a.g.e., s.259 - 260 
277  Y. Öncel, 2002, a.g.m., s. 18 
278  AktaĢ, 2004, a.g.e., s. 256 - 257 
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baĢlangıç noktası olarak kabul edilmesi ve borçlanmanın emsaline uygun olup olmadığının yine 

de araĢtırılması gerekmektedir. 

 

Aksi takdirde mekanik oran yaklaĢımıyla örtülü sermaye konusunda karar vermek, 

gerçekte örtülü sermaye olmayan borçları, örtülü sermaye olarak niteleme riskini taĢıyacaktır. 

Gelir idaresinin mükellefler karĢısında baskıcı bir tavır içine girmemesi bakımından ispat 

külfetinin gelir idaresinde olması esasının benimsenmesi doğru bir yaklaĢım olacaktır. 

Kendisinden istenen bilgi ve belgeleri sunmaması durumunda ise ispat külfetinin mükellefe 

geçmesi tabii olacaktır. 

 

3.2.6.  Ġdari Uygulamalar Açısından Değerlendirme 

 

Ülkelerin konu ile ilgili olarak uluslararası alanda söz sahibi olabilmeleri ve vergi 

gelirlerini ve diğer ulusal çıkarlarını koruyabilmeleri için transfer fiyatlandırma vakalarını 

düzenli olarak izlemeleri ve mükelleflerin transfer fiyatlandırma iĢlemlerini değerlendirebilecek 

yetkili vergi memurlarını istihdam etmeleri gerekmektedir.
279

 Aksi takdirde gittikçe artan ve 

giriftleĢen iĢlemlere karĢı gelir idaresi en iyi düzenlemeleri yürürlüğe koysa dahi baĢarısız 

kalacaktır. BaĢarısızlık vergi gelirlerinin diğer ülkelere kaymasına sebep olacaktır. 

 

Evveli emirde VUK‟nun 148 ve 149 uncu maddelerindeki bilgi isteme ile ilgili 

düzenlemeleri aracılığıyla çok uluslu Ģirketlerden bilgi isteme yoluna gidilebilir. Ġstenen bilgiler 

arasında, yapılan transferlerin cinsi, tutarları, iĢlem tarihleri gibi hususlar yer almalıdır.
280

 Elde 

edilen bu verilerle aynı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca oluĢturacak vergi istihbarat arĢivinin 

güncellenmesi yerinde olacaktır. Bu arĢivde yurt dıĢı fiyatlar ve para transferleri ile ilgili 

bilgilere yer verilmelidir. Ülkemizin imzaladığı çift taraflı vergi anlaĢmalarındaki karĢılıklı bilgi 

alıĢ veriĢi konusu üzerinde daha fazla durulmalıdır.
281

 Diğer taraftan Gelir Ġdaresi içinde ulusal 

ve uluslararası arası fiyatlandırmaları izleyecek bir birimin kurulması faydalı olacaktır.
282

 Elde 

edilen belge ve bilgiler değerlendirmeye tabi tutulmasında, iĢlemlerin incelenmesinde, gelir 

idaresinin daha aktif bir tavır sergilemesi vergi gelirlerinin arttırılması bakımından gereklidir 

 

 

 

 

                                                           
279  Belkaoui, 1991, a.g.e., s. 212 
280  Beylik, 2004, a.g.m. 
281  HUV; TOBB,2002, a.g.e. s. 410, Beylik, 2004, a.g.m. 
282  Beylik, 2004, a.g.m. 
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3.3. TÜRKĠYE’DE TRANSFER FĠYATLANDIRMASI UYGULAMALARINDAKĠ 

EKSĠKLĠKLERE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME 

 

GeliĢmiĢ ülkelerde Transfer Fiyatlandırması kavramı çok önemli bir yer iĢgal etmektedir. 

Türkiye‟de ise Transfer Fiyatlandırması kavramı 2007 de zorunlu hale getirildi. Avrupa‟da ve 

ABD‟de ve OECD ülkelerinde bizden önce uygulandığı için bizden bu konuda mevzuat ve 

teknik olarak önde oldukları söylenebilir. Türkiye de Transfer Fiyatlandırması mevzuat olarak 

OECD kuralları alındı ve mevzuatın eksik yanları en aza indirilmiĢ halde Türk Vergi mevzuatına 

girmiĢ bulunmaktadır. Ancak ülke uygulamalarında ülkemizden kaynaklanan yetersizlikler var 

mevzuatta ve henüz bu eksiklikler transfer fiyatlandırması kavramının yeni olmasından dolayı 

giderilmiĢ değildir. 

