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TÜRKÇE ÖZET 

VERGİ ANLAŞMALARININ KÖTÜYE KULLANILMASI: ANLAŞMA 

ALIŞVERİŞİ 

Anlaşmaların dürüstlüğe aykırı (improper use) veya kötüye (abuse) kullanımı, 

transfer fiyatlandırması, üçgen uygulamalar, gelir niteliğinin değiştirilmesi gibi çok 

çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bu kötüye kullanım biçimlerinin, 

uluslararası ticaretin gelişimine olumsuz etkisi, ülkelerin ikili anlaşma yapma çabasını 

azaltması ve mali eşitliğe aykırı olması gibi nedenlerle anlaşma taraflarının istemediği 

bir olgu olduğu konusunda şüphe bulunmamaktadır.   

Bununla birlikte, kapsamı itibariyle oldukça geniş olan vergi anlaşmalarının 

kötüye kullanılması meselesi bu çalışmada sadece bir kötüye kullanım biçimine 

indirgenerek ve dört bölümde incelenmektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde, kavram ve terim tartışmalarını takiben, vergi 

anlaşmalarının kavramsal ve tarihsel açıdan incelenmesi yapılarak özellikle vergi 

anlaşması modellerinde kötüye kullanma karşıtı yaklaşımların gelişimi konusu ele 

alınmaktadır.  

İkinci bölümde, anlaşma alışverişinin hukuki yapısı, işleyişi, araç ve 

yöntemleri, üçüncü bölümde, vergi anlaşması kurallarıyla anlaşma alışverişinin 

önlenmesi, gerçek lehdar (beneficial ownership) klozu, yorum yöntemleri ve 

uygulamaları, LOB kloz kavram, gelişim ve uygulamaları ile anlaşma alışverişinin 

önlenmesinde diğer yöntemler incelenmektedir. Dördüncü ve son bölümde, ulusal 

hukuk kurallarıyla anlaşma alışverişinin önlenmesi meselesi ele alınmakta ve 

çalışmamız bir sonuçla bitirilmektedir.   
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ABSTRACT 

ABUSE OF TAX TREATIES: TREATY SHOPPING 

Improper use or abuse of tax treaties can emerge in various ways such as 

transfer pricing, triangular applications, change of income quality etc. There’s no doubt 

agreement parties don’t want any of these abuses because of such reasons that they have 

a negative effect on development of international trade, they decrease the effort of 

countries to make bilateral agreements, and they are against financial equality.  

On the other hand, the issue of abuse of tax agreements which are broad in 

scope is considered just as a way of abuse in this study and analyzed in four chapters.  

In the first chapter of the study, after concept and term discussions, tax treaties 

are analyzed in conceptual and historical ways and particularly the development of anti-

abuse approaches in tax agreement models is considered. 

In the second chapter, legal structure, functioning, tools and methods of tax 

treaties discussion are analyzed; and in the third chapter, restriction of treaties 

discussion in accordance with tax agreement rules, beneficial ownership clause, 

interpretation methods and implementations, the concept of LOB clause, its 

development and implementations as well as other methods for restriction of agreement 

discussion are analyzed. In the fourth and the last chapter, restriction of agreement 

discussion in accordance with national rules of law is considered and out study is 

concluded with this result. 
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VERGİ ANLAŞMALARININ KÖTÜYE KULLANILMASI 

ANLAŞMA ALIŞVERİŞİ 

§ 1. Giriş 

I. Kavram: Anlaşma Alışverişi  

1. Kavram 

a. Üst Kavramların Belirlenmesi  

Küreselleşmenin sonucu olarak, günümüzde ülkeler arasında mal, sermaye ve 

insan akışı giderek artmakta ve ekonomiler arasındaki etkileşim kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu nedenle, bugün, sermaye-teknoloji ve insan gücünün sadece bir devletle 

ilişkilendirilmesi oldukça güçtür1. Sermayenin, devletler ve uluslararası kuruluşlar 

dahil, doğrudan veya dolaylı biçimde kamu ve özel hukuk yapılarının katılımıyla 

kazandığı uluslararası nitelik,  sınır ötesi işlemler açısından teknoloji ve iş gücü 

hareketlerini de aynı şekilde etkilemektedir2.  

Bu etkileşimin doğal sonucu, kamu ve özel hukuk kişilerinin birden fazla 

devlette gelir elde etmeleridir. Gelirin kaçınılmaz sonucu ise “vergi” olarak belirmekte, 

birden fazla bileşeni olan bu yapıda ise gelirin hangi ülkede vergilendirileceği sorunu 

ortaya çıkmaktadır3. Egemenliklerinin sonucu olarak devletler, benimsedikleri kaynak, 

ikamet veya uyrukluk ölçütlerine4 göre vergilendirme yetkilerini kullanmaktadırlar. Bu 

yetkinin kullanılması ile aynı gelir unsuru birden fazla ülkede vergi yükü taşımakta ve 

bu sonuç sermaye, teknoloji ve iş gücünün akışını olumsuz etkilemektedir.    

Uluslararası hukuksal veya ekonomik çifte vergilendirme olarak ortaya çıkan 

bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bulunan tek taraflı 

                                                
1  YALTI SOYDAN, Billur, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, İstanbul, 1995, s. 1.  
2  PIRES, Manuel, International Juridical Double Taxation of Income, The Netherlands, 1989, s. 3. 
3  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 1.  
4  Uluslararası hukuk açısından, vergilendirme yetkisinin teorik temelleri konusunda bkz. MARTHA, 

Rutsel Silvestre J., The Jurisdiction to Tax in International Law, Series on International Taxation, 
No:9, The Netherlands, 1989, s. 11-23; ÇAĞAN, Nami, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul 1982, s.212 
vd;  Ayrıca uyrukluk, ikamet ve kaynak ilkelerinin teorik temelleri, lehe ve aleyhe görüşler 
açısından bkz. PIRES , s. 131-148. 
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çözümlerin yetersiz kalması farklı egemenleri kendi aralarında anlaşmaya yöneltmekte 

ve devletler iki veya çok taraflı vergi anlaşmaları imzalamaktadırlar5.  

Sözleşme tarafı ülkeler arasında paylaşmalı yetki temelinde ve çeşitli 

modellerde gerçekleştirilen bu anlaşmalar, sözleşmeci ülke mukimlerine üçüncü ülke 

mukimlerine nazaran lehe vergisel avantajlar sunmaktadırlar.  

Hukuk düzeninde her hukuk kuralının çeşitli nedenlerle kötüye kullanılması 

mümkün olup vergi hukukunda da, ekonomi serbestîsi (wirtschaftsfreiheit), sözleşme 

serbestîsi (Rechtsgestaltungsfreiheit)  ve vergiye sadakat prensibinin (Steuertreu)6 

çatışması sonucu kötüye kullanım uygulamaları görülmektedir. Bu kötüye kullanım 

uygulamalarının bir görünümü de anlaşmalar hukuku açısından “vergi anlaşmalarının 

kötüye kullanılması” dır.  

Temel olarak sözleşmeci devlet mükelleflerine fayda sağlamayı amaçlayan 

vergi anlaşmaları, anlaşma alışverişi (treaty shopping), transfer fiyatlandırması, üçgen 

uygulamalar, gelir niteliğinin değiştirilmesi gibi çeşitli biçimlerde kötüye 

kullanılmaktadırlar. Söz konusu kötüye kullanım hallerinin, uluslararası ticaretin 

gelişimine olumsuz etkisi, ülkelerin ikili anlaşma yapma çabasını azaltması ve mali 

eşitliğe aykırı olması gibi nedenlerle anlaşma taraflarının istemediği bir olgu olduğu 

konusunda şüphe bulunmamaktadır7. 

 Bu kötüye kullanım hallerinden biri olan “anlaşma alışverişi”, günümüzde,  

uluslararası vergi hukuku literatürünün en tartışmalı başlıklarından olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı (improper), anlaşmanın suistimali 

(abuse) ve anlaşma alışverişi (treaty shopping)  kavramlarının uluslararası literatürde 

birbirinin yerine veya birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Bu noktada, anlaşmanın 

alışveriş yoluyla kötüye kullanımın temellerinin belirlenmesi açısından, anlaşmanın 

dürüstlüğe aykırı kullanımı ve suistimaline yakından bakmak gereklidir. 

                                                
5  Bu konuda bkz. Birinci Bölüm, § 2. Vergi Anlaşmalarına Kavramsal Bakış.  
6 TOPÇUOĞLU, Hamide, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçınma Yolları), İzmit 1950, s.55. 
7  OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD: Paris, 2003, C(1), para.20.   
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aa. Anlaşmanın Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı (Improper Use)  

Vergi anlaşmaları, temel olarak, hukuki egemenlik iddiaları ve vergilendirme 

teorileri (kaynak ve ikamet ilkesi) arasındaki yarışın uyumlaştırılması üzerine kuruludur 

ve bu nedenle çözüme ulaşmada devletlerin kendi ulusal çıkarlarını yansıtan farklılık ve 

ayrılıklar içermeleri mümkündür. Örneğin, bazı vergi anlaşmaları, sözleşmeci devletler 

arasında ticari ilişkilerin gelişmesini öncelik hedef olarak alırken bazı vergi anlaşmaları, 

vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı ön planda tutarlar. Bu çeşit vergi anlaşmaları, 

sözleşmeci devletlerarasında sınırlı ayrıcalık hükümleri taşımakla birlikte aynı zamanda 

katı suistimali karşıtı hükümler içerirler 8.   

Bu bakımdan, vergi anlaşmalarının çoğu OM’ ne dayanmakla birlikte, 

birbirinin tamamen aynı değildirler. Aksine, kaynak ülkedeki vergi kesintisi oranları 

önemli oranda farlılaşabilmektedir. Bunun sonucu olarak, yatırımcılar bir vergi 

anlaşması yerine diğerinden yararlanmayı tercih etmekte ve bazı hallerde vergi 

planlamacılarının yardımıyla ilişkilerini tercih ettikleri hukuki pozisyona ulaşma 

amacıyla yapılandırmaktırlar. Bu vergi planlamalarından bazıları, anlaşmaların 

dürüstlüğe aykırı kullanımı oluşturmaktadır.9.  

Anlaşmaların “Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı” probleminin varlığı OECD Mali 

ilişkiler Komitesi’nce, Model Şerhin başlangıcından bu yana kabul edilmekle birlikte, 

kavram, OECD Modeli’nin10 kendisinde hiç yer almamıştır. Şerhler, kavramı tanımlama 

ve hangi işlemin dürüstlüğe aykırılık oluşturduğu konusunda bir gayret taşımadıkları 

gibi hangi işlemin dürüstlüğe uygun olduğunu da açıklamayarak11 sadece anlaşmanın 

amacına göndermede bulunmuşlardır.12 Şerhe göre, çifte vergilendirme anlaşmalarının 

amacı, çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırarak, mal ve hizmetlerin değişimi ile kişi ve 

sermayenin dolaşımını artırmak olmakla birlikte anlaşmalar vergiden kaçınma veya 

                                                
8  PANAYI, HJI Christiana, Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the European 

Community, EUCOTAX Series on European Taxation, Vol. 15, The Netherlands, 2007, s.  34. 
9  PANAYI, s. 34. 
10  Bundan sonra OM olarak anılacaktır. 
11  Bkz. OM, (1977), C(1), OECD, 1963 and 1977 OECD Model Income Tax Treaties and 

Commentaries, A Comparative Presentation, The Netherlands, 1987. 
12  PANAYI, s.34. 
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vergi kaçakçılığına hizmet etmemelidirler13. Bu bakımdan, anlaşma uygulamasının,  

bahsedilen amaçla uyumlu olduğu sürece anlaşmanın “dürüst” kullanımından söz etmek 

mümkündür14.  

“Dürüst Kullanım”15 kavramı hakkında iki yaklaşımdan hareket edilebileceği 

ileri sürülmüştür. Birinci yaklaşımda, bir uygulamanın vergiden kaçınma ve vergi 

kaçakçılığına hizmet ettiği veya olanak verdiği düşünülürse, söz konusu işlem 

“dürüstlüğe aykırı” kabul edilecektir. Bu yoruma göre, dürüst kullanım, vergiden 

kaçınma ve vergi kaçakçılığı ile eş anlama sahip olacaktır. Bu durumda, dürüstlüğe 

aykırılık için başlangıç noktası nispeten yüksek tutulacak ve terim sadece vergi cenneti 

yapılanmaları, ekonomik temeli olmayan aracı şirketler gibi açık ve net vergi suistimali 

durumlarını kavrayabilecektir16. 

İkinci yaklaşımda, OM Şerhinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine engel 

olan (özellikle anlaşmanın sağladığı vergilendirme tahsisini engelleyen) “herhangi bir 

kullanım”, vergiden kaçınma veya vergi kaçakçılığı görünümü taşımasa bile dürüstlüğe 

aykırı (özellikle anlaşmanın sağladığı vergilendirme tahsisini engelleyen)  olarak kabul 

edilecektir. Bu yoruma göre,  dürüstlüğün başlama esiği daha düşük tutulacak, hileli 

olmayan tüzel kişilikler (non sham) ve çifte vergilememe gibi anlaşma yapılanmaları da 

bu kapsama girecektir 17. 

Bu noktada,  uygun (proper), uygunsuz (improper), suistimal (abuse) 

kavramları için ortak bir anlayışın bulunmaması nedeniyle başlangıç noktası olarak, 

bilinen Türkçe sözlük anlamlarına da bakmakta fayda vardır. “Uygun” kelimesinin 

karşılığı Türkçe sözlükte; 1. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip, 2. Elverişli, yarar, 

                                                
13  PANAYI, s.34; OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD: Paris, 2010, C(1), 

para.7. 
14  PANAYI, s.34. 
15  Literatürde, “improper” yerine  “misuse” kelimesinin tercih edildiği de görülür. Bununla birlikte, bu 

yaklaşımın anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı ve suistimali arasında bir ayrım yapmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, anlaşmanın kötüye kullanımı,  anlaşmanın mükellef lehine 
ahlaki, etik, ekonomik veya siyasi olarak arzu edilmeyen bir fayda sağlayacak şekilde kullanımını 
ifade eder. SHELTON, Ned, Interpretation and Application of Tax Treaties, United Kingdom, 2004, 
s. 403. 

16  PANAYI, s.34. 
17  PANAYI, s.35. 
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müsait, muvafık. 3 .   mecaz  Orantılı, oranlı şeklinde18 ifade edilmektedir. “Uygunsuz” 

kelimesinin karşılığı, “Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz, 

namünasip” şeklindedir19. Suistimal kelimesinin karşılığı ise “Görev, yetki vb.ni kötüye 

kullanma” olarak belirtilmiştir20. 

Kavramların ingilizce sözlük anlamlarından hareket eden WEEGHEL’e göre, 

bu konuda mükelleften aşırı derecede doğru bir eylem veya ahlaki tutum beklenilmesine 

gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mükellefin anlaşma faydası elde etmeye 

yönelik davranış veya işlemi, doğruluktan yoksun olabileceği gibi gerekli yahut 

kurallara uygun standartlara da ulaşmayabilir. Bu çeşit durumlarda, anlaşmanın 

kullanımı dürüstlüğe aykırı, mesnetten yoksun (lacking propriety)  veya suistimali 

olacaktır21. WEEGHEL’in İngilizce sözlük anlamlarından hareketle ulaştığı sonuca 

Türkçe sözlük anlamlarından da ulaşmak mümkündür. 

Bununla birlikte, “improper” teriminin İngilizce sözlüklerdeki karşılıkları 

birden fazladır. Bunların arasında "dishonorable", "dishonest" yani Türkçe anlamıyla 

"dürüst olmayan" terimleri de vardır. Buradan hareketle, hukuk terminolojisi açısından 

kavramın içeriğini en iyi ifade eden Türkçeleştirme "dürüst olmayan" şeklindedir 22. 

Doğruluk ve gerekli veya olağan standartlara uygunluk kavramları bir 

standardın mevcudiyetini varsaymaktadır; bu durum da doğal olarak standardı kimi 

getireceği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu da, standartların OECD yahut bir veya 

iki sözleşmeci devlet tarafından birlikte mi belirleneceği, yoksa genel iyi niyet 

                                                
18 a) http://tdk.gov.tr 
   b)Kelimenin ingilizce karşılığı; “real, satisfactory, suitable or correct” şeklindedir.Çevrimiçi, 

http://dictionary.cambridge.org 
19  a) http://tdk.gov.tr 
     b)Kelimenin ingilizce karşılığı; “unsuitable or not correct for a particular use or occasion” 

şeklindedir.Çevrimiçi, http://dictionary.cambridge.org 
20  a) http://tdk.gov.tr 
     b)Kelimenin ingilizce karşılığı; “to use or treat someone or something wrongly or badly, especially 

in a way that is to your own advantage” şeklindedir.Çevrimiçi, http://dictionary.cambridge.org 
21  WEEGHEL, Stef van, The Improper Use of Tax Treaties with particular Reference to the 

Netherlands and the United States,  London,1998, s.97. 
22 YALTI, Billur, “Vergi Anlaşmalarında Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi: Türkiye Uygulaması”, 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi- NASAMER Konferansı, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi: 
Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Alınan Önlemler, 3 Kasım 2011, İstanbul, s.3. 
(Yayınlanmamış Tebliğ) 
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ilkelerinden mi hareket edileceği ve talep edilen standardın mükellefin uymasını 

sağlayacak ölçüde yeterince açık ve net olup olmadığı sorularını ortaya çıkarmaktadır23.     

Vergi anlaşmaları uygulaması açısından, doğruluk ve gerekli standarda 

uygunluk, ilk olarak, vergi anlaşmasının, taraf devletlerin vergisini kaçırmak için 

kullanılmaması ve vergi kaçakçılığının da ötesinde, anlaşma hükümleri ile sözleşmeci 

devlet vergi hukuklarının normal yorum kuralları altında doğru uygulanması 

anlamındadır24. Zorluk, mükellefin anlaşma hükümleri ve sözleşmeci devlet iç 

hukuklarına uygun davranmakla birlikte ortaya çıkan sonucun anlaşma amacı veya taraf 

devletlerin niyetine aykırı olması durumunda kendini göstermektedir. Bu anlamda,  

mükelleften beklenen doğruluk ve gerekli standarda uygunluk, anlaşmanın amacına ve 

taraf devletlerin niyetlerine uygun davranma şeklinde anlaşılmalıdır. Bu yaklaşıma göre, 

anlaşma amacını ihlal eden veya anlaşmayı taraf devletlerin beklentilerine aykırı 

kullanan mükellef, anlaşmayı uygunsuz kullanmış olacak ve anlaşmayı suistimal 

edecektir25.   

Dikkat edilmek gerekir ki, dürüstlüğe aykırı kullanım, anlaşma faydasından 

yararlanma hakkı olan kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu halde, sözleşmeci 

devletin iç hukuk kuralları, anlaşma kapsamında oluşturulmuş, tek amacı diğer ülkede 

indirilebilir gider yaratmak olan suni yapılarla suistimal edilmektedir. Anlaşma ehili 

tarafından anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımının yaygın örneklerinden bir diğeri, 

anlaşmanın kişisel değil maddi kapsamını hedef alan “norm alışverişi”dir26.  

bb. Anlaşmanın Kötüye Kullanılması (Abuse of treaty) 

Anlaşma suistimaline ilişkin olarak, suistimal kavramını başlangıç noktası alan 

bir görüşe göre, vergisel anlamda suistimal, hukuktan kaçınmanın bir alt türüdür. Esas 

itibariyle, bir dizi olgusal faktör veya normatif durumdan oluşmaktadır. Özellikle, lehe 

kuralların tercih edildiği bazı durumlarda bu normatif durum veya faktörler dürüstlüğe 

                                                
23  WEEGHEL, s.97. 
24  WEEGHEL, s.97. 
25  WEEGHEL, s.97. 
26 JIMENEZ, A.Martin, “Domestic Anti Abuse Rules and Double Taxation Treaties: A Spanish 

Perspective-Part 1”, BIFD Bulletin, Vol. 56, No. 11, 2002,  s.543.  
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aykırı bir tertibe ulaşır. Anlaşmanın suistimali, lehe olan kuralların bu çeşit bir tertiple 

uygulanabilir nitelik kazanmasına bağlı olarak  bu çeşit bir örnek oluşturur27.  

Bir başka görüşe göre, bir işlemin suistimal olup olmadığına karar vermek için 

işlemin ürettiği sonuçların anlaşmanın amacıyla (çifte vergisiz hal yaratmadan çifte 

vergilemeden kaçınmak)  ne kadar uyumlu olduğuna bakmak gereklidir. Bunun için 

çeşitli alternatifler önerilmiştir. Mükellef açısından en rahat ve en az sınırlayıcı olan ilk 

alternatifte, bir anlaşmanın lafzına bağlı kalındığı sürece ortada bir suistimalin 

varlığından bahsetmek mümkün değildir28. İkinci ve daha sınırlayıcı olan alternatifte, 

anlaşmanın lafzına uygun olduğu sürece bağlılık ve işlemin hileli olmaması koşullarının 

birlikte gerçekleşmesi aranacaktır. Biraz daha sınırlayıcı olan üçüncü alternatifte ise 

diğer iki koşulla ile birlikte işlemin münhasıran vergisel bir amaçla yapılmamış olma 

koşulu da dikkate alınacaktır29. 

Bu bakış açısından hareketle, yukarıda ki yaklaşımın üçüncü unsurunu farklı 

ele almamız da mümkündür. Buna göre, vergiden kaçınmanın, münhasır amaçtan ziyade 

asıl/temel  amaç olduğu hallerde suistimal gerçekleşmiş olacaktır. Bir basamak daha 

ilerleyip, temel amaçlardan birinin vergiden kaçınmak olduğu ancak en önemli amacın 

vergiden kaçınmak olmadığı hallerde de suistimalin gerçekleştiği kabul edilebilir30.  

Yukarıdaki farklılaştırmanın nedeni, işlemin ekonomik özünü irdelemektir. Bu 

yöntemde, mükellefin anlaşmanın lafzıyla uyumlu olduğu, hilenin söz konusu olmadığı 

ve işlemden ekonomik kar elde etme olasılığı var olduğu sürece herhangi bir anlaşma 

suistimalinden bahsetmek mümkün değildir. Alternatif olarak, bu test standardının 

üçüncü unsurunu “kar elde etme olasılığı”31ndan “makul kar elde etme beklentisi” 32ne 

                                                
27 WASSERMEYER, Franz, Abusive Application of International Tax Agreements, Proceedings of 

Seminar held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association, 
Vol.25b, The Netherlands, 2001, s.5.  

28  Bu yaklaşım, Roma Hukuku’nda “ A verbis legis non est recedendum” şeklinde ifadelendirilmiştir. 
(Kanunun lafzından uzaklaşılmamalıdır) 

29  WEST, Philip, Abusive Application of International Tax Agreements, Proceedings of Seminar held 
in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association, Vol.25b, The 
Netherlands, 2001, s.5-6.Burada, üçüncü unsur açısından WEEGHEL’e atıf yapılmaktadır.  

30  Nitekim yazar, bu son standartın özellikle US hazinesi tarafından son vergi anlaşmalarına 
yerleştirilmeye çalışıldığını (İtalya, Slovenya) ancak mükellefler açısından çok sınırlayıcı olması 
nedeniyle Senato tarafından reddedildiğini ifade etmektedir. Bu değerlendirme için bkz. WEST, s.6. 

31  İngilizce, “a possibility of economic profit” şeklinde ifade edilmektedir. 
32  İngilizce, “a reasonable expectation of economic profit” şeklinde ifade edilmektedir. 
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dönüştürmemiz de mümkündür. Nitekim bu koşul, US idaresi tarafından “şirket vergi 

sığınakları”33 ile mücadele için önerilen kurallara benzerlik göstermektedir.34 

Nihayet, mükellef açısından en sınırlayıcı olan son alternatifte, anlaşma amacı 

ve kapsamını aşan her işlem suistimal olarak değerlendirilecektir35.  

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından ise anlaşma suistimali, 

“anlaşmanın, kapsamına girmeyen kişiler tarafından, anlaşma faydası sağlama amacıyla 

kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır.36.   

Daha ayrıntılı ve açık bir tanımlama, WEEGHEL tarafından yapılmıştır. 

WEEGHEL’e göre, anlaşma suistimali, yegâne amacın, sözleşmeci devletlerden biri 

veya her ikisinin vergisinden kaçınmak olan ve sözleşmeci devletlerin ortak biçimde 

paylaştığı anlaşma esas ve sürekli beklentilerini, geniş anlamıyla anlaşmanın amacını 

zarara uğratan özel anlaşma kullanımlarına indirgenebilir37. 

 PRATS ise anlaşma suistimali ve anlaşma alışverişi kavramlarını aynı 

olmadıklarından bahisle birbirinden ayırmaktadır. Bu görüşe göre, anlaşma suistimali, 

anlaşmanın doğru olmayan bir kullanımını ifade eder, ancak bu kullanım her zaman 

hukuka aykırı bir eylemi veya anlaşmanın şekli ihlalini gerektirmez (formal breach of 

the treaty). Bu nedenle terim bazen “anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı”nıda ifade 

eder biçimde kullanılır. Anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımına yapılan referans, 

anlaşma kullanımının, anlaşmanın ruhu, kapsamı ve amacına aykırı olduğu durumları 

ifade eder. Bununla birlikte, anlaşmanın suistimali, her olayın kendine özgü özellikleri, 

özel hukuki çözüme ihtiyaç duyması nedeniyle farklılaşma gerektiren çeşitli durumlara 

göndermede bulunur. En basit şekliyle lehte bir anlaşma arayışı olarak tanımlanabilecek 

olan anlaşma alışverişi ile anlaşma suistimalinin özdeş kavramlar olarak kullaılması 
                                                
33  İngilizce, “corporate tax shelters” şeklinde ifade edilmektedir.  
34  WEST, s.6. 
35  WEST, s.6. 
36  a) UN Economic and Social Council, Committee of Experts on International Cooperation in Tax 

Matters. A Report on Treaty Abuse and Treaty Shopping (Geneva, 30 October-3 November 2006), 
s.8, para.18. (Bundan sonra UN Raporu, 2006 olarak anılacaktır).  

      b)Tanım, literatürde haklı olduğu üzere, anlaşma suistimalini değil anlaşma alışverişini tanımladığı 
yönünde eleştirilmiştir. CANDU, Andrian, “Abuse of Tax Treaties” içinde Fundamental Issues and 
Practical Problems in Tax Treaty Interpretation, içinde (Eds.),Schilcher, M. /Weninger, P. , Vol. 54, 
Wien,  2008,  s.193. 

37  WEEGHEL,  s.117. 
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doğru değildir; anlaşma suistimali daha üst bir kavram olarak başka biçimleri de 

içerebilir38.  

Yukarıda belirttiğimiz görüş ve yaklaşımlardan açıkça anlaşılacağı üzere, 

literatür ve öğretide “anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı” ve “anlaşmanın 

suistimali” kavramları çoğunlukla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 

her ne kadar suistimalin, hükmün doğrudan ziyade dolaylı ve önceden belirlenmesi zor 

biçimde kapsamı, ruhu veya amacının ihlalini gerektirdiği iddia edilse de39 bu iki 

kavram arasında manalı bir ayrım yapılamamaktadır. 

Genel olarak, anlaşma suistimalinin gerçekleşip gerçekleşmediği ulusal 

otoriteler tarafından iç hukukları ve hukuk geleneklerine göre tespit edilmektedir. Bu 

nedenle, anlaşma suistimali kavramı ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ve anlaşma 

suistimali sorunu çoğunlukla anlaşmadan iyi niyetli faydalananın kim olduğu sorunu 

olarak ortaya çıkmaktadır40.   

Bu noktada, uygulamanın suistimal veya dürüstlüğe aykırı olup olmadığını 

tespit etmek için bakılması gereken husus, işlem ile güdülen amacın ne olduğu ve bunun 

anlaşmanın amacını engelleyip engellemediğidir. Dolayısıyla, mükellefin anlaşmayı 

kullanarak vergiden kaçındığı hallerde dahi, anlaşma kullanımının suistimal olarak 

belirlenmesi öncesinde anlaşma amacı ve taraf ülke beklentilerinin dikkate alınması 

gerekmektedir.  

                                                
38  UN Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Abuse of Tax Treaties 

and Treaty Shopping, Eleventh Meeting Geneva, (ST/SG/AC.8/2003/L.3), 15-19 December 2003, 
s.4, para.8. (UN Raporu, 2003 olarak anılacaktır) Burada başlangıç noktası, anlaşmayı kimin 
suistimal ettiğidir. Bu açıdan, üzerinde mutabık kalınan anlaşma terimlerinin, sözleşmeci taraflardan 
biri tarafından suistimali ile –ki bu her zaman için bir devlettir-, anlaşma hükümlerinin kişiler 
(gerçek veya tüzel) tarafından suistimali kavramları birbirinden ayrılmalıdır. Bu ayrımın kaynağı, 
anlaşmaların iki yönlü olmasıdır. Anlaşmalar, devletler tarafından akdedilmelerine rağmen gerçek 
ve tüzel kişilerin vergi sorumluluğunu etkileme amacını taşırlar ve bu ayrımı yaparak suistimale yol 
açan etkenleri tanımlamak, suistimalin varlığına karar verme koşulları ve uluslararası anlaşmalar 
hukukuna göre hukuken kabul edilebilir karşı mekanizmalar geliştirmek açısından önemlidir. Bkz. 
Aynı rapor, para.9-10.   

39  UN Raporu, 2006, s.9, para.24. 
40  UN Economic and Social Council, Committee of Experts on International Cooperation in Tax 

Matters First session, Geneva, Abuse of Tax Treaties And Treaty Shopping, (5-9 December 2005),  
s. 11, para.19. (Bundan sonra UN Raporu, 2005 olarak anılacaktır).  
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Buraya kadar ortaya konulanlardan,  anlaşmanın dürüstlüğe aykırı 

kullanımının, açık veya örtük, doğrudan veya dolaylı anlaşma amacına aykırılık taşıyan 

her türlü ihlal formunu kapsadığı dolayısıyla bir üst kavram olduğu belirlemesini 

yapıyoruz41. Bununla birlikte, anlaşma suistimali anlaşma alışverişi olmayan ancak 

özünde dürüstlüğe aykırılık teşkil eden bazı eylemleri ifade etmek için kullanılmakta ve 

bu nedenle iki kavram arasında manalı bir ayrım yapılamamaktadır. Anlaşma alışverişi 

ise özel bir amaçla oluşturulan suistimal formu olup, aynı zamanda dürüstlüğe 

aykırılıkta oluşturmaktadır. 

b. Alt Kavramın Tanımlanması: Anlaşma Alışverişi 

Anlaşma alışverişi,  üçüncü ülke mukiminin, iki devlet arasındaki anlaşmanın 

lehe olan hükümlerinden faydalanma amacıyla ikametgâhını bu ülkelerden birine 

transfer etmesi ile gerçekleşir. Bu işlemin, dürüstlüğe uygun veya suistimal edici olup 

olmadığı ise anlaşma amacının sürdürülebilirliğine bağlıdır42. Örneğin, A devleti 

mukimi bir mükellefin B devletindeki ticari olanaklardan faydalanmak istemesi ve B-C 

anlaşmasının A-B anlaşmasına göre daha lehe hükümler içermesi nedeniyle A devleti 

mukiminin ikametgâhını C devletine transfer etmesi durumunda, eğer ikametgâh taşıma 

işleminin bir temeli var ise (C devletinde şirket kurmak, ticari işlerin C devletinde 

kurulu işletme tarafından yürütülmesi gibi), mevcut durum anlaşmanın dürüst kullanımı 

olacak ve işlem suistimal olarak nitelenmeyecektir. Bununla birlikte, C devletinde 

kurulan şirket temel olarak kanal görevi görüyor ve sadece operasyonel işlemler değil 

aynı zamanda yönetim işleri de A devletinden yürütülüyor ise bu durumda suistimal 

gerçekleşmiş olacaktır43.  

Genel olarak, “anlaşma alışverişi”  (treaty shopping) kavramına OM Şerhi’nde 

ilk defa 1. maddede fayda sınırlaması ( Limitation of Benefits) hükmünün nasıl 

uygulanacağı konusunda yapılan açıklamalarda-ki bu 2003 yılına tekabül eder- 

göndermede bulunulmuştur44. Şerhte, anlaşma alışverişi dolaylı ve genel biçimde ifade 

                                                
41  Bu konuda ayrıca bkz. JIMENEZ, A Spanish Perspective-Part 1, s. 543.  
42  RAO, Lalithkumar, Abusive Application of International Tax Agreements, Proceedings of Seminar 

held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association, Vol.25b, 
The Netherlands, 2001, s.9.  

43  RAO, s.10. 
44  OM, (2003), C(1), para.20. 
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edilmiş, fayda sınırlaması hükmünün anlaşma alışverişini önlemeye yönelik olduğu, bu 

hükmün amacının, her iki sözleşmeci devlet mukimi olmayan kişilerin aksine 

sözleşmeci devlet mukimi bir tüzel kişilik aracılığıyla anlaşma faydasından yararlanma 

imkanına sahip olmalarını  engellemek olduğu ifadelendirilmiştir. Söz konusu ifadenin, 

mutadis mutandis, bir anlaşma alışverişi tanımı olduğu söylemek mümkündür45.   

Bununla beraber OM Şerhinde çelişik ifadeler de mevcuttur. Örneğin, 

dürüstlüğe aykırı kullanıma ilişkin açıklamaların bir kısmında, OECD Kanal ve Üs 

Şirket Raporu’na açık referans yaparak kanal ve üs şirket yapılanmaları46 ile ilgili 

çözüm önerileri tartışılırken, 1.maddenin 9 uncu paragrafında verilen örneklerden 

birinde, "sözleşmeci devlet mukimi olsun veya olmasın bir kişinin normalde doğrudan 

kapsamına girmediği bir anlaşmadan yararlanmak için sözleşmeci devlette yaratılan 

tüzel kişilik aracılığıyla hareket etmesi" gibi daha az yapay nitelik taşıyan uygulamalar 

dürüstlüğe aykırı olarak nitelendirilmiştir. Şerhteki bu ifadenin, Model metninde hiç yer 

almamış olmakla birlikte, anlaşma alışverişi uygulamasını (treaty shopping) tanımladığı 

ileri sürülebilir47. Dolayısıyla, OM Şerhindeki açıklamalarda, dürütlüğe aykırı kullanım 

kavramının anlaşma alışverişi kavramına indirgenip indirgenmediği belirsiz olduğu gibi, 

bir kötüye kullanma biçimi olarak anlaşma alışverişinin amaç ve sonuç açısından 

aranması gerekli unsurlar etrafında değil, şekli unsur bağlantılı değerlendirildiği de 

söylenebilmektedir.     

OM Şerhi’nin örtük bu ifadesine karşın, 1996 US Modeli anlaşma alışverişinin 

özel bir tanımını vermiştir. Anlaşma alışverişi, yegâne amacı ABD ile diğer sözleşmeci 

                                                
45  PANAYI, s.36. 
46  Bkz. Birinci Bölüm, II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 

Gelişimine Özel Bakış 
47  PANAYI,  s.35. Yazara göre, anlaşma alışverişi tamamen suistimali ve yapay bir kurgudan tamamen 

iyi niyetli bir kurguya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilebilir. Yelpazedeki bu aralığın nasıl 
değerlendirileceği tartışmalı olup hangi tür anlaşma alışverişinin dürüstlüğe aykırı sayılacağı OM 
açısından net değildir. OM Şerhi’nin 1. maddeye ilişkin 9 ve 20. paragrafları, vergi cennetleri veya 
kanal yapılanmaları kullanılmaksızın anlaşma alışverişinin genel biçimine göndermede bulunurken, 
11. paragraf, anlaşma alışverişinin kanal ve üs şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen daha özel 
biçimlerine göndermede bulunmaktadır. Bu konuda bkz. AVI-YONAH, Reuven S./PANAYI, HJI 
Christina, “Rethinking Treaty Shopping: Lessons for the European Union”, Tax Treaties: Building 
Bridges between Tax and Law içinde The Netherlands, 2010, s.23.  



12 

devlet arasındaki bir vergi anlaşmasından faydalanmak olan üçüncü ülke mukimlerinin, 

diğer sözleşmeci devlette bu amaçla kurdukları tüzel kişilikleri kullanmalarıdır48.  

1996 US Modeli, üçüncü ülke mukiminin bu yapıyı kurmak için vergisel 

faydadan bağımsız, esaslı bir gerekçesinin olması durumunda, bu tanımın ABD anlaşma 

ortağı ülkede, üçüncü ülke mukimi tarafından kurulan bütün işletmeleri 

kapsamayacağının altını çizmiştir49. Bu tanım ve devamındaki yorumlar ise Teknik 

Açıklamanın yeni versiyonunda (2006) yer almamıştır50.  

Teknik Açıklamada (2006), yer alan anlaşma alışverişi karşıtı hükümlerin 

işlevine ilişkin açıklamalardan, olası bir tanıma ulaşmak mümkündür. Teknik 

Açıklamanın, fayda sınırlamasına ilişkin 22. maddesine göre, anlaşma alışverişi karşıtı 

hükümler, iki ülke arasında karşılıklı olması amaçlanan anlaşmanın, üçüncü ülke 

mukimlerince kullanılmasını engelleme amacını taşırlar51. Bu bakımdan, anlaşma 

alışverişi yeni US Modeli’ne göre, mutatis mutandis, üçüncü ülke mukiminin iki ülke 

arasında karşılıklı olması beklenen anlaşmadan yararlanması durumunda 

gerçekleşecektir52.  

ROSENBLOOM’a göre53, anlaşma alışverişi, uluslararası anlaşma ağından 

faydalanabilme amacıyla planlı ve en lehe sonuç veren anlaşmanın özenle seçimi 

çabasını ifade etmektedir.   

                                                
48 United States Model Income Tax Convention of September 20, 1996, Technical Explanation, m.22 

(Fayda Sınırlanmasının Amacı),  (IBFD Tax Treaty Database: www.ibfd.org)  
49 Bkz. US Technical Explanations, ( 1996),  m.22 (Fayda Sınırlanmasının Amacı) ;  PANAYI, s.36. 
50 Bkz. United States Model Technical Explanation Accompanying The United States Model Income 

Tax Convention of November 15, 2006, madde 22, s.63 ve s.71. (IBFD Tax Treaty Database: 
www.ibfd.org) Ayrıca, her iki teknik açıklamanın da “dürüstlüğe aykırı kullanım” (improper )  
terimini hiç kullanmadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır.  

51  Bkz. US Technical Explanations, madde 22, s.63. 
52  OM ve US Modeli’nin anlaşma alışverişine ilişkin muğlâk ve geniş kapsamlı bu yaklaşımı 

literatürde eleştiri konusu olmuştur. Özellikle, kavramın çıkış noktasını teşkil eden ve engellenmesi 
konusunda pek çok ülkeyi etkileyen Amerika’nın kavramı tanımlamada ki çekimser yaklaşımı ironik 
bulunmuş ve bu durum Amerikan Mali İdaresi’nin kendini sınırlamamak için sınırları belirlenmiş bir 
test standardı yerine geniş ve içeriği belirsiz bir yaklaşımı tercih ettiği yönünde değerlendirilmiştir.  
Bkz. PANAYI, s. 37. 

53  ROSENBLOOM, H.D., “Tax Treaty Abuse: Policies and Issues”, Law and Policy in International 
Business, Vol.:15, No:3, 1983, s.766; Ayrıca bkz. aynı yönde, BROE, Luc De, International Tax 
Planning and Prevention of Abuse, The Netherlands, 2008, s.5, para.3; ROSENBLOOM başka bir 
makalesinde, anlaşma alışverişini, bazı yatırımcıların yatırımın gerçekleştirildiği ve gelirin elde 
edildiği kaynak ülke ile lehe vergi anlaşmasına sahip ülkede genellikle şirket biçiminde örgütlenen 
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WEEGHEL’e göre54 anlaşma alışverişi, anlaşma ehli olmayan kişinin 

doğrudan elde edemediği bu faydadan yararlanma amacıyla gerçek veya hukuki kişileri 

kullandığı durumları ifade eder. 

YALTI’ya göre 55, anlaşma alışverişi bir kişinin normalde kapsamına girmediği 

bir anlaşmanın lehe olan hükümlerinden faydalanma amacıyla Akit Devletlerden birinde 

oluşturduğu yapay kuruluşlar aracılığıyla faaliyette bulunmasıdır. 

VOGEL’e göre56,  anlaşma alışverişi, anlaşma mukimi olmaması nedeniyle 3. 

ülkedeki kişilere uygulanma alanı olmayan bir anlaşmanın mevcut kurallarından 

faydalanma amacıyla gerçekleştirilen çok sayıda işleme göndermede bulunur. 

BECKER/WURM’a göre57, mükellefin normalde kapsamında olmadığı bir 

vergi anlaşmasından yararlanmak amacıyla vergi avantajı olan bir ülkede kurduğu şirket 

ile anlaşmayı alışveriş konusu etmesidir.  

UCKMAR’a göre58,  anlaşma faydasını elde etmek amacıyla, bir ülkede doğan 

gelirin, aracı bir ülke vasıtasıyla diğer ülkede bulunan kişiye aktarımı olarak tanımlanır. 

UN Raporuna göre (2009), anlaşma alışverişi, anlaşmanın dürüstlüğe aykırı 

kullanım biçimlerinden biri olarak, anlaşma ehili olmayan kişilerin dolaylı biçimde 

anlaşma faydasından yararlanma amacıyla anlaşma ehili kişileri kullandığı durumları 

ifade eder59. 

LANG’a göre, anlaşma alışverişi terimini veya anlaşmaların suistimalini 

tanımlama çabası, hazinelerin bu çeşit tanımları, şüpheli veya istemedikleri her 

düzenlemeyi,  “anlaşma alışverişi” olarak belirleme yönündeki önyargılı tutumu 

                                                                                                                                          
bir tüzel kişilik aracılığıyla anlaşmayı ödünç alma uygulaması şeklinde tanımlamıştır. 
ROSENBLOOM, H.D., “Derivative Benefits: Emerging US Treaty Policy”, Intertax, Vol:22, No:2, 
1994,  s.83.  