 

Ülkemizde transfer fiyatlandırması Ģu anda bu kavram muhasebeciler ile vergiciler 

arasında konulmuĢ kurallar ve mevzuat olarak algılanmıĢ durumdadır. Aslında transfer 

fiyatlandırması kavramı muhatapları aslında Ģirketin sahipleri ve yöneticileridir. Bir malın ne 

kadara alınıp satılacağı Ģirket yöneticileri tarafından bilinir ve bu muhasebecilerin en son 

bilecekleri Ģeylerdir. Bu nedenden dolayıdır ki bu kavram Ģirketin kararlarını veren yöneticilerin 

karar vermesi gündemine girmesi gereken bir konudur. Yöneticiler tarafından bu konu ile ilgili 

Ģirket içinde mekanizmalar kurulması gerekmektedir. Ve bu kavramın uygulama nedenleri ve 

uygulanmadığında sonuçlarının ne olacağı Ģirket sahip ve yöneticilerine gerek mali otorite 

gerekse ticaret odaları v.s kurumlar tarafından anlatılmalıdır.Bu açıdan bakıldığında transfer 

fiyatlandırması uygulaması Ģu an için anlaĢılması yetersizdir. 

 

Ayrıca Türkiye‟de Ģirketlerin transfer fiyatlandırması mevzuatının getirdiği kuralları 

uygulayacak transfer fiyatlandırması ekipleri ve bunun yanında Ģirketlerin bu konuda iç 

denetimleri ve bağımsız denetimleri yeterli değildir. 

 

Transfer fiyatlandırması ülkemizde genelde bir takım doldurulması gereken zorunlu 

formlar, bilgilerin alt alta konulup asgari bilgilerle geçiĢtirilip tamamlanmaya çalıĢılan bir takım 

prosedür olarak görülüyor. Bu anlayıĢ ileride bir vergi incelemesinde Ģirketler açısından tahmin 

edemedikleri vergi matrah farklarıyla karĢı karĢıya kalabilirler. Yöneticiler tarafından bu konu 

iyi olarak algılanması gerekmektedir. 

 

Transfer fiyatlandırması uygulaması uygulayan Ģirketler bunu yapmaya çalıĢtıklarında bu 

mal ve hizmetlere iliĢkin bulabilecekleri emsal fiyat mevcut değildir. Türkiye‟de kullanılan 

mevzuat hazır ve derli toplu olmasına rağmen bu mevzuatı destekleyecek ve bu mevzuatı 

uygulayacakları alt yapı Ģu an için ülkemizde mevcut değildir. Bu yüzden firmalar için en büyük 
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konu emsal bedel bulabilme sıkıntısıdır. Türkiye‟de Ģirket yapılarına bakıldığında birçoğu aile 

Ģirketlerinden ve dıĢarıya kapalı Ģirketlerden oluĢmaktadır. Bu yüzden mal ve hizmet alım-satımı 

yoğun olarak kendi aralarında olmaktadır. Bu yüzden de üçüncü bir kiĢiden mal ve hizmet alım-

satımındaki emsal bedel oluĢturacak fiyatı belirleyememektedir. 

 

Bir diğer sıkıntı ise ülkemizde emsal bedel değeri bulmada ülkemizde bir altyapı ve bilgi 

bankası, bilgi havuzu mevcut değildir. Türkiye‟de birçok kurum gizlilik esası altında çalıĢtığı 

için emsal bedel konusunda ulaĢabileceği bir kaynak yok. Hatta pek çok firmanın baĢka sektörde 

iĢlem yaptığını düĢünürsek bu firmalar birbirinden bilgi almak zorunda kalacak kadar zor 

durumda kalıyorlar. Mevzuatı yürütmekle yükümlü olan Maliye Bakanlığı bu konuda en çok 

finansal bilgiye sahip olan kurumdur ve bu konuyla alakalı alt yapı çalıĢması yapması 

gerekmektedir. Mükelleflerin ve herkesin ulaĢabileceği kamuya açık bilgi bankaları kurulabilir. 

Maliye Bakanlığı kendi kaynakları, devlet istatistik enstitüsü, bir takım sanayi ve ticaret odaları 

ile veri konusunda iĢbirliği yaparak bir bilgi havuzu kurulabilir. 