54  WEEGHEL, s.119.  
55  YALTI SOYDAN,  Vergi Anlaşmaları,  s.307. 
56  VOGEL, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions , London, 1997, s.119, para.83. 
57  BECKER, Helmut/ WURM, Felix, Treaty Shopping an Emerging Tax Issue and Its Present Status in 

Various Countries, The Netherlands, 1988, s.1. 
58  UCKMAR, Victor, “Double Taxation Conventions”, International Tax Law  içinde (Eds. Andrea 

Armatucci), The Netherlands, 2006, s, 179. 
59  UN, Improper Use Of Tax Treaties,  Geneva, 2009,  s, 13, para.47. (UN, 2009 Raporu olarak 

anılacaktır)  
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nedeniyle tehlikelidir60. LANG’ın bu yaklaşımı, temelini Roma Hukuku’nda bulur. İus 

civile’ye göre, “Hukukta, her katı tarif tehlikelidir ve bunlardan yıkılması mümkün 

olmayan çok az vardır”(Omnis definito in uere civili periculosa est: parum est enim, ut 

non subverti posset)61. Ulusal ve uluslararası düzeyde, güncel vergi idaresi pratiklerinin, 

köklü Roma prensibini doğrulayan yaklaşımları LANG’ın görüşünü haklı kılmaktadır.   

Yukarıdaki açıklamalardan görülmektedir ki62,  anlaşma alışverişi daha önce 

tespit edildiği üzere bir suistimal biçimidir. Dolayısıyla, anlaşma suistimali ve alışverişi 

birbirine karıştırılmamalıdır. Anlaşma alışverişi, kişinin meşruen yararlanma hakkı 

olmadığı anlaşmadan yararlanması ile ilgilidir. Bunun aksine, anlaşma suistimali, belirli 

bir operasyonun anlaşmanın kendisiyle çelişik sonucuyla ilgilidir63. Bununla birlikte, 

her ikisi de dürüstlüğe aykırılık oluşturmaktadır.  

LANG’ın görüşünden hareketle “anlaşma alışverişi” hakkında doğrudan bir 

tanım vermek yerine anlaşma iradesine aykırılık teşkil eden üçüncü kişi eylemleri için 

objektif ve sübjektif bir unsur tespitinin yapılması daha uygundur. Bu kapsamda, 

anlaşma alışverişinin objektif unsurları; anlaşma ehili olmayan üçüncü ülke mukiminin 

ve elverişli fayda sağlayan bir vergi anlaşmasının varlığıdır. Sübjektif unsur ise 

münhasıran anlaşma faydasından yararlanma amacı/iradesi şeklinde ortaya çıkacaktır. 

Bu unsurlardan hareketle, anlaşma alışverişi, sadece vergisel bir amaçla ve ikametgâh 

tesisi yoluyla, sözleşmeci ülke iradelerinin aksine,  anlaşmanın kişisel kapsamına 

girmeye yönelik yapay işlem ve işletmelere göndermede bulunan bir dürüstlüğe aykırı 

kullanım türü şeklinde tanımlanabilir.    

  

                                                
60  LANG, Michael, Abusive Application of International Tax Agreements, Proceedings of Seminar 

held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association, Vol.25b, 
The Netherlands, 2001, s.8.  

61  Digesta, 50, 17, 202.  
62  Literatürde anlaşma alışverişine ilişkin tanımlamaları çoğaltmak mümkündür. Başka bir tanıma 

göre, anlaşma alışverişi, mükellef lehine seçilmiş bir anlaşmanın kullanılması sürecidir.  Bkz. 
SHELTON, s. 404.Diğer bir tanıma göre ise işletmelerin lehe vergi anlaşmasını anlaşma ehili olmak 
amacıyla “shop” ederek ticari ve yatırım işlemlerini sözleşmeci ülkelerin iradesine aykırı biçimde 
yapılandırmasıdır. TADMORE, Niv, “Treaty Shopping and International Tax Avoidance-An 
Australian Perspective”, Asia Pacific Tax Bulletin,  Vol. 2, No. 4, 1996, s. 110.  

63  UN Rapor, 2005,  s.11, para.21. 
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2. Terim  

Temel olarak, anlaşma faydası sağlamaya yönelik kurguyu ifade etmek üzere, 

kullanılan İngilizce terim “treaty shopping”dir. Terim, sadece Anglo-Sakson hukuk 

kültüründe değil, Fransız, Alman ve Avusturya Hukuklarına ilişkin literatürde de ana 

dile çevrilmeden “treaty shopping” olarak kullanılmaktadır64. Terimin, Amerikan 

Hukukunda kaynağını bulan  “forum shopping” teriminden türediği kabul 

edilmektedir65.  

“Forum shopping” terimi, ulusal literatürde Türkçeleştirilmeden 

kullanılmıştır66. Bunda, Anglo-Sakson hukuk ürünü olan bu terimin Kıta Avrupası 

hukuk sistemine dahil Türk Hukuku’na yabancı olmasının etkisi yadsınamaz. Söz 

konusu Türkçeleştirme problemi,  “treaty shopping” terimi açısından da geçerlidir. 

Terim, temel faaliyetin, lehe olan anlaşmanın bilinçli seçimine dayanması nedeniyle, 

eylemden hareketle “anlaşma seçimi” şeklinde de ifade edilebilir. Terim literatürde   

YALTI tarafından,  “anlaşma alışverişi” şeklinde Türkçeleştirilmiştir67. 

Hukuksal kurgunun, mevcut uluslararası vergi anlaşmaları ağından en lehe olanının 

ödünç alınması yahut belirli bir yatırım bedeline68 katlanarak bir tür satın alma işlemi 

şeklinde işlemesi nedeniyle bu çalışmada, “anlaşma alışverişi”  terimi kullanılmıştır. 

II. Anlaşma Alışverişinin Benzer Kötüye Kullanma Yapılarından Ayırt 

Edilmesi  

a. Forum Shopping ve Anlaşma Alışverişi  

Bir devletler özel hukuku kavramı olan, “forum shopping”, Amerikan 

doktrininde öncesinde de bilinmekle birlikte ilk olarak 1952 yılında Amerika’da verilen 

                                                
64  Örneğin bkz. LOUKOTA, H.,  "Internationale Steuerplanung und "Treaty Shopping", 

Österreichische Steuer" Zeitung. - Wien. - Vol. 43, No. 1/2, 1990, s. 2-9; TOLEDANO, Salomon/ 
DEJEAN, Niels. “La lutte contre le treaty shopping”, International Trade Law and Practice, Vol. 11, 
No. 2, 1985, s. 243-265. 

65  Bkz. dpn.70.  
66  Bkz. dpn.69’da anılan yazarlar.  
67  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 307. 
68  Burada, yatırım bedelinden kasıt, lehe anlaşmanın olduğu ülkede mukimlik tesisi için gereken 

koşulların hazırlanması anlamındadır.   
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bir mahkeme kararında kullanılmıştır69. Kavram, davacının (forum shopper) doğal 

mahkemesinde sahip olmadığı bazı fayda ve kolaylıkları elde etmek amacıyla davasını 

doğal mahkemesini aşarak yabancı mahkemede açması şeklinde tanımlanmaktadır. 

Başka söyleyişle,  davacının, bilinçli biçimde davasını, milletlerarası yetkiye sahip 

birden fazla ülke mahkemesi arasından kendisi için en elverişli olan yerde açmasıdır70. 

ROSENBLOOM’ a göre, “anlaşma alışverişi” ifadesi ilk defa 1971 yılında, 

Amerikan Kongresi’nde vergi cennetleri ile ilgili bir oturumda forum shopping’e atıfla 

kullanılmıştır71. Bu nedenle, kavram,  terim ve içerik açısından anlaşma alışverişine 

temel oluşturmuştur. 

Forum shopping’de, davacının kişisel menfaatine en uygun maddi hukukun 

seçilmesine olanak sağlanması, “mahkeme vasıtasıyla istenilen hukuka ulaşmak” (law 

shopping through forum shopping) şeklinde ifadelendirilir72. İlk koşulu, aynı davada 

yetkili birden fazla ülke mahkemesinin bulunmasıdır. Yetkili mahkeme ya da 

mahkemeler sadece bir ülkede bulunuyorsa davacının, farklı devlet mahkemeleri 

arasından kendisi için elverişli olanı seçme durumundan bahsedilemeyecektir73.  

Forum shopping’de davacı, yetki kurallarını maddi ve usul hukuku açısından 

kendi lehine en faydalı sonucu verecek biçimde kullanmaktadır. Davacı açısından 

oldukça lehe bir durumun ortaya çıkmasını sağlayan bu durum, devletler özel 

hukukçuları tarafından tehlikeli bulunmakla birlikte, forum shopping’in her hal ve 

                                                
69  EKŞİ, Nuray, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, , İstanbul 2000, s, 265. 
70  a) EKŞİ,  s, 264. Benzer bir tanım için bkz. ÖZMUMCU, Seda, Avrupa Birliği Külli Takip 

Hukukunda Temel Menfaatler Merkezi (Centre of Main Interests) ve Forum Shopping, İstanbul, 
2010, s.45.Burada dikkat çekmek gerekir ki, forum shopping, patent hukuku, aile hukuku, külli takip 
hukuku gibi pek çok hukuk disiplininde tartışma konusudur. Örneğin, külli takip hukuku açısından 
kavram “borçluların daha lehe bir hukuki konum elde etmek için, malvarlıklarını veya adil 
yargılanma işlemlerini bir üye devletten diğerine aktarmaları” şeklinde tanımlanır. Bkz. 
ÖZMUMCU, s. 45, 47. 

 b) Amerikan hukukundaki benzer bir tanım ve forum shopping türleri (domestic/transnational) 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. WHYTOCK, Christopher, “The Evolving Forum Shopping 
System” Cornell Law Review, Vol.96, March, 2010-2011,  s.485.  

71 ROSENBLOOM, Treaty Abuse, s. 763, dpn:1; BECKER/WURM, s.2. Bununla birlikte, problemin 
kendisi ifadenin kullanıldığı tarihten çok öncesine dayanmaktadır.  1945 tarihli USA-UK 
Anlaşmasının 6..maddesine göre iki şirket arasındaki ilişkinin esas olarak kar paylarına ilişkin %5 
oranından faydalanma amacıyla düzenlenmesi veya sürdürülmesinin söz konusu olduğu hallerde 
düşük vergi oranından yararlanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.  BECKER/WURM, s.2, dpn:3. 

72  EKŞİ,  s. 259. 
73  EKŞİ,  s. 264. 



17 

koşulda olumsuz sonuç doğurduğundan bahsedilemez. Bununla birlikte, burada sorun 

davacının hareket serbestîsini nasıl kullanacağıdır74. Çoğu hukuk sisteminde yetki 

kurallarının davacı lehine doğurduğu bu elverişli durum karşısında davalının korunması 

ve yargılamanın uygun biçimde yapılmasının sağlanması için hukuken geçerli 

sınırlamalar koyulması hususunda75 milletlerarası yetki kuralları en önemli araç olarak 

görülmektedir76. Yetki kuralları açısından ülkeyle yakın ve esaslı bağlantıya yer 

vermeyen, Anglo-Sakson hukuklarında yer alan “forum non conventions77” doktrini ise 

forum shopping’i sınırlamaktadır78.  

Doktrinde, akıllıca yapılan bir mahkeme seçiminin hukuk düşüncesiyle 

çelişmediğinden hareketle forum shopping’in hakkın kötüye kullanılması olarak 

görülemeyeceği ileri sürülmüştür79.  Alman hukuku açısından, davacının veya 

avukatının forum shopping yapmasının hakkın kötüye kullanılması olmayacağını 

savunan JUENGER, aksine, avukatların yanlış forum shopping yapmasının veya bu 

imkânı kaçırmasının avukatlar açısından hukuki sorumluluğa neden olacağı 

düşüncesindedir80. 

  Forum shopping kavramı, anlaşma alışverişinin terimsel olarak çıkış noktasını 

teşkil etmekle birlikte lehe hukuk rejimini arama faaliyeti nedeniyle amaçsal açıdan da 

                                                
74  EKŞİ,  s. 265. 
75  EKŞİ,  s. 265. 
76  EKŞİ,  s. 269. 
77 Bu doktrinde, mahkeme dava ile daha yakın irtibata sahip ve davayı görmeye daha uygun diğer ülke 

mahkemesi bulunduğu için milletlerarası yetkisinden feragat etmektedir. Anglo-Sakson hukukunda 
yer alan ve Kıta Avrupası hukuklarında bilinmeyen bu doktrin hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
EKŞİ, s.60 vd. 

78  EKŞİ,  s.272. 
79  EKŞİ,  s.272. 
80  a) JUENGER, “Forum Shopping”, 46 (1982), Rabel Z., s.713’den naklen EKŞİ, s.273. 
     b) JUENGER tarafından ileri sürülen bu görüş, anlaşmalar hukuku eksenli olarak uluslararası vergi 

hukuku uygulaması açısından da tartışılmalıdır. Anlaşmalar iki egemen arasında imzalanması 
nedeniyle uluslararası hukukun konusunu teşkil etmekle birlikte pek tabi ki bu tartışma bir iç hukuk 
meselesidir. Bir uluslararası hukuk aracının kendisi açsından etkin kullanılmadığını düşünen 
mükellef, anlaşma kapsamına girmediği halde, vekalet sözleşmesi (BK.m.386) temelinde avukatı 
veya istisna akdi (BK.m.355) temelinde vergi planlamacısı/mali müşavirinin sorumluluğuna 
gidebilecek midir? Gidilmesi halinde, en azından kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan ülkelerde 
“hakkın kötüye kullanılması” veya “dürüstlük kuralı” temelli bir itiraz ile karşılaşacak mıdır? 
Cevaplarının diğer ülke uygulamaları açısından tartışmalı olacağı açık olan bu sorular Türk Hukuku 
açısından da aynı oranda tartışmalı olacaktır. Her iki sözleşme tipide, borçlar hukukuna göre 
“objektif özen yükümlülüğü”  gerektirmektedir. Bu kapsamda, objektif özen yükümlülüğüne aykırı 
hareket edildiğinden bahisle akdin gereği gibi ifa edilmediği iddiasının teorik tartışma temelleri Türk 
hukuku açısından da mevcuttur. 
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benzerlik göstermektedir. Her iki faaliyette, lehe sonuç veren bir hukuka ulaşmayı 

amaçlamaktadır. Bununla birlikte aralarındaki en temel fark, yetki meselesidir. Forum 

shopping’de aynı davada yetkili birden fazla ülke mahkemesi arasından maddi ve usul 

hukuku kuralları açısından en lehe hüküm tesis edecek mahkeme seçilirken anlaşma 

alışverişinde kapsamına girilmeyen bir anlaşmanın bilinçli seçimi söz konusudur. 

b. Norm Alışverişi ve Anlaşma Alışverişi  

Anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı türlerinden biri olan  “Norm 

Alışverişi”81, genellikle uygulanabilir bir anlaşma yetki tahsis kuralı yerine daha lehe 

sonuç vermesi nedeniyle diğer bir anlaşma yetki tahsis kuralının uygulanabilir hale 

getirilmesi ile ilgilidir82.   

OM’ni takip eden vergi anlaşmalarının çoğunda, faizin kaynak ülkede 

vergilendirilmesi, kar payının vergilendirilmesinden daha lehe sonuç vermektedir. 

OM’ne göre, kaynak devletinde kar payı vergilendirilmesi, ödemeyi elde eden şirketin 

gerçek lehdar olması ve ödemeyi yapan şirketin doğrudan en az %25 hissesine sahip 

olması koşuluyla toplam meblağın %5’i ile sınırlandırılmıştır. Diğer tüm hallerde bu 

oran %15 olarak uygulanmaktadır. Faizin kaynak ülkede vergilendirilmesinde ise bu 

rakam toplam meblağın %10’unu aşmamakta ve çoğu vergi anlaşmasında, faiz elde 

edenin/alıcının mukim oldu ülkede vergilendirilmektedir83. 

Kar payı veya faiz elde edenin, mukimi olduğu ülkenin kar payı ve faize 

uyguladığı vergisel rejiminin farklılık göstermesi, kaynak devletinde öz sermaye 

finansmanı için borçlanma yolunu teşvik etmektedir. Örneğin; A devletinde mukim ana 

şirket, B devletinde mukim yavru şirketini tamamen öz sermayesi ile finanse 

edebileceği gibi büyük ölçüde bir borçlanma ile de finanse edebilir.  

Borçlanmanın emsale uygun bir faiz oranı taşıması durumunda, bu faiz oranı 

yavru şirketin gelirini azaltmak için yetersiz kalır ve yavru şirket halen dağıtılması 

gereken bir kara sahip olur. Ana şirket, bu durumda bir basamak daha ötesine gidip, 

                                                
81  İngilizce “rule shopping” olarak ifade edilmektedir. 
82  BROE, s.10, para.12; WEEGHEL, s. 3; VOGEL, Double Taxation Conventions,  s. 119, para.83. 
83  WEEGHEL, s.149. 
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sahip olunan yavru şirket için bir borç aracı yaratır ve yavru şirketin karına bağlı 

yapılacak bu ödemelerle, dağıtılması gereken kar azaltılmaya çalışılır84. Sermaye 

finansmanı için borç ikamesi, sadece ödenen faizin emsale uygun olması durumunda 

anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı olarak değerlendirilir. Faizin, kara bağlı olsun 

veya olmasın, emsale uygun olmaması durumunda OM (92), 11/6 hükmü maddenin 

uygulanmasını sınırlayacaktır. Bu bakımdan, konumuz açısından burada cevabı aranan 

soru,  faizin emsale uygun olduğu hallerde sermaye finansmanı için borç ikamesinin, 

anlaşmanın kar payına ilişkin madde uygulamasından kaçınmak için yapılıp 

yapılmadığıdır85.  

Temettünün değer artış kazancına çevrilmesi hakkında, örneğin;  A devleti 

mukimi gerçek kişi, Belçika mukimi bir şirketin hissedarı olup, söz konusu şirket 

dağıtılmamış kara sahiptir. Mukim, Belçika’da şirket kar payları üzerinden alınan ve A 

Devleti-Belçika Anlaşması’nın 10. maddesi gereği %15 oranındaki vergi kesintisinden 

kaçınmak için hisselerini makul pazar fiyatı üzerinden tamamına sahip olduğu şahsi 

holding şirkete86 (“Belco”) ( personal holding company) satar. İki devlet arasındaki 

vergi anlaşması, OM, 13’ncü maddeye paralellik göstermekte ancak A devleti işleme 

herhangi bir değer artış kazancı vergisi yüklememektedir. Şahsi holding şirket ise 

hisseleri bir bonoya (promissory note) karşılık elde etmektedir. Devamında, holding 

şirket bağlı şirkete başlangıçta dağıtılmamış rakama eşit miktarda kar payı dağıtır. 

Dağıtılan rakam üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamakta ve Avrupa Birliği 

Ana Şirket-Yavru Şirket Direktifi’nin Belçika uygulaması nedeniyle iştirak 

istisnasından yararlanılmaktadır. Kar payının fiilen vergiden istisna olması nedeniyle 

tamamı, Belco’nun önceki hissedarlarına ait bononun itfası için kullanılır. Bu örnekte, 

                                                
84  WEEGHEL, s.149. Bu problem, sadece anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı değil geniş anlamda 

örtülü sermaye problemi olarak da ele alınır. Bkz. OECD Thin Capitizalition Report,  Paris, 1987. 
85  WEEGHEL, s.150.  
86  İngilizce, “personal holding company” şeklinde ifade edilmektedir. Az sayıda gerçek kişi tarafından 

sahip olunan ve yatırım faaliyetleriyle iştigal eden bir şirket türüdür. İlgili olduğu ülkeye bağlı 
olarak, şirketin kendisi veya hissedarları, şirketin vergiden kaçınma amaçlı kullanılmasını 
özendirmemek için ek veya ağırlaştırılmış vergi yüküne tabi olabilirler. Bazı durumlarda, vergi 
sorumluluğunu hesaplamak için mükellefin doğrudan dağıtılmış gelire sahip olduğu varsayılır. Bkz. 
ROGERS-Glabush, J., IBFD International Tax Glossary, Amsterdam IBFD 2009, s. 305.  
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OM, 10’uncu madde yerine 13’üncü maddeye göre yürütülen işlem ve lehe iç vergi 

yasalarının kullanılmasıyla vergi tasarrufu gerçekleştirilmektedir87.  

Bir diğer norm alışverişi örneği taşınmaz varlıkların elden çıkarılması ile 

ilgilidir. Mukim olmamakla birlikte diğer devletteki taşınmazın doğrudan sahibi olan 

mükellef, elde edeceği kazancın taşınmazın bulunduğu kaynak ülkede vergilendirilmeye 

tabi olması nedeniyle taşınmazı arada konumlandırdığı bir şirket aracılığıyla 

edinmektedir.  Devletlerin çoğu, dar mükelleflerin taşınmaz üzerinde yaptıkları 

tasarrufu vergilendirmektedir. OM, 13(1)’e göre,  bu kazançları vergilendirme yetkisi 

taşınmazın bulunduğu ülkeye aittir. Bununla birlikte, OM, 13(4)’e göre, hisse devrinden 

elde edilen gelirler sadece satıcının ikamet ülkesinde vergilendirilmektedir. Bunun için, 

doğrudan yerine dolaylı biçimde gayrimenkul üzerinde sahiplik tesis eden mükellef, 

kaynak devletinin vergilendirmesinden kaçınmaktadır. Pek tabi ki örnekte, kaynak ve 

ikamet ülkesi arasındaki anlaşmanın OM’ni takip ettiği varsayılmaktadır88.  