 

Yakın gelecekte bilgi bankası gerekli otoriteler tarafından sağlanamazsa ilerde transfer 

fiyatlandırması uygulamasıyla ilgili yapılacak vergi incelemelerinde özellikle emsal bedel 

üzerinde yapılacak vergi incelemelerinde, yapılacak eleĢtiriler pek çok vergi mükellefi 

tarafından yeteri kadar emsal bedel olmadığını, bu konuda alt yapının ve teknik bilginin yetersiz 

olduğu iddia ederek Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak tarhiyatları düĢürebilirler. 

Mükellefler geçmiĢte örtülü sermaye olarak nitelendirilip kesilen cezaları, nasıl ve ne Ģekilde 

nasıl değerlendireceğini, hangi oranların ve yöntemlerin kullanılacağını mali otorite tarafından 

belirtilmediği için bu cezaları DanıĢtay ve Vergi mahkemelerinde iptal ettirmiĢlerdi. GeçmiĢteki 

bu hataların tekrarlanmaması için kamu otoritesi tarafından veri bankasının ivedilikle kurulması 

gerekmektedir. 

 

Avrupa‟da bağımsız bir takım kuruluĢlar emsal bedel konusunda belli dönemlerde bu 

bilgileri yayınlıyorlar ve bu bilgiler ilgili otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye‟de 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde ve bu incelemeler sonucu yazılan raporlarda 

alt yapı ve teknik olarak yetersiz olduğundan yurt dıĢı emsaller kullanılmaktadır. Ancak 

yurtdıĢından sağlanan bu veriler mevcut piyasa tarafından kullanılabilecek piyasaya uygun 

veriler değildir. Yazılan transfer fiyatlandırması raporlarına baktığımızda çok detaylı ve güzel 

bilgiler olmasına rağmen kullanılan emsal bedel son derece yetersiz olduğunu görmekteyiz. 

 

Daha önce bahsedildiği gibi transfer fiyatlandırması konusunda Avrupa Birliği gibi birçok 

ülkenin deneyimlerinden yararlanılarak oluĢturulan bir mevzuat olarak alındı. Ülkemizde 

olgunlaĢmıĢ bir mevzuata sahip olduğundan Maliye Bakanlığı kendi bürokratlarını ve 
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çalıĢanlarını ciddi bir eğitimden geçirmelidir. Kavram olarak anlaĢılamamıĢ bir konunun 

denetimin yapmak Maliye Bakanlığı tarafından ileride yapılacak tarhiyatları doğru yapamaz, 

raporları hükümsüz kalacak hale getirebilir. Bu duruma neden olmamak için ciddi bir bilince 

sahip olunması gerekir.ġayet bu konunun bilinci hem mali idare hem mükellefler tarafından 

kavranamazsa, bu konu devlete ve mükellefe hiçbir faydası olmayan,kurumları tahrip 

eden,kurumlarla devleti mali ve yargı birimlerini karĢı karĢıya getiren bir kör dövüĢ haline 

gelecektir.Ayrıca bu durumdan ne firmalar oldukça yıpranır,Maliye ve Hazineye de büyük 

kayıplara neden olabilir. 

 

Bir diğer konuda Türkiye‟de vergi mükelleflerinin yapısına baktığımızda mükelleflerin 

%95‟inin aile Ģirketi olduğunu görmekteyiz. Halka açık olmayan, aile Ģirketi niteliğinde olan 

Ģirket yapısının,halka açık sermaye yapısına geçmediği sürece ülkemizde vergileme ve transfer 

fiyatlandırması konusu sorun iĢtigal edecektir.Bu konuda devletin ve mali idarenin bir takım 

desteği mükelleflere vermesi gerekmektedir.Örneğin,halka açılmamıĢ aile Ģirketi olarak çalıĢan 

Ģirketlerin sermaye piyasasına giriĢini kolaylaĢtıracak mali teĢvikler vermesi gerekiyor.Halka 

açılmak beraberinde Ģeffaflık getirdiği için bu baĢta transfer fiyatlandırması olmak üzere diğer 

vergi mevzuatının uygulanmasını kolaylaĢtırır hale getiriyor.Halka açılma ile beraberinde 

firmalar mali durumlarını periyodik olarak zorunlu bildirimler yaparak çeĢitli kurumlara 

bildirmektedirler.Buda transfer fiyatlandırmasının doğası gereği istenilen Ģeffaflık oluĢturulmuĢ 

oluyor.Türkiye‟de bütün vergi mevzuatının ve transfer fiyatlandırması uygulamasının adil olarak 

iĢlemesi için bu kurumların aile firması yapısından çıkartılıp kurumsallaĢmıĢ halka açık Ģirket 

haline getirilmesi gerekmektedir. ġu an için bu konuda devletin bu konuyu teĢvik edecek yeteri 

kadar enstrümanı mevut olmadığı bilinmektedir. GeçmiĢte bu konuda bir takım vergisel teĢvikler 

ve avantajlar verilmiĢti. Bu vergi avantajları sağlandığı yıllarda özellikle tevkifat oranlarında ve 

kurumlar vergisindeki birkaç puanlık düĢürme indirimi bile birçok Ģirketi uzun vadede halka 

açılmaya yöneltmiĢtir. Ve Ģu anda o Ģirketler Türkiye‟nin en önemli Ģirketleri durumuna gelmiĢ, 

vergi ödemesi açısından, kurumsal sorumluluk alma açısından hem de mevzuata en iyi uyabilen 

Ģirketler arasına girmiĢlerdir. Bugün ise geçmiĢte uygulanan vergisel ve diğer avantajlar bugün 

mevcut değil, var olan finansman açısından sermaye karĢılama teĢviki ise yetersiz kalmaktadır. 

 

Halka açık ve halka kapalı Ģirketlerin beyan ettikleri vergilere bakıldığında, halka açık 

Ģirketlerin vergi ödeme konusunda açık ara önde gittikleri görülmektedir. Maliye Bakanlığı 

tarafından her sene sunulan verilere bakıldığında hakikaten korkunç rakamlar görmekteyiz. 

Türkiye‟de halka açık olmayan Ģirketler neredeyse vergilerinin beĢte birini beyan ediyor ve geri 

kalan kısmının bu Ģirketler tarafından kaçırıldığı ifade edilmektedir. Halka açık Ģirketlerin bu 

kadar pervazsız hareket etmedikleri görülmektedir. Halka açılmıĢ, sermaye piyasalarına girmiĢ 

Ģirketler halka açıldığında vergi kaçırma yeteneği düĢmüĢ olacaktır. Halka açık Ģirketlerin 
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kazanç gizleme gibi bir durumları da söz konusu olmamaktadır. Böylece hazine bu durumda 

gelir kazancına sahip olacaktır. 

 

Halka açık hale gelmiĢ Ģirketler Maliye Bakanlığının denetiminden, iç denetimden ve 

bağımsız denetimden geçerek gerçek gelirini beyan etmek zorunda kalacaklar, mevzuata daha 

uygun olarak iĢlemlerini gerçekleĢtirecek, daha adil bir fiyatlandırma uygulayacaklar ve vergi 

gelirinin reel olarak artmasına neden olacaktır. 

 

Ülkemizde aile Ģirketlerinin çoğunda karar aile tarafından alınmakta, Türk insanının yapısı 

gereği çok kısa vadeli düĢünüldüğünden en azından Ģu an için Transfer fiyatlandırması konusu 

yeteri kadar ciddiye alınmamaktadır. Ayrıca ülkemizde kesilen vergi cezası davalarının uzun 

sürmesi sonucu ortaya çıkan zamanaĢımından dolayı Ģirketler transfer fiyatlandırması konusuna 

yeteri kadar önem vermemektedirler ve buda büyük vergi erozyonlarına neden olmaktadır. 

Transfer fiyatlandırması uygulamasının baĢarısı için Ģirketlerin kurumsallaĢması büyük önem 

taĢımaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırması incelemelerinin ciddi olarak baĢlamadığını görmekteyiz. Maliye 

Bakanlığı da bu konuyu öğrenme aĢamasında ve öğrenme amacıyla incelemeler yapmaktadır. 

Maliye Bakanlığı da belli bir iddiada bulunabilmesi için elinde bir takım bilgilere sahip olması 

gerekmektedir. Muhtemelen Maliye Bakanlığı önümüzdeki birkaç yılda kendi altyapısını 

kuracak ve kendi eğitim sürecini baĢlatacağı düĢünülmektedir. 