Yukarıdaki örneklemelerden de anlaşıldığı üzere, anlaşma alışverişi, 

anlaşmanın kişisel kapsamına ilişkin iken norm/hüküm alışverişi anlaşmanın maddi 

kapsamı ile ilgilidir89 ve anlaşma alışverişinin aksine anlaşmadan yararlanmaya yetkili 

olanlar tarafından gerçekleştirilmektedir90. Esas itibariyle, norm alışverişi ve anlaşma 

alışverişi birlikte, anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımının bir alt başlığını teşkil 

ederler. Bununla birlikte,  temettünün değer artış kazancına veya faize dönüşmesi gibi 

şekillerde ortaya çıkan bu davranış biçimi ve anlaşma alışverişi, verginden kaçınma 

                                                
87  a) BROE, s.10-11, para.12. Aynı yönde diğer bir örnek için bkz. UN Raporu, 2006, s. 18, para.61-

62.  
     b) Bu uygulamanın bir suistimal olup olmadığı hakkındaki ayrıntılı tartışmalar için bkz. IFA Münih 

Seminer, s.43-49. 
88  a)Bununla birlikte, söz konusu uygulamanın neden dürüstlüğe aykırı kullanım olduğu tartışmalıdır. 

Öncelikle, gerçekte kaçınılmış bir vergi olup olmadığı sorgulanmalıdır.  Genel olarak, devreden, söz 
konusu kazanç üzerindeki kaynak devleti vergilendirmesinden, taşınmazı bir şirket içerisine 
yerleştirerek kaçınmakta ancak hisse devri ile sahip olunan gayrimenkul halen şirket içinde kalmaya 
devam etmektedir. Bu bakımdan, hisseleri devralan kişi, şirkete ertelenmiş bir vergi borcu ile sahip 
olacaktır. İşlem sadece vergi ertelemesinden ibaret olup vergiden kaçınma söz konusu değildir. Akit 
devletlerin paylaştığı anlaşmanın, temeli ve sürekli beklentileri ile anlaşmaya ilişkin politika 
hedefleri halen varlığını sürdürmektedir. Bu görüş ve yukarıdaki örnek için bkz.WEEGHEL, s.152. 

      b) Aynı yönde başka bir örnek için bkz. UN Raporu, 2006, s.17, para.59-60.  
89  JIMENEZ, s.543. 
90  BROE, s.10, para.12; WEEGHEL, s. 3. 
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kavramına yakın olmakla birlikte anlaşma alışverişi hakkın suistimaline (abuse of right), 

hüküm/norm alışverişi muvazaaya (fraus legis)  yakın özellikler göstermektedir91.   

c. Direktif Alışverişi  ve Anlaşma Alışverişi   

Direktif alışverişi92,  nispeten yeni tarihli bir terim olup temellerini 1990 tarihli, 

Avrupa Birliği Konseyi Ana Şirket-Yavru Şirket Direktifi93’n den almaktadır.  

Direktifin amacı, topluluk içinde sınır ötesi kar payı akışının önündeki vergisel engelleri 

kaldırarak ortak pazarın kurulumu ve etkinliğini sağlamaktır94. Bununla birlikte 

Direktif, aynı üye ülke içerisinde faaliyet gösteren grup şirketlere nazaran Pan-Avrupa 

ülkelerinin karşılaştığı, vergisel dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu 

amaçla, ana şirket ve farklı üye ülkelerdeki yavru şirketlerin söz konusu olduğu hallerde 

uygulanabilir ortak vergilendirme sisteminin kurulması için üye ülkeleri sınır ötesi ticari 

işlem ve şirketler konusunda cesaretlendirme niyeti taşımaktadır95.  

Direktif, topluluk üyesi ülkelerin iç hukuklarında karşılamak zorunda olduğu 

iki kıstas sunmaktadır. Birincisi, üye ülke ana şirket yapılanmaları hakkındadır. Ana 

şirketin, topluluk merkezli bir yavru şirketten kar payı alması durumunda, ana şirketin 

mukim bulunduğu üye ülke, çifte vergilendirmeyi önlemek için dağıtılan kar payını, 

iştirak istinası (participation exemption) veya mahsup sistemi ile çifte vergilendirmeden 

                                                
91  JIMENEZ, s.543. 
92  İngilizce “Directive Shopping” şeklinde ifade edilmektedir.  
93 Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the 

case of parent companies and subsidiaries of different Member States, Official Journal L 225, 
20/08/1990 http://eurlex.europa.eu.Çevrimiçi, 11.11.2011   

94 BROE,  s.20, para.23; BİLİCİ, Nurettin, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Genel Bilgiler, İktisadi-
Mali Konular, Vergilendirme), Ankara, 2005, s. 273-274; YALTI SOYDAN, Billur,  Avrupa 
Birliğinde Dolaysız Vergiler, İstanbul, 2002, s.24; ERKAN, Fikret, Avrupa Birliği’nde Dolaysı 
Vergilerin Uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği Mahkemesi’nin Bu Konudaki Rolü-Tam 
ÜyelikYolundaki Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Ankara, 2009, s.59-60. 

95 BROE, s.20, para.23; Ayrıca bu konuda bkz. FINNERTY, Chris/ MERKS, Paulus/ PETRICCIONE, 
Mario/RUSSO, Raffaele/, Fundamentals of International Tax Planning, IBFD, The Netherlands, 
2007, s.23-24; RUST, Alexander, “Double Taxation”, Double Taxation within the European Union, 
içinde (Eds. Alexander Rust), The Netherlands, 2011, s.5-6; PANAYI, HJI Christiana, “Treaty-
shopping and Other Tax Arbitrage Opportunities in the European Union: A Reassessment-Part 2”, 
European Taxation,  Vol. 46, No:4, 2006,  s.152-153. 
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arındırmak durumundadır96.  İkincisi, üye ülke yavru şirket yapılanmaları hakkındadır. 

Bu halde de, dağıtılan kar payı üzerinden vergi kesintisi yapılmamalıdır97.   

Diğer yandan AB Konseyi 2003 yılında Komisyonun önerisiyle farklı üye 

ülkelerdeki ilişkili kişiler arasında yapılan faiz ve gayri maddi hak bedelinin söz konusu 

olduğu hallerde uygulanabilir ortak vergilendirme sisteminin kurulması için, “Faiz ve 

Gayrimaddi Hak Direktifi”ni kabul etmiştir98. Ortak pazarda, farklı üye ülke şirketleri 

arasında gerçekleştirilen işlemlere, aynı üye ülkede faaliyet gösteren birden fazla şirket 

arasındaki işlemlerden daha az lehe bir vergisel sonuç bağlanmamalıdır. Bu koşulun, 

üye ülkeler iç vergi yasaları gereği kimi zaman karşılanamayacağını, çifte vergilemenin 

her zaman ortadan kaldırılamayacağını ve uygulamanın mükellef için bazı idari 

yükümlülükler taşıyacağını kabul eden AB Konseyi, faiz ve gayri maddi hak 

ödemelerinin Birlik içerisinde sadece bir kez vergilendirilmesini ve yukarıda sayılan 

yüklerin ortadan kaldırılmasını garanti altına almak istemiştir99. Direktif, bu amaca 

yönelik olarak,  farklı üye ülke bağlı işletmeleri arasında yapılan faiz ve gayri maddi 

hak ödemelerinin alıcının mukimi olduğu ülkede sadece bir kez vergilendirilmesini ve 

ödemenin kaynak ülkede istisnaya tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk,  

kaynak ülkede istisna edilen ödeme üzerinde, vergi kesintisi (witholding tax) veya 

tarhiyat yolu (assesment)  ile yapılacak her türlü vergilendirmeyi önlemektedir 100.  

Direktif alışverişinde, Birlik üyesi ülke mukimi olmayan ( R ülkesi) ancak 

Birlik üyesi ülkeden  ( C ülkesi) faiz, kar payı ve gayri maddi hak bedeli elde etmeyi 

                                                
96  BROE, s.20, para.23. 
97 BROE, s.20, para.23; Direktifteki “witholding tax” (vergi kesintisi) kavramı tartışmalı olup, kavram 

hakkında çeşitli Adalet Divanı kararları bulunmaktadır. Tartışmalar hakkında bkz. BROE, s.21;  
CAMARA, Francisco de Sousa da, Parent-Subsidiary Directive: The Epson Case, Eureopan 
Taxation,  Amsterdam, Vol. 41, No:9, 2001,  s.307-314.  

98 a) Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to 
interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, 
Official Journal L 157, 26/06/2003 P. 0049 – 0054,  http://eurlex.europa.eu. Çevrimiçi, 11.11.2011. 

    b) Direktif hakkında eleştirel bir bakış için bkz. DISTASO, Marcello / RUSSO, Raffaele, “The EC 
Interest and Royalties Directive – A Comment”, European Taxation,  Vol. 44 No. 4, 2004,  s. 143-
154. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,   s.27-30.Ayrıca 
bı konuda bkz. BİLİCİ, Avrupa Birliği, s.275-280; ERKAN, s. 71-77; RUST, s.6.  

99   BROE, s.22, para.24; ROHATGI, Roy, Basic İnternational Taxation, Volume 1: Principles, United 
Kingdom, 2005. s. 82; Faiz ve Gayrimaddi Hak Direktifi, madde 1. 

100  BROE, s.22, para.24; Bu konuda ayrıca bkz. MALHERBE, Jacques/ MALHERBE, Philippe/ 
RICHELLE, Isabelle/ TRAVERSA, Edoardo, Direct Taxation in the Case-Law of the European 
Court of Justice, Bruxelles, 2008, s. 153-154.  
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bekleyen kişi,  bu ödemenin doğrudan birlik üyesi bir ülkeden, birlik üyesi olmayan bir 

ülke mukimine yapılması durumunda ödenecek vergiden daha lehe bir vergisel fayda 

sağlaması nedeniyle birlik üyesi başka bir ülkede (S ülkesi) şirket kurmaktadır.  

Faydanın kaynağı, birlik içinde yerleşik bir ana şirketten, birlikte yerleşik yavru şirkete 

yapılan kar payı dağıtımları ve birlik içinde ilişkili kişiler arasındaki faiz ve gayri maddi 

hak ödemelerini vergiden istisna tutan, Ana Şirket-Yavru Şirket Direktifi ile Faiz ve 

Gayrimaddi Hak Direktifi’dir101.  

Bu örneklemede, Birlik üyesi S ülkesinden, Birlik üyesi olmayan R ülkesine 

yapılan kar kayı, faiz ve gayri maddi hak ödemeleri kaynakta vergi kesintisine tabi 

olacak iken arada konumlandırılan Birlik üyesi C ülkesi,  gelir için kanal görevi görerek 

R ülkesindeki hissedarların geliri kontrol etmesini sağlayacak ve bu yolla kaynak ülkede 

vergi tasarrufu gerçekleşecektir. Bu durumda,  C ülkesinde kurulan şirket “kanal şirket” 

veya “kanal” olarak adlandırılacaktır102. Bu bakımdan, direktif alışverişi, Birlik üyesi 

ülke mukimi olmayan kişinin, normalde iki üye ülke arasında uygulanabilir olan ve 

kendisi hakkında uygulanamayacak olan direktifi bir çeşit satın aldığı  (shop) durumları 

ifade eder103. Bu sonuca ulaşmak için, kanal şirket Birlik üyesi bir ülkede 

konumlandırılarak, diğer Birlik üyesi ülkede doğan gelirin vergiden istisna edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu yolla, Birlik ülkesi mukimi olmayan kişinin Birlik kaynaklı elde 

ettiği kar payı, faiz ve gayri maddi hak bedelini Birlik dışına çıkarması organize 

edilmektedir. Bu çeşit “direktif alışverişi”, tasarlanmış biçimde direktiflerin sağladığı 

kaynak ülke istisnasından faydalanma gayretini ifade eder. Anlaşma alışverişinde 

olduğu gibi direktif alışverişinde de, vergisel fayda kaynak ülkenin kar payı, faiz ve 

gayri maddi gelirlerini zarara uğratmaktadır104.   

Bununla birlikte, direktif alışverişi mükellef tarafından mukimi olduğu birlik 

üyesi ülke için dezavantaj yaratacak biçimde de kullanılabilir. Bu çeşit direktif 
                                                
101   BROE, s.22, para.25; Direktifin, Birlik mukimi olmayanlar tarafından alışverişini engellemek için 

pek çok Avrupa ülkesi iç hukuklarında suistimal karşıtı hükümler tesis etmiştir. Örneğin, Avusturya 
Hukuku’nda, Direktif’ten yararlanma şartı diğer birlik üyesi ülkeden alınacak yazılı mukimlik 
belgesine bağlanmıştır. İtalya’da, bağlı ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak sadece Direktiften 
yararlanma amacıyla kontrol edildiği durumlarda Direktif faydası reddedilmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. ROHATGI, Roy, Basic International Taxation, Volume II: Practice, India, 2007, s.291.      

102   BROE, s.22, para.25. 
103   BROE, s.23, para.25. 
104   BROE, s.23, para.25. 
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alışverişi, Ana Şirket-Yavru Şirket Yönergesi’nin uygulanması için yapılan başvuruda,  

Yönerge’nin Birlik merkezli Ana Şirket’e, ikamet ülkesinde iştirak istisnasından 

yararlanma imkânı vermesi nedeniyle gerçekleşmektedir. Kurgu şöyle 

örneklendirilebilir; Birlik üyesi ülke mukimi ( R ülkesi)  Ana Şirket, Birlik üyesi diğer 

ülkede ( S ülkesi) mukim başka bir şirketin hisselerine sahip olup bu şirketin kar 

paylarının R ülkesindeki iştirak kazançları istisnası koşullarını sağlayamaması 

nedeniyle (dont qualified),  Birlik üyesi üçüncü ülkede (C ülkesi) tamamına sahip 

olduğu bir yavru şirket kurmaktadır. C ülkesinin S ülkesinden doğan kar paylarına R 

ülkesindeki koşullardan daha lehe bir iştirak istisnası uygulaması durumunda kar payı 

vergiden arındırılmış olarak Ana Şirket’in mukimi olduğu R ülkesine taşınacaktır. 

Bununla birlikte, C ülkesinde mukim ve tamamına sahip olunan yavru şirket tarafından 

dağıtılan kar paylarının Yönerge ile belirlenmiş R ülkesinde ki iştirak kazançları 

istisnası koşullarını da sağlaması gerekmektedir105.    

Bu örnekte, “Direktif Alışverişi”, Birlik üyesi ülke mukimi şirketin Direktifi 

özellikle iştirak istisnası açısından en esnek biçimde uygulayan diğer üye ülke iç 

hukukundan fayda sağlama durumunu ifade etmektedir. Bu sonuca ulaşmak için, ana 

şirket C ülkesindeki kanal şirketi, kendisi ve kar payının doğduğu kaynak ülke arasında 

konumlandırmaktadır. Bununla birlikte, bu çeşit direktif alışverişinde sistem bir önceki 

örneklemeden farklı olarak Ana Şirketin mukimi olduğu ülkenin zararına 

çalışmaktadır106.   

Direktif alışverişi ve anlaşma alışverişi, temeldeki amaçları ve eylem araçları 

açısından benzerlik göstermektedirler. Her ikisinde de temel amaç lehe sonuç veren bir 

vergi uygulaması ve seçilen araç kanal ve/veya kanal görevi gören bir şirkettir. Bununla 

birlikte, anlaşma alışverişi, iki egemen arasında imzalanan bir uluslararası hukuk 

aracının “shop” edilmesi iken Direktif Alışverişi, birlik içi bir hukuk aracının “shop” 

                                                
105  BROE, s.23, para.26.Burada belirtmek gerekir ki, Ana Şirket-Yavru Şirket Direktifi’nin Birlik üyesi 

ülkeler tarafından uygulanma biçimi Direktif’in bazı hükümleri açısından üye ülkelere tanıdığı 
takdir hakkı çerçevesinde farklılaşabilmektedir. Örneğin, en az ortaklık payı yüzdesi, en az sahip 
olma süresi, mahsup veya istisna sistemi arasında seçim hakkı, suistimal karşıtı hükümlerin 
uygulanması gibi. Bkz. BROE, s.23, para.26. 

106  BROE, s. 24, para.26. 
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edilmesidir. Ayrıca, anlaşma alışverişi, anlaşma ağındaki herhangi bir ülkeyle 

yapılabilir iken Direktif Alışverişi sadece birliğe üye ülkelerle sınırlıdır107. 

II. Konunun Sınırlandırılması ve Plan  

Anlaşmaların dürüstlüğe aykırı veya kötüye kullanımı, transfer fiyatlandırması, 

üçgen uygulamalar, gelir niteliğinin değiştirilmesi gibi çok çeşitli şekillerde 

gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bu kötüye kullanım biçimlerinin, uluslararası ticaretin 

gelişimine olumsuz etkisi, ülkelerin ikili anlaşma yapma çabasını azaltması ve mali 

eşitliğe aykırı olması gibi nedenlerle anlaşma taraflarının istemediği bir olgu olduğu 

konusunda şüphe bulunmamaktadır.   

Bununla birlikte, kapsamı itibariyle oldukça geniş olan vergi anlaşmalarının 

kötüye kullanılması meselesi bu çalışmada sadece bir kötüye kullanım biçimine 

indirgenecek ve dört bölümde incelenecektir.  

Çalışmanın ilk bölümünde, kavram ve terim tartışmalarını takiben, vergi 

anlaşmalarının kavramsal ve tarihsel açıdan incelenmesi yapılacak ve özellikle vergi 

anlaşması modellerinde kötüye kullanma karşıtı yaklaşımların gelişimi konusu ele 

alınacaktır.  

İkinci bölümde, anlaşma alışverişinin hukuki yapısı, işleyişi, araç ve 

yöntemleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, vergi anlaşması kurallarıyla anlaşma 

alışverişinin önlenmesi, gerçek lehdar (beneficial ownership) klozu, yorum yöntemleri 

ve uygulamaları, LOB kloz kavram, gelişim ve uygulamaları ile anlaşma alışverişinin 

önlenmesinde diğer yöntemler incelenecektir. Dördüncü ve son bölümde bölümde, 

ulusal hukuk kurallarıyla anlaşma alışverişinin önlenmesi meselesi ele alınacak ve 

çalışmamız bir sonuçla bitirilecektir.  

 

                                                
107 Direktifler, AT Anlaşmasının 288. maddes ine göre, Birlik içinde ikincil mevzuat olarak 

değerlendirilmekte ve bütün üyeler için sonuçları açısından bağlayıcılık taşımaktadır. İkincil 
mevzuat ise, kendilerine birincil mevzuatla tanınan düzenleme yapma yetkisine dayanarak, belli 
Topluluk organlarının, bazen tek başına, bazen diğer organlarla işbirliği yaparak çıkardıkları 
mevzuatı ifade etmektedir. İkincil mevzuat hakkında için bkz. TEKİNALP, Gülören/TEKİNALP, 
Ünal, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul 2000,  para.18, s.56-60. 



26 

BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ ANLAŞMALARINA 

KAVRAMSAL VE TARİHSEL BAKIŞ 

§ 2. Vergi Anlaşmalarına Kavramsal Bakış 

I. Uluslararası Çifte Vergilendirme 

1. Kavram 

Devletler, egemenliklerinin sonucu olarak vergilendirme yetkilerini ülke içinde 

meydana gelen vergi konuları ve vergiyi doğuran olaylar üzerinde kullanabilecekleri 

gibi, ikametgâh veya uyrukluk ölçütüne bağlı biçimde de kullanabilirler108. Yetkinin 

temeli, yükümlü ile devlet arasındaki kişisel veya nesnel irtibat yahut ilişkiye 

dayanmaktadır109. Dolayısıyla, vergi yükümlüsünün elde ettiği gelir, bir devlette sadece 

o devletin ülkesinde elde edildiği için vergilendirilirken diğer devlette, yükümlü ile o 

devlet arasındaki ikametgâh veya uyrukluk esasına bağlı olarak vergiye tabi 

olabilmektedir110. 

Farklı devletlerin birbirlerinden bağımsız olarak koydukları vergi kuralları 

sonucunda, aynı vergi yükümlüsünün, aynı vergi konusu üzerinden iki kez 

vergilendirilmesi yani uluslararası çifte vergilendirme, bir yandan vergi adaletine111 ve 

ödeme gücü ilkesine aykırılık taşıması öte yandan uluslararası ekonomik yaşamı 

                                                
108  YALTI SOYDAN, s. 1; TUNCER, Selahattin, Çifte Vergileme ve Milletlerarası Vergi Anlaşmaları, 

Ankara 1974, s.13; TEZEL, Adnan, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve 
Türkiye Uygulaması, İstanbul 1989, s.3-4; Ayrıca bu konuda bkz. ÖNCEL, Mualla/ÇAĞAN, 
Nami/KUMRULU, Ahmet, Vergi Hukuku, Ankara 2009, s 57-58; KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, 
1989, s.26; ERGİNAY, Akif, Vergi Hukuku, Ankara 1990, s.18; ULUATAM, Özhan/METHİBAY, 
Yaşar, Vergi Hukuku, Ankara 2001, s. 62; KARAKOÇ, Yusuf, Genel Vergi Hukuku, Ankara 2007, 
s.120; OKTAR, Ateş, Vergi Hukuku, İstanbul 2011, s. 24; BAYRAKLI, Hasan H., Türk Vergi 
Hukukunun Temel İlkeleri, Afyon, 1997, s.12; BİLİCİ, Nurettin, Vergi Hukuku, Ankara 2010, s.38; 
MUTLUER, Kamil, Vergi Genel Hukuku, İstanbul 2006, s.38-39; KIZILOT, Şükrü/ŞENYÜZ, 
Doğan/TAŞ, Metin/ DÖNMEZ, Recai, Vergi Hukuku, Ankara, 2006, s.330 vd.;  BAYAR, İbrahim 
Nihat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Mahsup Sistemi, Türkiye-İngiltere 
Andlaşması, Ankara 2006, s.12-15; 

109  LANG, Michael, Introduction to the Law of the Double Taxation Conventions, Wien 2010, s. 23, 
para.1.  

110  YALTI SOYDAN, s. 2; LANG, Double Taxation Conventions, s. 23-24. 
111  ERGİNAY,  s. 18. 
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olumsuz etkilemesi nedeniyle önlenmesi gereken bir fenomen olarak 

nitelendirilmiştir112.  