 

Transfer fiyatlandırmasının ülkemizde kavramına uygun bir Ģekilde iĢleyebilmesi için bu 

bahsettiğimiz önlemlerin alınması, altyapı ve teknik olarak önemli adımların atılması 

gerekmektedir. Transfer fiyatlandırması kavramı sadece bir tarafın ciddiye alıp uygulayacağı bir 

mevzuat olmayıp, bu konuda hem devlet, hem mükellefler ve gerekse sanayi ve ticaret 

odalarının transfer fiyatlandırması konusuna hakim olmaları ve bu konuda eksiklerini bir an 

evvel giderip, transfer fiyatlandırması konusunun adil ve düzgün çalıĢmasına katkıda 

bulunmaları gerekmektedir.
283

 

 

                                                           
283  Ġsmail, Bakıt, Price WaterHouse Coopers Director, 22.05.2010 tarihli röportaj, Ġstanbul. 
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SONUÇ 

 

Transfer fiyatlandırması baĢlangıçta bir iĢletme iktisadi kavramı olarak ortaya çıkmıĢ ve 

bir iĢletmenin kendi bölümleri arasında uygulanacak fiyatı tespit etmek için kullanılmıĢtır. 

Uluslararası alanlarda hizmet veren iĢletmeler faaliyet gösterdikleri ülkeler arasındaki vergi 

oranlarındaki farklılıkları kullanarak, gelirlerini bağlı iĢletmeleri arasında kaydırarak vergi 

yüklerini azaltmaya çalıĢmaktadır. Bu nedenle, transfer fiyatlaması iĢletmelerin kullanım 

amaçlarına bağlı olarak yasal olmayan yöntemler haline dönüĢebilmektedir. Fakat, çokuluslu 

iĢletmelerin kompleks yapıları ve faaliyetlerin çeĢitliliğinin fazla olması, iĢletmelerin gelirlerinin 

farklı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı bölümleri arasında dağılımını zorlaĢtırmaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırması nedeniyle uluslararası Ģirketlerle hükümetler arasında sık sık 

anlaĢmazsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, Ģirketlerin etkin yönetimleri ile 

hükümetlerin egemenlik anlayıĢının çatıĢması haline gelmiĢtir. Hükümetlerin geniĢ halk 

kitlesinin refahı için vergi oranları ve tarifeleri üzerinde düzenlemeler yapması siyasi 

sorumluluklarının bir gereğidir. Bu nedenle, uluslararası Ģirketler bu ortam içinde faaliyetlerini 

sürdürmeyi kabul etmek ve vergisel ödevlerini en iyi ölçüde yerine getirmek zorundadırlar. 

 

Bu geliĢmeler neticesinde, piyasa fiyatlarından farklı olarak Ģirketlerin kendi genel 

çıkarlarını gözetmesi sonucu oluĢan transfer fiyatlarının, özellikle ülkelerin vergi matrahlarını 

erozyona uğratması, birçok ülkenin ve OECD gibi ekonomik birliklerin bu konuda çeĢitli 

uygulamalar baĢlatmasına neden olmuĢtur. Bu hususta, özellikle OECD tarafından hazırlanan 

düzenlemeler daha çok ülkelere kendi iç düzenlemelerini yaparlarken yararlanabilecekleri birer 

rehber niteliği taĢımaktadır. 

 

Bu noktada ülkelerin vergi idarelerinin de, iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemleri yakın 

incelemeye ve uygulanan fiyatların kontrol altına alınması gerekmektedir. OECD‟nin 

yayınlamıĢ olduğu rehber ile AB ve ABD uygulamaları, bu konu ile ilgili fiyatlandırmalara 

açıklamalar getirmiĢtir. 

 

Türkiye‟de uzun yıllardan bugüne transfer fiyatlaması konusuyla kısmen de olsa örtüĢtüğü 

varsayılan örtülü kazanç ve sermaye dağıtımı kavramı yerine, geç kalınmıĢ olsa da, uluslararası 

kurallara uygun bir “transfer fiyatlandırması” düzenlemesi, OECD rehberinde yer alan 

açıklamalar dikkate alınmak suretiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası çerçevesinde yerine 

getirilmiĢtir. 
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Getirilen bu düzenleme ile var olan örtülü kazanç dağıtımı sisteminin uygulamadaki eksik 

ve yanlıĢlıklar giderilmiĢ ve bu sistemin çeĢitli belirsizliklerinin mükellef ve mali idare arasında 

ihtilaflara son verilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan yeni düzenleme ile kazanç dağıtımının daha 

objektif ve doğru kurallara bağlanması, emsal fiyatların belirlenmesi konusunda mükellefe 

Maliye Bakanlığı ile anlaĢma yapma hakkının verilmesi, ispat yükümlülüğünün mükellefe 

devredilmesi gibi yenilikler sunarken, bu hususla ek açıklamalara ihtiyaç gösterdiği açıktır. 