Çifte vergilendirmenin bir türü olan uluslararası çifte vergilendirme, çifte 

vergilendirmeye ilişkin özelliklerin tamamını içerir ve ekonomik yahut hukuksal olarak 

iki şekilde ortaya çıkabilir. Uluslararası çifte vergilendirmenin ayırt edici yanı, birden 

fazla devletin vergilendirme yetkisinin kullanılmasıdır113.Öğretide, birbirine yakın 

tanımlar verilmiş olmakla birlikte, kısaca “birden fazla devlete ait vergilendirme 

yetkisinin çakışmasından veya aynı yetkinin birkaç kez kullanılmasından dolayı, aynı 

vergi yükümlüsü ve/veya aynı vergi konusundan aynı vergilendirme dönemi içinde aynı 

nitelikte birden fazla vergi alınması” şeklinde tanımlanır114. 

2. Türler 

a. Uluslararası Hukuksal Çifte Vergilendirme 

Kaynak ve ikamet ilkeleri, sadece bir ülke üzerinde uygulandıkları,  mükellefin 

sınır ötesi faaliyete girişmemesi veya sadece ikamet ülkesinde vergiye tabi olması ve 

kaynak devletinin vergileme yapmaması durumunda başarıyla işlemektedir. Bununla 

birlikte, mukim olsun olmasın, mükellefin sınır ötesi faaliyete girişmesi durumunda, 

ikamet devleti ve kaynak devletinin vergindirme yetkileri çakışmakta; bu durumda 

mükellef açısından zarara yol açmaktadır. Bu hallerde, aynı kişi aynı gelir unsuru 

üzerinden birden fazla devlette iki kez vergilendirilmektedir. Ortaya çıkan bu sonuç, 

“uluslararası hukuksal çifte vergilendirme” olarak nitelendirilmektedir115.  

OECD’ye göre, “Uluslararası hukuksal çifte vergilendirme, iki veya daha fazla 

devletin, aynı vergi yükümlüsünü, aynı vergi konusuyla bağlantılı olarak ve aynı 

vergilendirme dönemi için benzer vergilerle vergilemesidir. Bu vergilemenin, mal ve 

hizmetlerin değişimi ile sermaye hareketi, teknoloji ve kişiler üzerindeki olumsuz etkileri 

                                                
112  YALTI SOYDAN, s.2.  
113  YALTI SOYDAN, s. 3. 
114  YALTI SOYDAN, s.3. Ayrıca diğer tanımlar için bkz. YALTI SOYDAN dpn:17 ve orada anılan 

yazarlar.  
115  HOLMES, Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, IBFD, The Netherlands, 2007, 

s. 22.  
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çok iyi bilinmekte olup devletlerarasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çifte 

vergilendirmeden doğan engellerin kaldırılmasının önemini vurgulamak gereklidir”116.  

b. Uluslararası Ekonomik Çifte Vergilendirme 

Ekonomik çifte vergilendirme, aynı gelir unsurunun farklı kişiler elinde 

vergiye tabi olması sonucu gerçekleşir. Genellikle, hukuki merkezleri farklı ülkelerde 

bulunan bağlı yahut ilişkili şirketlerin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemler soncunda 

ortaya çıkar117. Yaygın örneği, şirket bünyesinde vergilendirilmiş olan kazancın, kar 

payı dağıtımı yoluyla ortaklara dağıtılması üzerine bu kez ortak üzerinde 

vergilendirilmesidir118.    

Klasik vergi sistemleri, aynı ekonomik birlik içerisinde işletmelerin 

bağımsızlığı üzerine kuruludur. Yapılan bu hukuki ayrım, ekonomik birlik gerçeğini 

göz ardı etmektedir119.  

Dikkat edilmek gerekir ki, ekonomik çifte vergilendirmenin önlenmesi, vergi 

anlaşmalarının amaçlarından biri değildir. Ekonomik çifte vergilendirmenin önlenmesi 

şerhte açıkça kapsam dışı bırakılmış olmakla birlikte, devletlerin çoğu ekonomik çifte 

vergilendirmeyi önlemek içinde gayret içerisindedirler120. 

II. Uluslararası Çifte Vergilendirmenin Ortadan Kaldırılması 

1. Araçlar 

a. İç hukuk: Vergi Yasası 

Uluslararası hukuksal çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda, çoğu 

devlet,  iç hukuk kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerin benimsenmesindeki en 

önemli husus, daha efektif ve hızlı bir nitelik taşımakla birlikte daha az maliyetli 

olmalarıdır. Organik açıdan, tek taraflı araçlar olarak da anılan bu düzenlemeler, 

                                                
116  OM, (2010) Introduction, para.1, s.7. Ayrıca tanım için bkz. YALTI SOYDAN, s. 4; ÇAĞAN, 

s.214; VOGEL, Double Taxation Conventions, s. 9, para.2; SHELTON, s.89; HOLMES, s.22; 
117  LANG, Double Taxation Conventions,  s. 25, para, 11-13; SHELTON, s.89.;  
118  FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,  s, 37. 
119  FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,  s, 37. 
120  Bkz. OM, (2010) C(23A)- 2, s.306; WEEGHEL, s. 34. 
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ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte başlıca üç yöntemden bahsetmek 

mümkündür. Bunlar, istisna (the exemption of foreign source income), mahsup (the tax 

credit for foreign taxes paid) ve indirim (deduction from the taxable base of foreign 

taxes paid on foreign source income)  yöntemidir121.   

Bu araçların uygulanma yöntemleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle 

birlikte genel olarak, iki biçimde uygulanmaktadırlar. Bazı ülkeler (Örn; Almanya), iç 

hukuklarında doğrudan bir düzenleme yolunu tercih ederken, bazı ülkeler (Örn; 

Avusturya), vergi idarelerine bu konuda daha fazla hareket alanı bırakmaktadırlar122.   

Tek taraflı çözümlerin uygulanması, ülke uygulamalarında, uygulanabilir bir 

ÇVÖ Anlaşmasının olmamasına da bağlanabilir. Bu durum, anlaşmanın kişisel veya 

maddi kapsamına girilmemesinden kaynaklanabileceği gibi gelirin elde edildiği ülke ile 

bir vergi anlaşmasının olmamasından da kaynaklanabilir123.  

b. Uluslararası Hukuk: Vergi Anlaşması 

İç hukuktaki önleme araçlarının yetersiz kalması veya hedeflenen amacı 

gerçekleştirmemesi nedeniyle devletler uluslararası araçlara yönelerek ikili veya çok 

taraflı anlaşmalar yoluyla, temelde, vergilendirme yetkilerini sınırlandırarak çifte 

vergilendirmenin önünde geçmek istemişlerdir124.   

Uluslararası hukuk aracı olarak125, devletler arasında imzalanmakla birlikte, 

mükellefler üzerinde etki gösteren anlaşmalar, sadece dolaysız vergileri 

kapsamaktadırlar. Anlaşma metninde, sözleşmeci ülkelerdeki hangi vergilerin anlaşma 

kapsamına girdiği sıralı bir biçimde belirtilir. Bu vergilerle benzer veya aynı nitelikte 

                                                
121  LANG, Double Taxation Conventions, s.26, para.17; Ayrıca bkz. WEEGHEL, s.21. 
122  LANG, Double Taxation Conventions, s. 26, para.17-18. Brezilya gibi kimi ülkeler ise tek taraflı 

araçları karşılıklılık temelinde uygulamaktadır. Bkz. LANG, Double Taxation Conventions, aynı 
para. 

123  LANG, Double Taxation Conventions, s. 26, para, 19. 
124  ÇAĞAN, s.211-212; YALTI SOYDAN, s. 29. Vergi Anlaşmaları, türleri açısından kapsayıcı ve 

sınırlı vergi anlaşmaları olmak üzere ikiye ayrılır. Kapsayıcı Anlaşmalar, bir veya daha fazla vergiye 
ilişkin bütün durumları kapsayan, her türlü gelir ve servete ilişkin çifte vergilendirmenin 
önlenmesini konu alan anlaşmalardır. Sınırlı Anlaşmalar ise bazı gelir unsurları üzerinde yapılan 
anlaşmalardır. Bu halde, gelirin tamamı değil belirli bir kısmı üzerinde çifte vergilendirmenin 
önlenmesi amaçlanır. Bkz. YALTI SOYDAN, s.30-31 

125 ÇAĞAN, s.226;  YALTI SOYDAN, s.29; FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,  s, 11. 
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olan ancak anlaşma sonrası iç hukukta uygulama alanı bulan vergilerde anlaşma 

kapsamında değerlendirilirler126.    

Anlaşmada, çeşitli gelir ve servet unsurlarının vergilendirilmesi ya münhasıran 

kaynak devleti veya ikamet devletine yahutta paylaşmalı olarak her ikisine 

bırakılmaktadır. Yetkinin münhasıran bir devlete bırakılmış olması halinde diğer devlet 

vergilendirme yetkisini kullanmadığından uluslararası çifte vergilendirme bu aşamada 

tamamen önlenmiş olmaktadır.  Yetkinin, paylaşmalı olarak kullanıldığı hallerde ise 

çifte vergilendirmenin önlenmesi diğer devletin kısmi ek önlemler almasına bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir127. 

2. Yöntemler 

a. İstisna Yöntemi  

Genellikle, Kıta Avrupası’nda kullanılan bu sisteme göre ikamet devleti, diğer 

devlette elde edilen gelir veya sahip olunan serveti vergi matrahına dahil 

etmemektedir128. Yöntemin uygulanması ise anlaşma hükümleri ile kendisine 

vergilendirme yetkisini kullanma hakkı tanınmış devletin, bu yetkisini fiilen kullanıp 

kullanmadığına bağlı değildir129.  

                                                
126  FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,   s.11.  
127  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 156; Ayrıca bu konuda bkz. LANG, Double Taxation 

Conventions, s. 31-32; MOGENS, Rasmussen, International Double Taxation, The Netherlands, 
2011, s.4-5. 

128  OM, (2010), 23A; LANG, Double Taxation Conventions, s. 69, para.177; VOGEL, Double Taxation 
Conventions, s.1179, para.64 vd. 

129  a) YALTI SOYDAN, s. 255-259. 
       b)Yöntem, tam ve artan oranlı olmak üzere iki biçimde uygulanabilir. Tam istisna yönteminde,  

kaynak devletinde vergilendirilen gelir türü ikametgâh devletinde hiç hesaba katılmamakta ve 
matraha uygulanacak oranın belirlenmesinde de göz önüne alınmamaktadır. Bkz. OM, (2010), 
C(23A-B)-14a, s.309. 

       Artan oranlı istisna yönteminde ise kaynak devletinde vergilendirilen gelir miktarı, ikametgah 
devletinde matraha dahil edilmemekle birlikte kalan matraha uygulanacak oranın belirlenmesi 
açısından hesaba katılmaktadır. Bkz. OM, (2010), C(23A)-14b, s.309; Yöntemlerin uygulanması 
açısından örnek ve ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. OM, (2010), C(23A-B) 18-32, s. 310-314. 

      c) Yöntemin olumlu yönleri, sermaye ithalinde adalet sağlaması, kaynak devletinde tam bir vergisel 
fayda sağlaması, idari açıdan daha az karmaşık olması, gerçek ve varsayımsal çifte vergilendirmeyi 
önlemesidir. Olumsuz yönleri ise ikamet devletinin vergi gelirlerinde azalmaya yol açması, kaynak 
devletinin bazı indirim ve kesintileri kabul etmemesi, artan oranlı olması halinde detaylı bir finansal 
beyan gerektirmesi, ikametgâh yahut kaynak ülkesi olarak düşük oranı veya vergi cenneti ülke 
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b. Mahsup Yöntemi 

Genellikle, Anglo-Sakson hukuk kültürüne sahip ülkelerde uygulama alanı 

bulan ancak faiz ve kar payları açısından neredeyse tüm anlaşmalarda da mevcut (bazı 

anlaşmalarda gayri maddi hak bedelleri açısından) yöntemde, ikametgâh devletinin 

vergi matrahı değişmeden aynı kalmaktadır. Diğer değişle, yabancı ülkede elde edilen 

gelir, iç hukukta vergi matrahına dahil olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, 

yabancı ülkede ödenen vergi iç hukukta ödenecek vergiden mahsup edilmektedir130.  

III. Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Amaç ve Kapsamı 

1. Vergi Anlaşmalarının Amacı 

Vergi anlaşmalarının amacından bahsedildiği durumlarda, genel önceliklerle 

birlikte, anlaşmayı imzalayan devletlerin ulusal çıkar ve ihtiyaçlarının da göz önünde 

tutulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   

Öğretide, vergi anlaşmalarının amacının mükellef veya vergi idaresi yönünden 

farklı olduğunu belirten görüşler bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ayrım, 

modern devletlerde kamu idaresi ve mükellefler arasındaki ilişkinin belirsiz olan 

                                                                                                                                          
kullanımlarını cesaretlendirmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu konuda bkz. ROHATGI, Volume:I, 
s.71; YALTI SOYDAN, s. 257-258; WEEGHEL, s. 19-20. 

130  a) LANG, Double Taxation Conventions, s. 69, para.179; OM, (2010), C(23A-B)-15, s.309; YALTI 
SOYDAN, s. 259; VOGEL, Double Taxation Conventions ,s. 1221, para.148 

       b)  Yöntem, tam ve normal mahsup olmak üzere iki biçimde uygulanabilir. Tam mahsup 
yönteminde, kaynak devletinde ödenen verginin tamamı ikametgah devletinde ödenecek vergiden 
indirilmekte ve indirime konu miktarın yabancı kaynaklı vergi konusuna düşen kısmını aşıp 
aşmadığına bakılmamaktadır. Bkz. OM, (2010), C(23A-B)-15a, s. 309. 

      Normal mahsup yönteminde ise kaynak devletinde ödenen vergi ancak ikametgah devletinde toplam 
gelir üzerinden hesaplanan verginin yabancı kaynaklı gelire isabet eden kısmı kadar dikkate 
alınmaktadır. OM, (2010), C(23A-B)-15b, s. 309. 

 c) Yöntemin olumlu yönleri, sermaye ihracında adalet sağlaması, yabancı ülkedeki iş yeri 
zararlarının indirilmesine izin vermesi, vergi cenneti veya düşük vergili ülkelere mal varlığı yahut 
gelir transferinin önüne geçmesi, iç hukuk açısından uygulamanın kolay olmasıdır. Olumsuz yönleri 
ise mükelleflerin her zaman iç ve yabancı vergiler açısından fazla ödeme yapmak durumunda 
kalması, kaynak devletindeki vergisel fayda ve teşvikleri ortadan kaldırması, sermaye ihracını daha 
az çekici hale getirmesi, karmaşık yapısı ve zaman kaybına yol açması şeklinde ifade edilebilir. Bu 
konuda bkz. ROHATGI, Volume:I, s.70-71; YALTI SOYDAN, s. 260-261; WEEGHEL, s. 20-21. 
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karakterini ihmal etmesi, yapay olması ve her iki grubun amaçları açısından bir 

örtüşmenin olması nedeniyle eleştirilmiştir131.  

Vergi anlaşmalarının amacı, anlaşma başlıklarında genel olarak çifte 

vergilendirme ve vergi kaçakçılığının önlenmesi biçiminde belirtilmektedir132. 

Gerçektende, anlaşmaların temel hükümlerinin çoğu doğrudan bu amacı 

gerçekleştirmeye yöneliktir133. Örneğin, anlaşmalarda bulunan  “tie-break rule” 

bunlardan biri olarak nitelendirilebilir. Temelde, birden fazla devlette ikametgâhı 

bulunan mükellefin, sadece bir ülkede mukim sayılmasına olanak sağlayan kural, belirli 

gelirlerde kaynak devletinin vergilendirme yetkisini tamamen kaldırdığı gibi sınırda 

getirebilir. Bu durumda, kaynak ülkede yüklenilen vergi,  ikametgâh devletinde mahsup 

veya istisna yoluyla giderilir134. 

                                                
131  ROCHA, Sergio Andre, Interpretation of Double Taxation Conventions, General Theory and 

Brazilian Perspective, Series on International Taxation, Kluwer Law International, 2009, The 
Netherlands, s. 6; Eleştiri konusu görüşe göre, vergi anlaşmalarının devletler açısından amacı; 
uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemek, vergi kaçakçılığı ile mücadele için vergi idareleri 
arasında iş birliği yapmak, yabancı yatırımcı için hukuki belirliliği sağlamak, ayrımcılığı önlemek ve 
vergi gelirlerinin devletler arasında eşit oranda paylaşımını sağlamaktır. Mükellef açısından anlaşma 
amacı ise uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemek, diğer ülke vergi sistemi hakkında bilgi sahibi 
olmak, yabancı yatırımcının korunması ve hukuki belirlilik, ayrımcılığın önlenmesi, kaynak 
ülkedeki vergi kesintisi oranının düşürülerek yabancı yatırımcının teşviki ve korumalı mahsup 
sisteminin (tax sparing) sisteminin kullanılmasını sağlamak şeklinde ifade edilmiştir.  Bkz. ROCHA, 
s. 7-8.  

132 a)UCKMAR, “Double Taxation Conventions”, s. 152; 
FINNERTY/MERKUS/PETRICCION/RUSSO,   s.14. 

       b) Literatürde, vergi anlaşmalarının, uluslararası çifte vergilemeyi önleme amacının esasında bir 
“mit” olduğu ve anlaşmaların bürokrasiyi azaltmak, terminolojik birlik sağlamak yahut vergi 
matrahı ve sözleşme tarafları arasında zengin olandan fakir olan yönüne doğru vergi matrahı veya 
gelirinin yeniden dağıtımını sağlamak gibi daha düşük eşikli amaçlarının olduğu görüşü ileri 
sürülmüştür. Bkz. SCHINDEL, A./ ATCHABAHIAN, A., “Source and Residence: New 
Configuration of their principles”, IFA Cahiers 2005 - Volume 90A, General Report, Amersfoort 
Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers 2005, s.45. 

133  a) Burada, vergi anlaşmalarının genellikle uluslararası ekonomik çifte vergilendirmeyi değil 
hukuksal çifte vergilendirmeyi önleme amacı taşıdığına dikkat çekmek gerekmektedir. UCKMAR, 
“Double Taxation Conventions”, s. 152, dpn: 14. 

       b) 1963 ve 1977 Modelleri, başlıklarında “çifte vergilendirmenin önlenmesi” ibaresini kullanmış 
olmakla birlikte özellikle 92 modelinden itibaren başlıkların kısaltılması öngörülmüştür. Bkz. 
YALTI SOYDAN, s.108. 

134  UCKMAR, s.152. 
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Çifte vergilendirmenin önlenmesi, anlaşmada ortak bazı tanımların 

kullanılması, vergilendirme yetkisinin devletlerden birine veya paylaşmalı olarak her 

ikisine tahsisi ve nihai olarak istisna veya mahsup sistemiyle önlenmektedir135.  

OM’nden esinlenen ülkeler açısından, genel olarak, gelirin sözleşmeci 

ülkelerin en az birinde vergilendirileceği varsayımından hareket edilmektedir.  İdeal 

olanı, gelir konusunun bir kez ve tamamen vergilendirilmesidir. KNECHTLE’ye göre, 

devletler, potansiyel bir çifte vergilendirmeyi önlemek için vergilendirme haklarından 

koşulsuz olarak vazgeçmeye hazır değillerdir. Bu nedenle, istisna yönteminin katı 

uygulanması konusunda artan bir eğilim görülmektedir136.  

Vergiden kaçınma ve kaçakçılığın önlenmesi hususu, anlaşmaların diğer 

önemli bir amacıdır.  2003 OM Şerhi, daha önceki modellerin aksine vergiden 

kaçınmayı ikincil bir amaç olarak görmekten çıkarmış ve anlaşmaların vergiden 

kaçınmaya hizmet etmemesi gerektiğini açık biçimde ifade etmiştir137.  

Vergi kaçakçılığının önlenmesi meselesi, temel olarak, mükellefin uluslararası 

düzlemde, hile ile gelirini gizlediği ve ilgili vergi idarelerinden bilgi elde edilemeyen 

durumlara göndermede bulunur. Son yıllarda, küreselleşme ve çok uluslu şirketlerin 

uluslararası pazarlara nüfuzu, uluslararası vergiden kaçınma ve kaçakçılığın hızla 

yükselmesini sağlamıştır138. Bu nedenle,  ülkeler, birbirleriyle işbirliği ihtiyacı hissetmiş 

ve farklı ülke vergi idareleri arasında bilgi değişimi yapılmaya başlanmıştır139.  