Ancak, yine de transfer fiyatlamasına özgü belli bir düzenlemenin yasada yer alması 

sevindiricidir. 

 

Türkiye, OECD‟ye ilk üyelerden olması yani konuları uluslar arası alanda 

değerlendirebilmesi dolayısıyla, transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemelere birçok üye 

ülkeden daha önce uygulamaya baĢlamıĢtır. Uzun süredir Türk Vergi sisteminde yer alan örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye müesseseleri, bu alanda birçok düzenleme yapan ülkeden önce 

Türkiye‟de bir yasal düzenlemenin yapıldığına iĢaret etmektedir. 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla vergi güvenlik müessesi konusundaki önemli bir boĢluk 

kapatılmıĢtır. Yapılan düzenlemeler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

daha önceki uygulanmıĢ örtülü kazan müessesine kıyasla daha somut ve anlaĢılır hale getirilmiĢ 

ve hem mükellef hem vergi dairesi açısından iliĢkili kiĢilerle yapılan iĢlemlerin daha ciddi ve 

doğru bir Ģekilde takip edilmesine olanak sağlamıĢtır. 

 

Bunun yanında, uygulamada bazı sorunlarla da karĢılaĢılmaktadır. Etkin ve düzgün 

iĢleyen bir transfer fiyatlandırmasının sisteminin oluĢturulması, çıkarılacak kanunların 

uygulayıcısı olan mali idarenin, idari ve teknolojik bakımdan güçlü olmasına bağlıdır. Bu 

nedenle vergi daireleri yapısal ve teknik olarak güçlendirilmeli, uygulamada karĢılaĢılan 

sorunlara daha yapıcı, ılımlı ve somut çözümler getirmeye çalıĢmalı, kanunları uygulayacak 

kamu memur ve personelinin teknik olarak uzmanlaĢması sağlanmalıdır. Ayrıca transfer 

fiyatlandırması incelemesi yapan vergi inceleme elemanları konuyu detayıyla ile bilmek, 

inceleme yaptığı mükellefin sektörünü analiz etmek zorundadır. Bununla birlikte vergi 

incelemelerine yönelik geniĢ bir veri tabanı oluĢturulmalı, uluslararası fiyatları izleyecek 

uzmanlaĢmıĢ birimler kurulmalıdır. 

 

Transfer fiyatlandırması olaylarında analizin karmaĢık ve zor olması, bu alanda yapılacak 

denetimlerin normal denetimlerden farklı kurallar ve yöntemler izlenmesine neden olacaktır. 

Vergi daireleri, bünyesinde transfer fiyatlandırması konusunda uzmanlığa sahip denetim 

elemanları istihdam etmektedir. Ülkemizde vergi dairelerinde konuya iliĢkin ayrı bir bölüm  ve 



91 
 

uzmanlar bulunmamaktadır. Uluslararası raporlarda da belirtildiği üzere, daireler genellikle 

yurtiçinde gerçekleĢtirilen iĢlemler iĢtigal etmektedir. 

 

Diğer ülkelerin düzenlemeleri dikkate alındığında vergi kayıplarının engellenmesini 

sağlamak üzere, transfer fiyatlandırmasının kaydedilmesi zorunluluğu getirilmelidir. Veri 

mükellefleri iliĢki içinde bulunduğu kiĢilerle gerçekleĢtirdikleri iĢ iliĢkilerde ve anlaĢmalarda 

emsallere uygunluk ilkesine riayet etmeye, bağımsız üçüncü kiĢi gibi davranmaya riayet 

etmelidir. Diğer bir ifadeyle, konuya iliĢkin getirilecek belge yükümlülüğü, gerçekleĢtirilen 

ticari iliĢkinin Ģeklini, icrasını ve iktisadi ve hukuki kapsamını ortaya koyacak Ģekilde ifa 

edilmelidir. 

 

Sonuç olarak, transfer fiyatlandırması kavramının ülkemizde içini iyice doldurulacak 

Ģekilde eksik yönlerinin bir an önce giderilmesi, mevzuatın kolay, anlaĢılır ve uygulanabilir hale 

getirilmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi hem vergi idaresi hem vergi 

mükellefleri açısından yararlı olacak, hazine zararı en aza indirilecek, firmalar açısından adil bir 

rekabet ortamı sağlanacak ve transfer fiyatlandırması uygulama aksaklıkları giderilmiĢ olacaktır. 
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