Temel amaçları, çifte vergilendirme, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının 

önlenmesi olan vergi anlaşmalarının ikincil nitelikte de pek çok amacı vardır140. Bunlar, 

                                                
135  WEEGHEL, s.33; UCKMAR, s.152. 
136  A.A. KNECHTLE’den aktaran WEEGHEL, s. 33, dpn:26.Bu pozisyon, ilk vergi anlaşması 

hazırlayıcılarının amaçlarıyla uyumlu bir görünüm taşımaktadır ve mahsup sistemine nazaran istisna 
sistemine öncelik tanındığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Burada önemli olan, gelirin iki devletten 
birinin vergilendirme rejimine göre vergi konusu olması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi 
yönteminin tek taraflı, sermaye ihracı veya ithali kurallarına dayalı bir seçim olduğudur. 
WEEGHEL, s. 34. 

137  Bu konuda bkz. Birinci Bölüm, II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı 
Yaklaşımların Gelişimine Özel Bakış. 

138  UCKMAR, s. 153; ROCHE, s. 15.  
139  Bilgi Değişimi konusu, OM’i, m.26’da ele alınmıştır. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgi için bkz. 

ÖNER, Cihat, Uluslararası Alanda Vegi İdareleri Arası Bilgi Değişimi, Ankara, 2010. 
140  UCKMAR, s. 153. 
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ayrımcılığın önlenmesi, yatırım gelirleri üzerindeki vergi kesintisinin düşürülmesi,  

vergi adaletinin sağlanması ekonomik kalkınmayı sağlama işlevi şeklinde 

sıralanabilir141.  

2. Vergi Anlaşmalarının Kapsamı 

a. Kişilere İlişkin Kapsam 

Vergi Anlaşmalarının kişisel kapsamı, anlaşmaların 1 ve 4. maddelerinin 

birlikte değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir142. Modellerin 1’nci maddesine göre, 

anlaşma, sözleşmeci ülkelerden biri veya her ikisinin mukimi olan kişilere 

uygulanmaktadır. Mukim sıfatının belirlenmesi ile ilgili kurallar ise modellerin 4. 

maddesinde yer almaktadır. Buna göre, sözleşmeci devletin mukimi terimi, devletlerin 

iç hukukunda ikametgâh, ev, yönetim merkezi veya benzer bir yapıda herhangi bir ölçüt 

nedeniyle vergi yükümlüsü kabul edilen kişileri kapsamaktadır143. Esasında söz konusu 

düzenleme, iç hukuklardaki mali ikametgâh kavramına göndermede bulunarak, ulusal 

yasalardaki tam yükümlülüğü öngören kişisel bağlama noktalarını kavramaya 

çalışmaktadır144. Her iki sözleşmeci devletten birinde tam yükümlü olunması halinde, 

sözleşme tarafları anlaşmayı uygulamakla yükümlüdür145. 

Her iki devlette aynı anda tam yükümlü olunması halinde de vergi anlaşmaları 

uygulanmak durumundadırlar. Bu halde, sözleşmeci devletler arasında, atıf kuralları ve 

çifte vergilendirmeyi önleme araçlarının sadece bir ülkede mukimliği esas alması 

nedeniyle,  mukimlik tespiti açısından bir seçim yapılmak durumundadır146. Bununla 

birlikte,  bu seçimin sadece anlaşma uygulamasıyla ilgili olduğunu belirtmek gereklidir.  

Bir ülkede, anlaşma uygulaması açısından bir ülkede tam yükümlü sayılmak, diğer 

                                                
141  Bu konuda bkz. PIRES, s. 214-216; YALTI SOYDAN, s. 31-34; WEEGHEL, s. 37; ROCHE, s. 9-

14; SHELTON, s.21; WARD, David A.,  Access to Tax Treaty Benefits, Advisory Panel on 
Canada’s System of International Taxation, 2008 Canada, s. 2-3. 

142 Bkz. OM (2010), C(1)- (4); United Nations Model Double Taxation Convention between Developed 
and Developing Countries, Newyork, 2011, C(1)-(4). 

143 Bkz. OM, (2010), 4(2) ; YALTI SOYDAN, s. 109; VOGEL, Double Taxation Conventions , s.86 
vd.; LANG, Double Taxation Conventions , s.66, ; UCKMAR, s.164; ROHATGI, Volume:I, s.; 
100-101. 

144  YALTI SOYDAN, s. 109 
145  LANG, Double Taxation Conventions,  s. 66, para. 160.  
146  LANG, Double Taxation Conventions,  s. 66, para 161. Gerçek kişiler için bkz. OM, (2010), 4 (2), 

tüzel kişiler için bkz. OM, (2010), 4(3).  
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ülkede kendiliğinden dar mükellef147 sayılma sonucu doğurmamaktadır. İç hukukta, tam 

yükümlülük ile ilgili koşullar sağlandığı sürece kaynak devlet kuralı uygulamaya devam 

edecektir148.  

Anlaşmaların iki devlet arasında imzalanması nedeniyle her iki devlette de dar 

yükümlü olunması durumunda anlaşma uygulama alanı bulamayacaktır. Bu halde, çifte 

vergilendirmenin önlenmesi için iç hukuk hükümlerinden yararlanılmalıdır149.  

b. Maddi Kapsam 

ÇVÖ Anlaşmalarının maddi kapsamından kastedilen, anlaşmaların 6 ile 22. 

maddeleri aralığına yer alan bağlama noktaları ve kurallarıdır. İlgili madde aralığında, 

gelir türleri sınıflandırılarak, vergilendirme yetkisinin nasıl paylaşılacağı belirlenir150.   

OM’ ne göre anlaşmada belirtilen gelir türleri, faaliyete dayanan gelir türleri151, 

taşınmaz veya sözleşmeye dayanan gelir türleri152, mal varlığı satışına ilişkin gelir 

türleri153 ve diğer gelir türleri154 şeklinde dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir155. 

Vergi anlaşmalarındaki bağlama kuralları, iki egemen devletten hangisinin 

vergilendirme yetkisini kullanacağını belirlemektedir. Bu amaca yönelik olarak, 

bağlama kurallarına göre, vergilendirme yetkisi, münhasıran bir devlete156 verilebileceği 

                                                
147  Dar mükellefiyet hakkında ayrıntılı bir inceleme için bkz. EKMEKÇİ, Esra, Kurumlar Vergisinde 

Dar Yükümlülük, İstanbul, 1994.  
148  LANG, Double Taxation Conventions , s. 66, para 162. Bu konuda ayrıca bkz. YALTI SOYDAN, s. 

125-128. 
149  LANG, s. 66, Double Taxation Conventions,  para 163.  
150 ROHATGI, Volume: I, s. 100; Ayrıca bağlama nokta ve kurallarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. YALTI SOYDAN, s. 124 vd; Vergilendirme yetkisinin tahsisi konusunda eleştirel bir 
çalışma için bkz. Sources versus Residence, Problem Arising from the Allocation of Taxing Rights 
in the Tax Treaty Law and Possible Alternatives, (Eds. LANG/PISTONE/SCHUCH/STARINGER), 
EUCOTAX Series on European Taxation, Vol.20, 2008. 

151 Taşınmaz gelirleri içinde yer alan tarım ve ormancılık faaliyetleri (madde 6), ticari kazanç (madde 
7), serbest meslek kazancı( OM’inden çıkarılmıştır) (m.14), ücret kazancı (m. 15). 

152  Taşınmaz gelirleri (m.6), kar payı (m.10), faiz (m.11), gayri maddi hak (m.12) gelirleri. 
153  Değer Artış Kazancı (m.13) 
154  Bağlı İşletmeler (m.9), öğrenciler (m.20) ve diğer gelirler (m.21) 
155  ROHATGI, Volume: I, s. 100. Ayrıca, aynı sınıflamanın UN Modeli açısından da uygulanabilir 

olduğunu belirtmek gereklidir.   
156 Bu halde, diğer devletin geliri vergiden tamamen istisna etmesi gereklidir. YALTI SOYDAN, s. 

254. 
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gibi verilen vergilendirme yetkisi münhasır bir nitelik taşımayadabilir157. Bununla 

birlikte, vergilendirme yetkisi paylaşmalı biçimde de kullanılabilir158.   

Anlaşma uygulaması açısından, tüm gelir türlerinin bir tahsis kuralı kapsamına 

girmesi hedeflenir. Anlaşmanın 6-20. maddeleri arasındaki tahsis kurallarından 

herhangi birinin kapsamına girmeyen gelir türünün varlığı halinde ise 21. madde (Diğer 

Gelirler) uygulama alanı bulacaktır. “Torba Hüküm”159 şeklinde de ifade edilen bu 

maddeye göre, anlaşmanın diğer maddeleri kapsamına girmeyen gelir türleri, gelirin 

doğduğu devlette vergilendirilecektir160.  

IV. Uluslararası Vergi Anlaşmaları - İç hukuk İlişkisi 

Uluslararası anlaşma biçimlerinden biri olan vergi anlaşmalarının, meydana 

getirilmesi ve yürütülmeleri VAHS’nin yönetimi altındadır. Anlaşmaların 

imzalanmasıyla, sözleşmeci ülkeler anlaşmanın sonuçlanması için iç hukukta geçerli 

süreci başlatmayı taahhüt etmekle birlikte,  taraflar için bu konuda bir zorunluluk 

bulunmamaktadır161. 

Anlaşmaların uygulanabilmesi için ise iç hukukta onaylanmaları veya 

yürürlüğe girmeleri gerekmektedir. Anlaşmaların yürürlüğe girmesi konusunda her 

devlet, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleriyle uyumlu olarak kendi iç hukuku 

çerçevesinde hareket eder162. Bu kapsamda, anlaşmaların iç hukukta hüküm ifade 

etmesi konusunda, “kendiliğinden hüküm doğurma” ve “aktarma” doktrini olmak üzere 

iki sistem bulunmaktadır163.   

                                                
157 Bu halde, diğer devletin vergilendirme yetkisi devam etmektedir ve uluslar arası çifte 

vergilendirmenin önlenmesi için ikametgâh ülkesinin ek önlem alması gerekmektedir. YALTI 
SOYDAN, s. 254. 

158  Bu halde, ikametgah ülkesi vergilendirme yetkisini sınırsız, kaynak ülke ise belirli oranlar dahilinde 
sınırlı olarak kullanmaktadır. YALTI SOYDAN, s.254. 

159  “Blanket Clause”  şeklinde ifade edilmiştir. LANG, Double Taxation Conventions, s.68, para.173.  
160  Bununla birlikte,söz konusu  madde, 6 (2) dışındaki gelirler hariç olmak üzere diğer ülkede bulunan 

iş yeri aracılığı ile faaliyet gösterilmiş olması durumunda ticari kazanca ilişkin 7. madde hükmünün 
uygulanacağını belirtmektedir. Bkz. OM (2010), 21(2)   

161 VOGEL, Double Taxation Conventions, s.21, para.28;  UCKMAR, “Double Taxation 
Conventions”, s.154; LANG, s.32, para.49.  

162  UCKMAR, “Double Taxation Conventions”, s. 155. 
163  YALTI SOYDAN, s. 71; LANG, Double Taxation Conventions, s.33-36; ROCHE, s. 18-24;   

Ayrımın temeli, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkisini açıklayan iki görüşe dayanmaktadır. Tekçi 
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Vergi anlaşmaları uygulamalarında, anlaşma hükümleri ve sözleşmeci ülke 

vergi hukukları arasında bir uyumsuzluk halinde, anlaşma hükümlerinin öncelik 

taşıması amaçlanmaktadır. Bu amaç, beraberinde sözleşmeci ülkelerin anayasa 

hukuklarını gündeme getirmektedir. Bu konuda yaygın uygulama, bu yönde bir hükmün 

anlaşmanın kendisine yahut sözleşmeci ülke iç hukukuna yerleştirilmesi şeklindedir. Bu 

çeşit hükümlerin pek çok ülke için genel sonucu ise karşılıklı anlaşma süreci ve bilgi 

değişimine ilişkin idari anlaşma hükümleri hariç, iç hukuk uygulamasının sınırlanması 

şeklinde belirmektedir164.  

EDWARDES-KER’e göre, iç hukuk ve vergi anlaşması arasındaki ilişki, üç 

adımlı bir yöntemle ortaya konabilir.  Bu görüşe göre, birinci adımda, sözleşmeci ülke 

iç hukukunda vergi yüklenmesini sağlayan bir hüküm olup olmadığına bakılacak ve 

vergi anlaşmasına başvurulmayacaktır. İç hukuk gereği yüklenecek bir vergi yok ise 

vergi yükleme veya yaratma gibi bir işlevleri olmaması nedeniyle vergi anlaşması hiçbir 

şekilde uygulanmayacaktır165.    

İç hukuk gereği yüklenecek bir vergi söz konusu ise bu halde, ikinci 

basamakta, anlaşmanın vergilendirme yetkisini nasıl paylaştırdığına bakılacak ve 

anlaşmanın sözleşmeci devletin vergilendirme yetkisini engellemesi durumunda, 

anlaşma iç hukuka üstün gelecektir. Bununla birlikte, anlaşma,  bazı hallerde 

vergilendirme yetkisini sınırlayadabilir.(Örneğin, faizler için %10 gibi). Bu hallerde, 

üçüncü basamakta, anlaşmanın tanımladığı sınırlar içinde devletin fiili vergilendirme 

hakkı değerlendirilecektir. Bu bakımdan, üçüncü basamakta, anlaşma uygulamasıyla 

sınırlanmadığı sürece iç hukuk uygulanacaktır166.     

Bu onuda, diğer bir görüş, uyuşmazlık halinde ilk hareket noktasının vergi 

anlaşması olduğunu savunmaktadır. Vergi anlaşmalarının iç hukuka üstünlüğünü 

temelinde savunulan bu görüşe göre, anlaşmalar doğrudan vergilendirme yetkisine 
                                                                                                                                          

görüş (Monist) ve İkici görüş (Dualist) şeklinde beliren ayrımda, tekçi görüşe göre, bazı 
farklılıklarına rağmen her iki hukuk düzeni bir bütünün parçalarını oluşturur. İkici görüşe göre ise 
bir hukuk düzeninde oluşturulan kuralların başka bir hukuk düzeninde hukuksal etki doğurması 
mümkün değildir. Bu nedenle, kuralların bir hukuk düzeninden diğerine aktarılması gerekmektedir. 
Konu hakkındaki ayrıntılı açıklama ve değerlendirmeler için bkz. YALTI SOYDAN, s. 72 vd.   

164  UCKMAR, “Double Taxation Conventions”, s. 155.  
165  UCKMAR, “Double Taxation Conventions”, s. 156.  
166  UCKMAR, “Double Taxation Conventions”, s. 156. 
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ilişkin bir düzenleme getirmekte ancak vergilendirmenin maddi anlamda iç hukuk 

kuralları aracılığıyla gerçekleşmektedir167.  

Her iki görüşde, aynı sonuca ulaşmakla birlikte, vergi anlaşmalarının iç hukuka 

üstünlüğü görüşünden hareketle, ilk basamak olarak vergi anlaşmasından hareket 

edilmeli ve ikinci basamakta iç hukuk kurallarının varlığı aranmalıdır. Bu görüşü 

destekleyen diğer bir argüman, vergi anlaşmalarının olumsuz etkisidir. Anlaşmalar, 

sadece hangi hukukun uygulandığını gösterdiğine göre, vergi idaresinin iç hukuktan 

anlaşmaya giderek vergilendirme yetkisini tespit etmesi ve anlaşma uygulaması 

nedeniyle tekrar iç hukuka giderek vergileme hakkını kullanması sadece bir uygulama 

karışıklığına neden olacaktır168.  

                                                
167  PIRES, s. 237-238. 
168  YALTI SOYDAN, s.69. 
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§ 3. Vergi Anlaşmalarına Tarihsel Bakış 

I. Vergi Anlaşması Modellerinin Gelişimine Genel Bakış   

1. Küresel Belirleyiciler: OECD, UN, USA Model Anlaşmaları 

a. OECD Modeli 

OEEC yani Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün -ki daha sonra OECD 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olarak değiştirilmiştir- çifte vergilendirmeye 

ilişkin ilk önerisi 25 Şubat 1955 tarihinde hazırlanmıştır. Söz konusu tarih itibariyle, 

büyük ölçüde, 1921 yılında başlatılan Milletler Cemiyeti çalışmalarının bir sonucu 

olarak, şimdi OECD üyesi olan ülkeler arasında mevcut 70 vergi anlaşması 

bulunmaktaydı. Milletler Cemiyeti tarafından başlatılan çalışmalar, 1928 yılında ilk ikili 

anlaşma modeli ve devamında Mexico  (1943) ile London (1946) Model Anlaşmalarına 

zemin oluşturmuştur. Bununla birlikte, bu modellerin hiç birisi tamamen kabul 

görmemiş aksine önemli farklılık ve boşluklar içermişlerdir169.  

İkinci Dünya savaşı sonrası, yükselen ekonomik bağımsızlık ve OEEC üyesi 

ülkeler arası işbirliği, uluslararası çifte vergilendirmeye karşı alınacak tedbirlerin 

önemini ortaya çıkarmıştır. Üye ülkeler tarafından kabul gören bu ihtiyacın karşılanması 

için ülkeler arasında anlaşma ağının genişletilmesi ve bu anlaşmaların standart ilke, 

tanım, kural ve yönteme sahip olması hususunda görüş birliği oluşmuştur170.  

Bu gelişmeler üzerine, 1956 yılında başlayan çalışmalar, 1963 OECD Modeli 

ile sonuçlanmıştır171. Üye ülke tecrübeleri, vergi sistemi farklılıkları, uluslararası mali 

ilişkilerdeki artış, ticari hayattaki değişim ve gelişmeler gibi sebepler,  Modelin 

güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve Model, 1977 yılında güncellenmiştir172.   

Mali İlişkiler Komitesi, 1991 yılında, Model ve Şerh güncellemelerinin devam 

eden bir süreç olduğu belirtilerek, hareketli model ve şerh yaklaşımını benimsemiştir. 

                                                
169  OM, (2010), Introduction, para.4. 
170  OM, (2010), Introduction, para.5. 
171  Sürecin ayrıntısı için bkz. OM, (2010), Introduction, para.6.  
172  OM, (2010), Introduction, para.7. 
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Buna göre,  model, belli zaman aralıklarıyla ve kapsamlı bir değişiklik beklenmeden 

güncellenecektir173.  Model, bu kapsamda, 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 

2008 ve en son 2010 yılında güncellenmiştir.  

OECD Modeli yaklaşımına göre, ikamet devletinin vergilendirmesi asıl, 

kaynak devletinin vergilendirmesi ise ikincil bir niteliğe sahiptir. Vergilendirme 

yetkisinin aslen ikamet ülkesine bırakıldığı anlaşmalara taraf olan devletlerin her 

ikisinin gelişmiş ülke olması, her iki ülkenin birbirine nazaran sermaye ithalatçısı ve 

ihracatçısı olması sonucuna yol açar. Bu durumda, her iki ülkede karşılıklı olarak 

sadece ihraç ettikleri sermaye gelirlerini vergileme hakkını saklı tutarlar174.  

Ekonomik açıdan, OM’ne dayalı vergi anlaşmaları, gelişmiş ülkeler arasındaki 

dengeyi bozmamakta ve her iki ülkenin hazine çıkarlarına hizmet edebilmektedir. 

Taraflardan birinin, gelişmekte olan ülke olması halinde ise denge gelişmiş ülke lehine 

bozulmaktadır. Bu nedenle, OM tek yönlülük eleştirisiyle karşılaşmaktadır175.  

b. UN Modeli 

1963 ve 1977 OM’leri,  yayımlanmalarını takiben kısa zamanda, dünya 

genelinde,  vergi anlaşmaları görüşmelerinde standart bir başvuru kaynağına 

dönüşmüşlerdir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret hacmindeki artış ve 

sömürgeciliğin sona ermesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki vergi 

anlaşması ihtiyacının artan biçimde hissedilmesine neden olmuştur176. OM’nin, gelişmiş 

ülkeler arasındaki görüşmeler için daha uygun, gelişmekte olan ve sermaye ithal eden 

ülkeler için ise daha az uygun olduğu yönündeki uzlaşma, Birleşmiş Milletleri, bağımsız 

bir çalışma grubu kurmaya yöneltmiştir177. 1968 yılında kurulan bağımsız uzmanlar 

grubunun çalışmaları, 1980 yılında ilk “BM Model Vergi Anlaşması”  ile 

                                                
173  OM, (2010), Introduction, para.9. 
174  YALTI SOYDAN, s. 44. 
175  YALTI SOYDAN, s. 44; PIRES, s.98-99. 
176  KOSTERS, Bart, “The United Nations Model Tax Convention and Its Recent Developments”, Asia-

Pasific Tax Bulletin, Vol. 10, No: 1/2 , 2004, s.4.  
177 United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, 

Newyork, 2001, Introduction, s. viii, para.4. 
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sonuçlanmıştır. Büyük ölçüde 1977 OM’ ne benzerlik göstermekle birlikte iki model 

arasında önemli farklarda bulunmaktadır178.   

BM Modeli, genel olarak, OM’nin aksine vergilendirme yetkisini kullanma 

hakkını kaynak ülkeye veya sermaye ithal eden ülkeye vermektedir179. Modele göre,  

anlaşmalar,  sözleşmeci devletlerin hukuki ve ekonomik koşullarını göz önünde tutarak, 

anlaşma faydası ve hazinelerin yüklendiği fedakârlık arasında bir denge kurmalıdır180. 

Dış ülkelerde yatırımı bulunmayan ve sermaye ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan 

ülkelerin vergi sistemleri kaynak ilkesine dayanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki sermaye akışının, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru 

olduğu göz önünde tutulduğunda OM’ne taraf bir vergi anlaşmasının işletilmesi halinde, 

anlaşmanın lehe bütün sonuçları gelişmiş ülkeler üzerinde gerçekleşecektir181. BM 

Modeli, kaynak ilkesine öncelik tanıyarak bu olumsuzluğu giderme amacı 

taşımaktadır182.    

Model, kısa zamanda gelişmiş ülkeler tarafından kabul görmüş, Doğu 

Blok’unun yıkılması üzerine bağımsızlığını kazanan pek çok ülke ve gelişmekte olan 

diğer Doğu Avrupa ekonomileri, ulusal modellerine BM Modeli kaynaklı çok sayıda 

hüküm eklemişlerdir183.   

1980 Modeli’nin yayınlanmasını takiben, Bağımsız Uzmanlar Grubu’nun ismi 

“Vergi Sorunlarında Uluslararası İşbirliği Uzmanlar Grubu” şeklinde değiştirilmiş184 ve 

grubun, model güncellemesi üzerine 1995 yılında başlayan çalışmaları yeni BM Model 

                                                
178  KOSTERS, s.4; Farklılıklar konusunda bkz. YALTI SOYDAN, s. 40-41;  
179  UN Modeli (2001), Introduction, s. xiv, para.17. 
180  YALTI SOYDAN, s. 47. 
181  YALTI SOYDAN, s. 47. 
182   United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed And Developing 

Countries, Newyork 1980, s.3. 
183  KOSTERS, s.4; Ayrıca, UN Modeli kronolojik geçmişi için bkz. “Historical Setting of The United 

Nations Model Convention”, Introduction,  UN Model, (2001), s. xv-xx, para.20-33. 
184  YALTI SOYDAN, s.41; KOSTERS, s.4; Uzmanlar Grubu, 2005 yılında Komite yapılanmasının 

içerisine yerleştirilmek suretiyle, çalışma yöntemi açısından ileri taşınmıştır. Değişikliğin resmi 
karşılığı, hazırlanacak raporların doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’ne (ECOSOC) sunulacak olmasıdır.  Uygulamada ise bu değişiklik, Komite’nin her yıl 
toplanması nedeniyle vergisel sorunların BM yapısı içerisinde daha yüksek bir statüye kavuşmasını 
sağlamıştır. Bkz. LENNARD, Michael, “The Purpose and Current Status of the United Nations Tax 
Work”, Asia-Pacific Tax Bulletin, Vol. 14, No. 1, 2008,   s. 23.  
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Vergi Anlaşması (2001) ile sonuçlanmıştır185. Daha önceki versiyonun 77 OM’ ne 

dayandığı gibi 2001 Modeli’de, 2000 OM’ne dayanmaktadır186. Şerhin, son 

güncellemesi, uzun tartışmalar sonucunda 2011 yılında yapılmıştır187. Daha önceki iki 

versiyonda olduğu üzere, bu güncellemede de OECD gelişmeleri ve OM önemli rol 

oynamıştır.   

c. ABD Modeli 

Vergi anlaşmaları gelişim sürecinde, üçüncü dönem gelişmelerinden biri olan 

US Modeli, vergi anlaşmalarının, Amerikan iç hukuk ve vergi politikasıyla 

uyumlaştırılması amacını taşımaktadır188.  

1977 yılında oluşturulan ABD Modeli’ni takiben, 1981, 1996 ve 2006189 

yıllarında güncelleme çalışmaları devam etmiştir190. Model, sermaye ihraç eden bir ülke 

olarak US çıkarlarını yansıtmakla birlikte191 Model’de yapılan son güncellemelerin, 

bilgi değişimi ve fayda sınırlaması hükmüne (LOB) ilişkin olduğunu belirtmek 

gereklidir192. 

 
                                                
185  Model Revizyonunun temel amacı, 1980 yılından itibaren yatırım ve ticaret alanlarındaki 

küreselleşme ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası vergi politikalarındaki değişimi 
dikkate almaktır. Bkz. UN Modeli (2001), Introduction, s. xii, para.13.  

186  UN Modeli (2001), Introduction, s. xxiii, para.45; 2001 ve 1980 Modelleri arasındaki farklılıklar, 
mukimlik (madde 4), iş yeri (madde 5), bağlı işletmeler (madde 9), değer artış kazançları (m.13),  ve 
serbest meslek kazançları (m.14)  hakkındadır. Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. 
KOSTERS, s.7-8. 

187  Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı 
Yaklaşımların Gelişimine Özel Bakış, 2. UN'deki Gelişmeler.  

188  ROHATGI, Volume: I, s.108; United States Model Technical Explanation Accompanying The 
United States Model Income Tax Convention of November 15, 2006, s.1.  

189  Bu güncelleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AVI-YONAH, Reuven S. / TITTLE, Martin B., 
“The New United States Model Income Tax Convention”, BIFD Bulletin, Vol. 61, No. 6, 2007, 
s.224-234. Yazarlar, son yıllarda, US vergi politikasının “çifte vergisiz” halin önüne geçmek 
şeklinde belirmesi nedeniyle bir sonraki revizyonda, bu yönde bir başlık değişiminin uygun olacağı 
görüşündedirler.  

190  US Vergi Anlaşmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. McDANIEL, Paul R./ AULT, Hugh 
J./REPETTI, James R., Introduction to United States International Taxation, The Hague, 2005, s. 
177-195; AVI-YONAH, Reuven S., International Tax as International Law, An Analysis of the 
International Tax Regime, Cambridge Tax Law Series,  2007, s.169-182; BECERRA, Angel Juan, 
Interpretation and Application of Tax Treaties in North America, 2007, The Netherlands, s.93-100. 

191  Geniş kapsamlı ticari kazanç kavramı, gemi ve havayolu taşımacılığından elde edilen gelirler, bilgi 
değişimi ve idari yardımlaşma, fayda sınırlanması gibi hükümler bu yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu 
konuda bkz. HOLMES, S. 62-63.   

192  BECERRA, s. 94.  
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Birleşik Devletler, ikamet ilkesinin sonucu olarak, mukimlerinin dünya 

üzerlerindeki gelirlerinin tamamı vergilendirilmekte ve kimi hallerde bu durum kaynak 

ülkeyi zarara uğratmaktadır193. Model, esas itibariyle OM’ne benzemekle birlikte, daha 

ayrıntılı bir metin ve açıklamalardan oluşmakta, metin içerisinde doğrudan OM Şerhi’ne 

atıf yapılmaktadır. En dikkat çeken yanı anlaşma alışverişine yönelik yaklaşımıdır194. 

Diğer iki modelin eki olan Şerhlere karşılık, ABD Modeli bir “Teknik Açıklama” ya 

sahiptir. Teknik Açıklama, US vergi anlaşması politikasını yansıtan ayrıntılı hükümler 

içermekle birlikte, Şerhlerde olduğu üzere hukuki bir bağlayıcılığı bulunmamakta ve bir 

yorum aracı olarak kullanılmaktadırlar195.   

2. Bölgesel Anlaşmalar: NORDIC, ANDEAN, ASEAN Model Anlaşmaları 

Bölgesel Anlaşmaların bir özelliği çok taraflı olmalarıdır. Uluslararası alanda, 

hayli fazla sayıda çok taraflı vergi anlaşması çabası olmuştur. 1958 yılında, OEEC Mali 

komitesi taslak çok taraflı vergi anlaşması denemesinde bulunmuş ancak tanım ve 

uygulama zorlukları nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Benzer sonuçlar 

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Çalışma Grubunun taslak BM anlaşma modeli 

çalışmalarında da ortaya çıkmıştır. 1968 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda 

başlatılan çok taraflı taslak vergi anlaşması da halen ileri bir noktaya 

taşınamamıştır196.1969 yılında EFTA çalışma grubu esneklik ve yapı bakımından ikili 

anlaşmaların çok taraflı anlaşmalara göre daha fazla avantaj içerdiği yönünde bir rapor 

yayınlamıştır197. 

Çok taraflı vergi anlaşmalarının, geçmişteki başarısızlıklar, çok kapsamlı bir 

çalışma ve uzman insan gücünü gerektirmesi, vergi ve ekonomik sistemlerdeki 

farklılıklar nedeniyle avantajlı olmayacağı ileri sürülmüştür198. Bununla birlikte, 

uluslararası ticaretin gelişimine olumlu etkisi, vergiden kaçınma ve kaçakçılığını 

                                                
193  HOLMES, s. 62. 
194  WEEGHEL, s. 224. 
195  ROHATGI, Volume:I, s.109; BECERRA, s. 10 
196  ROHATGI, Volume: I,  s. 75. 
197  Report of the Working Party:The Feasibility of Multilateral Double Taxation Convention within 

European Free Trade Area (EFTA 64/69), Geneva, 1969. 
198 LOUKOTA, Helmut, “Multilateral Tax Treaty versus Bilateral Treaty Network”,  içinde Multilateral 

Tax Treaties, New Developments in International Tax Law,  Wien, 1998,  s. 94-95. 
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azaltması veya önlemesi, idari kolaylık sağlaması ve haksız vergi rekabetini önleme 

potansiyeli nedeniyle lehe görüşlerde ileri sürülmüştür199.  

Çok taraflı anlaşmalar, uygulama ve anlaşılabilirlikleri açısından karmaşık ve 

zor bir yapıya sahip olup farklı ülkelerin iç vergi sistemlerinin, uygulamalarının ve 

anlaşma yorumlarının da makul seviyede benzerlik göstermesi zorunluluğu ile karşı 

karşıyadırlar. Bununla birlikte, bazı ülkeler arasında sınırlıda olsa bölgesel çok taraflı 

vergi anlaşmaları imzalanmıştır200. Çalışmada, bölgesel açıdan örnek teşkil eden ve 

literatürde üzerinde en çok durulan anlaşmalar kısaca ele alınacaktır. 

a. NORDIC Modeli 

NORDIC ülkeleri201 arasında 1996 yılında imzalanan anlaşma bazı 

değişikliklerle OM’ne dayalı çok taraflı bir vergi anlaşmasıdır202. Anlaşma, bazı 

istisnalarla birlikte NORDIC bölgesi içinde bağlı ortaklık ve ana şirket arasında yapılan 

kar payı dağıtımlarında sıfır vergi kesintisi imkanı sağlamakta ve “çifte vergi 

istisnası203” nın önlenmesi için özel hükümler içermektedir. Bu kurala göre, vergileme 

yetkisi kendisine bırakılmış olan devletin iç hukuk kuralları gereği gelirin 

vergilendirilmemesi durumunda,   vergileme yetkisi diğer devlete geçmektedir204.  

                                                
199  BROOKS, Kim, “The Potential of Multileteral Tax Treaties”, içinde Tax Treaties:Building Bridges 

between Tax and Law, IBFD, The Netherlands, 2010,  s.218 vd; Ayrıca bkz. MATTSSON, Nils, 
“Multileteral Tax Treaties- A Model for The Future?”, Intertax, Vol. 28, No:8/9, 2000, s.301-308; 
Ayrıca bkz. ÇAĞAN, s.230.  

200  ROHATGI, Volume:I,  s.75. 
201  Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç. 
202  1997 yılında yürürlüğe girmiş olmakla birlikte 1998 Ocak itibariyle uygulanmaya başlamıştır. 

NORDIC ülkeler arasında ilk çok taraflı anlaşma 1983 yılında imzalanmış ve 1987, 1989 yıllarında 
yenilenmiştir. Bkz. HELMINEN, Marjaana,  “Scope and Interpretation of the Nordic Multilateral 
Double Taxation Convention”, BIFD Bulletin, Vol. 61 No: 1, 2007, s. 23. Ayrıca kar payı, faiz ve 
gayri maddi hak bedellerine ilişkin anlaşma yaklaşımı konusunda bkz. HELMINEN, Marjaana, 
“Dividends, interest and royalties under the Nordic Multilateral Double Taxation Convention”, 
BIFD Bulletin, Vol. 61, No. 2,  2007, s. 49-64.  

203  İngilizce, “double tax exemption” şeklinde ifade edilmektedir.  
204  ROHATGI, Volume: I, s.76; Anlaşmaya göre, faiz gelirleri sadece mukim olunan devlette 

vergilendirilir iken aylık ve yıllık emekli aylıkları (pensions and annuities) sadece ödemeyi yapan 
devlette vergilendirilmektedir. İş yeri ve sabit yerin oluşumu bakımından NORDIC bölgesi kıta 
sahanlığı içinde 12 aylık süreçte 30 gün faaliyet koşulu aranmaktadır. HOLMES,  s. 64. 
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b. ANDEAN Modeli 

Latin Amerika’da bölgesel ortak pazar kurmayı hedefleyen 1969 tarihli 

CARTAGENA Sözleşmesi’ne taraf beş ülke205 arasında 1971 yılında imzalanan çok 

taraflı vergi anlaşması “ANDEAN Modeli”206 olarak anılmaktadır. Anlaşma, üye 

ülkeler arasında yabancı sermaye, patent, fikri hak, lisans ve gayri maddi hak bedelleri 

açısından ortak bir vergilendirme rejimini hedeflemektedir207.  

ANDEAN Modeli, vergilendirme açısından temel olarak,  ülkesel egemenlik 

veya kaynak ilkesine dayanmakta olup kaynak ülkesine münhasır bir vergilendirme 

yetkisi verilmektedir208. 

c. CARICOM Modeli 

Bazı Karayip ülkelerinin209 1973 yılında imzalanan çok taraflı vergi 

anlaşmasını yeniden müzakere etmeleri ile 1994 yılında imzalanmıştır. Anlaşma, üye 

ülkeler arasında ticari işlemlere uygulanmakta olup (internal transaction), üye ülkelerin 

üçüncü ülkeler ile yapacakları vergi anlaşmalarının esaslarını düzenlemekte ve üye 

ülkeler arasında ekonomik uyumlaştırmayı hedeflemektedir210.   

                                                
205  Bolivya, Şili, Kolombiya, Peru ve Venezuella.  
206  ROHATGI, “pakt” terimini kullanmıştır.  
207  BAISTROCCHI, Eduardo, “The Use and Interpretation of Tax Treaties in The Emerging World: 

Theory and Implications”, B.T.R, 2008, 4, s. 372; ROHATGI, Volume: I, s.75. 
208  a) ANDEAN Modeli’nde, Ticari kazançlar, işin yürütüldüğü ülkede vergilendirilmekte ancak 

bununla birlikte işyeri kavramı saklı tutulmaktadır. Hizmetler, işin ifa edildiği, gayri maddi haklar 
teknolojinin kullanıldığı, değer artış kazançları mal varlığının bulunduğu ülkede 
vergilendirilmektedirler. Anlaşma ayrıca üye ülkeler arasında karşılıklı bilgi değişimini de 
içermektedir ROHATGI, Volume: I,  s.75-76. 

       b)ANDEAN Modeli’nin, ortak pazara üye ve üye olmayan ülkeler arasında imzalanacak vergi 
anlaşmaları için temel olması kabul edilmiş ancak gelişmiş ülkelerin kaynak devletinin münhasır 
vergilendirme yetkisini kabul etmemesi nedeniyle gelişmiş ülkelerle yapılan anlaşmalarda 
kullanılamamıştır. ANDEAN topluluk ülkelerinin anlaşmaları geniş ölçüde OM’ ne dayanmakta 
olup sadece gelişmekte olan iki ülke (Arjantin-Şili, Arjantin-Bolivya) ile ANDEAN Modeli’ne 
dayalı anlaşma imzalanabilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. BAISTROCCHI, s. 372-373. 

209  Antigua ve Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominik, Grenada, Guyana, Jamaika, 
Montserrat, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve the Grenadines, Suriname,  Trinidad ve 
Tobago. 

210  ROHATGI, Volume: I,  s.76; Anlaşma, düzensiz ve tutarsız olduğu yönünde eleştirilmiştir. Bu 
eleştirinin temellendirmesi açısından bkz. BIERLAAGH, Huub M.M, “The CARICOM Income Tax 
Agreement for the Avoidance of (Double) Taxation?”, BIFD Bulletin, Vol. 54,  No. 3, 2000,  s. 99-
110. Ayrıca, anlaşmanın ayrıntılı değerlendirmesi için bkz. ZAGARİS, Bruce, “Double Taxation 
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ANDEAN Pakt gibi bu anlaşmada OM’nin ikamet ilkesi yerine kaynak ilkesini 

veya ülkesel egemenlik esasını benimser. Bu nedenle, gelir sadece doğduğu üye ülkede 

vergilendirilmektedir.  Bazı vergi anlaşmalarının kar paylarına ilişkin maddesinde kar 

payları üzerinden sıfır vergi kesintisi yapılması öngörülmektedir ve en önemlisi anlaşma 

faydası açısından bir gerçek lehdar koşulu bulunmamaktadır211. 

II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 

Gelişimine Özel Bakış 

1. OECD’deki Gelişmeler 

a. OECD Raporları 

aa. Üs Şirket Raporu (1987) 

Üs Şirket Raporu212, OECD Mali İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen ve 

anlaşmanın suistimaline ilişkin olarak kendisinden sonraki şerh ve anlaşmaları etkileyen 

önemli bir metin olma özelliğini göstermektedir.  

Sekiz bölüm ve bir ekten oluşan raporun ilk bölümünde, üs şirketler, üs 

şirketlerin ilgili olduğu problemler ve terim problemi açıklanmıştır. Çoğunlukla düşük 

vergi oranı uygulayan ülkelerde kurulan üs şirketler, bu yol ile bir gelir sığınağı 

oluşturarak ikamet ülkesindeki vergiyi düşürme amacı taşırlar. İlk bölümde, bu vergi 

avantajlarının nasıl yönetileceği, farklı ülkelerde bu şirketlerle mücadele, vergi 

sistemlerinde eşitlik ve tarafsızlığın sağlanması için getirilebilecek önlemler, bu 

                                                                                                                                          
Agreements of CARICOM: A Review if Existing Practice and Prospective Policy Options”, BIFD 
Bulletin,  Vol.47,  No:5, 1993, s. 129-142  

211  ROHATGI, Volume:I, s.76; Karayip Birliği’nde uyumlaştırma çabaları için bkz.  PETERS, Amos 
C., “Exploring Caribbean Tax Structure and Harmonization Strategies”, BIFD Bulletin, Vol. 56, No. 
5, 2002,  s. 178-193. 

212  OECD Double Taxation Conventions and The Use Of Base Companies (adopted by the OECD 
Council on 27 November 1986), OECD: Paris, 2000, (“Base Company Report”). Söz konusu rapor, 
ayrı basımından önce “International Tax Avoidance and Evasion, Four  Related Studies” adlı 
çalışmada yayınlanmıştır. Bkz. Issues in International Taxation, No: 1, International Tax Avoidance 
and Evasion, Four  Related Studies, OECD: Paris, 1987. 
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önlemlerin özellikle vergi anlaşmalarına referansla uluslararası etkilerini açıklama 

amacı genel biçimde ifade edilmiştir213.  

Rapor, uluslararası vergiden kaçınmanın, iç hukuk imkânlarından 

kaynaklanabileceği gibi vergi anlaşmalarından da kaynaklanabileceğini belirterek, 

kaçınmayı önleme mekanizmalarının benzer biçimde iç hukuk ve vergi anlaşmaları 

aracılığı ile alınabileceğini ifade etmiştir214.   

Rapora yapılacak referanslarda,  özellikle üç hususa dikkat edilmesi gereğinin 

altı çizilmiştir.  Bu hususlar, diğer hukuki sorunlar215 (iç hukuk kaçınma karşıtı 

önlemler ve sonuçlarının mevcut uluslararası vergi ilişkileri üzerindeki etkisi, üs 

şirketler ile aynı hukuki sonuca yönelik kanal şirket uygulamaları), üs şirketlerin 

ekonomik görünümü216 (ekonomik açıdan değerleri veya kusurları),  ekonomik 

yönleri217 altında başlıklandırılmıştır.  

Raporda, üs şirket, pasif gelir, düşük vergileme gibi kavramlar kullanılmakla 

birlikte, doğrudan olayın özelliklerine ve ülkelerin düzenlemelerine göre farklılık veya 

esneklik göstermeleri nedeniyle kavramlara ilişkin doğrudan bir tanım verilmemiştir218. 

İkinci bölümde, üs şirketlerin işlev ve kullanım şekilleri incelenmiştir219. 

Vergisel açıdan, üs şirketlerin en önemli fonksiyonu aksi halde doğrudan mükellefe 

yönelecek geliri bünyesinde toplamaktır. Bu bakımdan, mükellef söz konusu gelir 

açısından doğrudan vergi sorumlusu olmamakla birlikte ekonomik açıdan gelir üzerinde 

doğrudan tasarruf hakkına sahiptir. Üs şirket, önleyici mekanizmaların olmaması 

durumunda, geliri düşük vergileme rejimine sahip ülkede tutarak ikamet ülkesindeki 

vergilendirmeyi önlemektedir220.    

                                                
213  Base Company Report, R(5)-3, para.1.  
214  Base Company Report, R(5)-3, para.2 
215  Base Company Report, R(5)-4, para.4-5 
216  Base Company Report , R(5)-4, para.6 
217  Base Company Report, R(5)-5, para.7 
218  Bununla birlikte, raporun ekinde örneklemeler ve 6 ülkenin kavramı nasıl yorumladığına ilişkin 

bilgiler verilmiştir. Bkz.  Base Company Report , R(5)-5, para.8. 
219   Base Company Report, R(5)-6. 
220  Base Company Report , R(5)-6, para.9 
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Üs şirketler, farklı kriterlere göre çeşitlendirilebilirler. Rapor, başlıca dört üs 

şirket türü belirlemiştir. Bunlar, Aktif/Malvarlığı Yöneten (asset administration)221, 

Finansal Kurucu/Taşıyıcı (financial pivots) 222, Operasyonel (operational base 

companies)223 ve diğer çeşit üs şirketler 224 ( other types of base companies) ‘dir.  

Üçüncü bölüm, ulusal önleme araçları hakkındadır. Bu bölümde, genel bir 

değerlendirmeden sonra, özün biçime önceliği kuralı ve özel iç hukuk düzenlemeleri 

(kontrol edilen yabancı kurum düzenlemeleri) açıklanmıştır225.   

 Dördüncü bölümde, mükellefin mukim olduğu ve üs şirketin kurulduğu ülke 

arasındaki anlaşmanın etkileri üzerinde durulmuştur226. Diğer bölümlerde, üçüncü 

ülkeler ile yapılan anlaşmalar, mükellefin korunması gibi hususlar ele alınmıştır 227. 

                                                
221  En yaygın üs şirket türüdür. Mükellef, malvarlığından elde ettiği geliri doğrudan şirkete aktarmakta 

ve söz konusu değerlere ilişkin ikamet ülkesi vergilemesinin önüne geçmektedir. Örneğin, R 
ülkesinde mukim T, sahip olduğu hisse ve tahvilleri B ülkesinde mukim üs şirkete aktarmakta ve üs 
şirket söz konusu geliri aynı çeşit diğer değerleri satın almak için kullanmaktadır. Bir diğer örnek; 
Patenti B ülkesinde mukim üs şirkete ait yeni bir ürün geliştirmiş olan T, farklı ülkelerde (S1, S2, 
S3) mukim üçüncü kişilere lisans hakkı tanımak suretiyle gelir üzerindeki vergileme açısından kendi 
lehine bir sığınak oluşturmaktadır. Bkz. Base Company Report, R(5) 7, para.14. 

222 Bazı üs şirketler, geniş bir alana yayılmış uluslararası aktiviteler açısından finansal taşıyıcı/kurucu 
olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama, genellikle holding şirketler açısından söz konusu olup 
çokuluslu şirketlerin bölgesel merkezleri veya şirketler,  tahvil çıkarma amacıyla kurulmaktadırlar. 
Söz konusu şirketler, bankacılık veya sigortacılık faaliyetlerini merkezileştirmek içinde 
kurulabilirler. Bu durumda, elde ettikleri pasif gelirler açısından halen üs şirket sayılıp 
sayılmayacakları şüpheli olacaktır. Örneğin, R ülkesinde mukim çokuluslu şirket, Güney 
Amerika’daki iştirakine, B ülkesinde mukim holding şirketi aracılığıyla katılmaktadır. B ülkesinde 
mukim bu şirket, aynı zamanda, holdingin bölgesel grup içi finansal ilişkileri açısından 
taşıyıcı/kurucu bir göreve sahiptir. Bahamalar’da kurulu olan ikinci üs şirket, uluslararası tahvil 
çıkarmakta ve herhangi bir vergi kesintisine tabi olmaksızın faiz ödemektedir. Bkz. Base Company 
Report, R(5) 8, para.15. 

223  Bu çeşit üs şirketler, ülke dışındaki ticari ve serbest meslek faaliyetlerinin yürütülmesi ile bağlantılı 
olarak kullanılırlar.  Yurt dışında kurulu bu şirket aracılığıyla yürütülen iş veya profesyonel faaliyet 
sonucu elde edilen gelir en azından kısmen de olsa üs şirket bünyesinde toplanmakta ve üs şirket bu 
gelirden beslenmektedir. Örneğin; R ülkesinde mukim araba üreticisi T, ürettiği araçları S1, S2, S3 
ülkelerine satmaktadır Bununla birlikte araçlar bu ülkelerde veya diğer ülkelerdeki toptan satıcılara 
B ülkesinde mukim ve gelirin bir kısmını bünyesinde tutan üs şirket aracılığıyla satılmaktadır.  Bkz. 
Base Company Report , R(5) 8, para.16. 

224  Diğer çeşit üs şirketler, sadece geliri başka yere aktarmak veya faaliyeti gizlemek yahut başka 
herhangi bir amaçla kurulabilirler. Bkz. Base Company Report, R(5) 9, para.17. 

225  Base Company Report,  R(5) 10-12. 
226  Base Company Report, R(5) 14-23. 
227  Base Company Report , R(5)-24 vd. 
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bb. Kanal Şirket Raporu (1986) 

OECD Mali İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan Kanal Şirket Raporu, beş 

bölüm, iki ekten oluşmakta ve özellikle 92 OM Şerhi açısından önem taşımaktadır228.  

1977 Modeli Şerhi’nde (para.9), Mali İlişkiler Komitesi, anlaşmaların, 

sözleşmeci devletlerden birinde mukim olsun olmasın, kişinin ana veya tek amacının, 

kapsamında olmadığı bir anlaşma faydasını elde etmek için sözleşmeci ülkelerden 

birinde oluşturduğu tüzel kişilikle faaliyette bulunmak olması halinde dürüstlüğe aykırı 

kullanımın gerçekleşeceğini belirtmiştir229.  

Rapor, anlaşma tarafı ülkede kurulmuş ve kanal göreviyle geliri diğer ülkedeki 

kişiye aktararak uygunsuz biçimde anlaşma faydasının elde edilmesini sağlayan bu çeşit 

uygulamalarla mücadeleyi hedeflemektedir. Rapora göre, söz konusu uygulama, 

çoğunlukla anlaşma alışverişi (treaty shopping) olarak ifade edilmektedir. Kanal şirket, 

genellikle şirket olarak örgütlenmekle birlikte, ortaklık, trust veya benzer biçimde de 

örgütlenebilir. Sağlanan vergi avantajı, bu uygulamada, kaynak devletinin gelirini 

zarara uğratmaktadır230.  Bununla birlikte, aracı ülkede tüzel kişilik biçiminde 

örgütlenmiş ve vergisel fayda dışında amaç taşıyan yapılanmaların bu rapor kapsamında 

değerlendirilmediğini de belirtmek gereklidir231.  

Raporun ilk bölümünde, kanal şirket problemi genel olarak 232ifade edilmiş 

örnekleme yolu ile türleri açıklanmış233, iyi niyetli işlemler234 ve çözüm arayışı235 ele 

alınmıştır. İkinci bölümde, 1977 OM’nin kanal şirketler hakkındaki genel tutumu236 ve 

kaçınma karşıtı hükümleri237 incelenmektedir. Üçüncü bölüm, ikili anlaşma görüşmeleri 

                                                
228  OECD Double Taxatıon Conventions and The Use Of Conduit Companies (Adopted By The OECD 

Council On 27 November 1986), OECD: Paris, 2000, R(6)-3,  para.1. (“Conduit Report”). Bu 
konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. ROSENBLOOM, H.D., “Review: OECD Report 
Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies”, Intertax, 1988/6-7, s.179-182.  

229 Conduit Report,  R(6)-3,  para.1. 
230  Conduit Report, R(6)-3, para.2.  
231  Bir sermaye pazarına giriş sağlamak, kur düzenlemeleri veya siyasi nedenlerle kurulmuş olan aracı 

şirketler, rapor kapsamında değerlendirilmemiştir. Conduit Report, R(6)-3, para.3. 
232  Conduit Report, R(6)-3. 
233  Conduit Report,  R(6) 3-4. 
234  Conduit Report, R(6)-7. 
235  Conduit Report, R(6)-8. 
236  Conduit Report, R(6)-9. 
237  Conduit Report, R(6)  9-10. 
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sırasında karşılaşılacak problemlerle ilgilidir. Bu bölümde, karşılıklılık ilkesi gereği, 

düşük vergi oranı uygulayan veya hiç vergi uygulamayan ülkelerle anlaşma 

yapılmaması yönteminin benimsenebileceği ancak bu genel yaklaşımın, olağan iş 

koşullarında, her ülke açısından olanaklı olmaması nedeniyle anlaşmalara çeşitli özel 

hükümler yerleştirilebileceği belirtilmiştir238. Özel hükümler, mevcut anlaşmalarda 

uygulanan yöntemlere ilişkin olup Mali İlişkiler Komitesi, yöntemler konusunda 

sınırlayıcı tanım ve öneriler getirmekten kaçınmıştır239. Bu hükümler, şeffaflık 

yaklaşımı (The “look-through” approach,  para.23-25),  kapsam dışı bırakma yaklaşımı 

(The exclusion approach, para.26-28), vergilendirme koşulu yaklaşımı (the subject-to-

tax approach, para.29-36), kanal yaklaşımı (the channel approach, para.37-41), iyi niyet 

koşulu (bona fide provisions, para.42) şeklindedir240. 

Dördüncü bölüm241, kanal şirketler hakkında mevcut anlaşma uygulamalarına, 

beşinci bölüm ise nihai değerlendirmeye242 ilişkindir. Raporun, kanal şirket 

yapılanmaları ve hüküm uygulamalarını içeren iki eki mevcuttur243. 

cc. Haksız Vergi Rekabeti Raporu (1998) 

OECD tarafından, 1998 yılında yayınlanan rapor 244, vergi cennetleri ve tercihli 

vergi rejimleri ile mücadeleyi hedeflemektedir.  Rapor üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde245, mevcut uluslararası vergilendirme düzenlemelerinin temel ilkelerine 

ve küreselleşmenin bu ilkeler üzerindeki etkisine değinilmekte, ikinci bölümde246 vergi 

cennetleri ve tercihli vergi rejimlerine yol açan faktörler ile bu çeşit rejimlerin 

devletlerin vergi sistemlerine etkisi analiz edilmektedir. Üçüncü bölüm, vergi cennetleri 

                                                
238  Conduit Report,  R(6)  14, para.17 – 18. 
239  Conduit Report, R(6) 14,  para.22. 
240  Conduit Report, R(6) 15 -24; Söz konusu hükümler, 1992 Model Değişikliklerine aynen 

aktarılmıştır. Bu hükümler hakkında ayrıntılı açıklama için aşağıda bkz. b. OECD Model Şerhi 
Değişiklikleri. 

241  Conduit Report, R(6)-24. 
242  Conduit Report, R(6)-26. Mali İşler Komitesi, anlaşma görüşmelerini yürüten veya inceleyen yetkili 

otoritelerin, anlaşmaların kanal şirketler aracılığıyla dürüstlüğe aykırı kullanımını engellemek için 
çaba göstermesi ve işbirliğinin teşvik edilmesini, bu amaçla Raporun, II ve IV. bölümlerinin dikkate 
alınması gerekliliğini belirtmiştir. Bkz. para.46. 

243  Conduit Report, R(6) 27/28. 
244  OECD Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris: OECD, 1998.(“Harmful Tax 

Competition Report”) 
245  Harmful Tax Competition Report,   s. 13-18. 
246  Harmful Tax Competition Report,   s.19-36. 
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ve tercihli vergi rejimlerine karşı alınabilecek önlemler konusunda öneriler 

getirmektedir. Söz konusu önlemlerin, iç hukuk, vergi anlaşmaları veya yoğun 

uluslararası iş birliği aracılığıyla alınabileceği belirtilmiştir247.   

Mali İlişkiler Komitesi, Raporda, haksız vergi uygulamalarının önüne geçmeyi 

hedefleyen on dokuz öneri getirmiştir.248 Önerilerden iki tanesi doğrudan doğruya 

vergiden kaçınma ve vergi anlaşmaları ile ilgilidir. Şerhte yapılan 2003 değişiklikleri ve 

özellikle madde 1’de yapılan değişiklikler, rapordaki bu önerilerin bir sonucudur249.  

Raporda, ilk olarak, anlaşmaların gözden geçirilerek, anlaşma faydasından 

yararlanan ve haksız vergi rekabeti gerçekleştiren işletmelerin edindikleri faydanın 

reddedilmesi veya sınırlandırılması önerisi getirilmiştir250. Güncel versiyonda da, Şerh, 

madde 1’in yeni bölümleri tercihli vergi rejimlerinden yararlanan işletme ve gelirlere 

ayrılmıştır251.   

Haksız vergi rekabeti koşulları oluşturan devletler çoğunlukla vergi anlaşması 

ağlarını, üçüncü ülke mukimlerinin bu rejimi kullanmasını sağlayan ve cesaretlendiren 

bir malvarlığı olarak değerlendirirler. Bu bakımdan, geniş anlaşma ağları anlaşma 

taraflarının öngörmediği tercihli vergi rejimi faydalarına yol açmaktadır252. 

Raporda, konumuz açısından önem taşıyan ikinci öneri, iç hukuktaki suistimal 

karşıtı hükümler ve vergi anlaşmaları arasındaki ilişkinin uyumluluğu ile ilgilidir. Mali 

İlişkiler Komitesi, Şerhte, bu ilişkinin belirsizliğinin ortadan kaldırılmasını 

önermiştir253.  

                                                
247  Harmful Tax Competition Report, s.37-64. Bu bölümde ayrıca,  tercihli vergi rejimlerinin tespiti ve 

vergi cennetlerinin tanımlanması sürecine ilişkin için bir yol haritası çıkarılmış, “Haksız Vergi 
Uygulamaları Forumu” kurulması önerilmiştir. Bkz. Harmful Tax Competition Report, s.67 vd.  

248  Önerilerden vergi anlaşmaları başlığı altında olanlar kısaca, daha çok ve yoğun bilgi değişimi, 
anlaşma ehilinin sınırlandırılması, iç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerin hukuki statüsü, kapsam dışı 
bırakma hükümlerinin listelenmesi, vergi cenneti ülkelerle yapılan anlaşmaların feshedilmesi, vergi 
idareleri arasında eş güdümlü hareket şeklinde sıralanabilir. Haksız Vergi Rekabeti Raporu,  Haksız 
Vergi Uygulamaları ile Mücadele için Öneriler ve Rehber, s.67-69. 

249  ARNOLD, Brian, “Tax Treaties and Tax Avoidance: The 2003 Revisions to the Commentary to the 
OECD Model”, BIFD Bulletin,  Vol.  59 No. 6, 2004, s. 245. 

250  Harmful Tax Competition Report, s.47, para.9 
251  ARNOLD, s.245. 
252  Harmful Tax Competition Report, s.47, para, 118. 
253  Harmful Tax Competition Report, s.48, para, 10. 
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OECD Üyesi ülkelerin iç hukuklarında farklı suistimal karşıtı hükümler ve 

doktrinler uygulanmaktadır. Örneğin, kontrol edilen yabancı kurum düzenlemeleri, alter 

ego ve iş amacı doktrinleri bunlardan bazılarıdır254. 

Vergi anlaşmaları çoğunlukla vergiden kaçınma konusunda genel bir kaçınma 

karşıtı hüküm içermemekle birlikte sınırlı sayıda özel kaçınma karşıtı hüküm 

içermektedirler.  Bazı durumlarda, iç hukuktaki suistimal karşıtı hüküm ve doktrinler ile 

vergi anlaşmasının uyumlu olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, iç hukuk 

nedeniyle işlemin yeniden nitelendirildiği veya reddedildiği hallerde yapılan 

nitelendirmenin anlaşma aşımına yol açıp açmadığı sorunu ile karşılaşılmaktadır255.  

Farklı raporlarda, iç hukuk suistimal karşıtı hükümlerin vergi anlaşmaları ile 

uyumu sorunu tartışılmış ve genellikle uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 

birlikte, bazı durumlarda bu sonuçlar çok net olmayan biçim veya ifadelerle 

belirtilmiştir256.  

Rapor, OM’nin iç hukuk kaçınma karşıtı hükümler konusunda hüküm 

içermediğini belirterek257 anlaşmaların bu hükümlerle uyumlu olduğu yönünde 

değişiklik yapılması önerilmiştir. Bu sayede, uyumluluk konusundaki tereddüt ve 

belirsizlikler sona erecektir258.  

                                                
254  Harmful Tax Competition Report, s.48,  para, 121.  
255  Harmful Tax Competition Report, s.48,  para, 122.  
256  Örneğin, Şerhte, madde 1’e ilişkin 22 ve 23. paragrafta devletlerin çoğu için kontrol edilen kurum 

düzenlemelerinin anlaşma amacını ihlal etmediği ifade edilmiştir. 10. maddeye ilişkin paragraf 
37’de, kontrol edilen yabancı kurum düzenlemelerinin 10. maddenin 5. paragrafına aykırı olmadığı 
ifade edilmiştir. Harmful Tax Competition Report, s.48, para, 123 

257  Bu yaklaşımın, 2003 Model değişikliği sonrası terk edildiğini belirtmemiz gerekir. Bu konuda 
aşağıda bkz. “b. OECD Model Şerhi Değişiklikleri”. 

258 Harmful Tax Competition Report, s.49,  para.124-125; Haksız Vergi Rekabeti konusunda ayrıntılı 
bilgi ve değerlendirmeler için bkz. ROHATGI, Volume: I, s.85-94; Ayrıca konuyu AB hukuku 
açından ele alan bir çalışma için bkz. YALTI SOYDAN, Dolaysız Vergiler, s. 33 vd.; ŞAKAR, 
Ayşe, Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler, Ankara, 2008, s.132-133; SAĞLAM, Meltem, Kontrol 
Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi, Ankara, 2011, s.105-112..  
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dd. Anlaşma Ehilinin Sınırlandırılması Raporu (2002)  

Rapor, Haksız Vergi Rekabeti Raporu (1998) önerilerinden anlaşma ehilinin 

sınırlandırılmasına ilişkin önerinin geliştirilmesi üzerine kuruludur. Önceki çalışmalara 

ek olarak, Mali İlişkiler Komitesi bu Rapor’da259,  anlaşma faydasının azaltılmasıyla 

ilgili olarak etkin yönetim merkezi ve iş yeri kavramlarına yönelmiştir.  

Ayrıca, haksız vergi rekabeti sonucu vergi sığınaklarına aktarılan gelirin elde 

ettiği anlaşma faydasının sınırlanması konusunda, OM’ ne eklenebilecek yeni hükümler 

değerlendirilmiştir260. Anlaşma tarafı devletin daha sonradan ihdas ettiği hükümler ile 

haksız vergi rekabetine yol açması durumunda elde edilecek anlaşma faydasının 

önlenmesi konusunda olası yöntemler261 ve gerçek lehtar kavramının açıklığa 

kavuşturulması çabası262 raporun diğer inceleme başlıklarıdır.  

Raporda önerilen değişikliğe göre, bağlı ortaklık tarafından talep edilen 

anlaşma faydası,  şirketlerin özellikle vergi cenneti ülkelerde kurulmuş veya haksız 

tercihli vergi rejimlerinden yararlanıyor olması durumunda, olgu veya olayın özellikleri 

göz önünde tutularak, iç hukuk veya anlaşma amacına göre bağlı ortaklığın etkin 

yönetim merkezinin mukim olunan devlette değil, ana şirketin mukimi olduğu devlette 

olduğu gerekçesiyle reddedilebilecektir. Ayrıca, bağlı ortaklığın, ana şirketin mukimi 

olduğu devlette mukim, tamamen veya kısmen kar atfedilebilen bir iş yeri aracılığıyla 

yönetilmesi durumunda da aynı sonuca ulaşılacaktır263. 

Anlaşma tarafı devletin daha sonradan ihdas ettiği hükümler ile haksız vergi 

rekabetine yol açması durumunda elde edilecek anlaşma faydasının önlenmesi 

konusunda, OM, 23A ve 23B hükümlerine “switchover clause”264 eklenmesi hususu 

tartışılmış ancak maddelere eklenmesi yerine şerhe öneri olarak getirilmiştir265.  

                                                
259 OECD, Issues in International Taxation, 2002 Reports Related to the OECD Model Tax 

Convention,”Restricting the Entitlement to Treaty Benefit”, No:8, OECD: Paris, 2003.  
260  Restricting the Entitlement to Treaty Benefit, s.13-24. 
261  Restricting the Entitlement to Treaty Benefit, s.25. 
262  Restricting the Entitlement to Treaty Benefit , s.26. 
263 Söz konusu değişiklik önerisi, 1. madde, 10.1 ve 10.2 paragrafına ilişkindir. Bkz. Anlaşma Ehilinin 

Sınırlandırılması Raporu, s.11. 
264  “Switchover Clause”, Türkçe’ye “yöntem değiştirme koşulu”  şeklinde çevrilebilir. OM ve UN 

Modeline dayalı vergi anlaşmalarında, çifte vergilendirmenin önlenmesi için ikametgâh devletinin 
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b. OECD Model Şerhi Değişiklikleri 

Burada, neden Model Şerh değişikliklerinin üzerinde durulduğu ve şerhlerin 

hukuki niteliği kısaca açıklanmak durumundadır.  

Vergi anlaşmaları, iki egemen devlet arasında akdedilmesi nedeniyle 

uluslararası hukuktan kaynaklanan ve uluslararası vergi hukukunun kaynağını yaratan 

yasa anlaşma niteliğine sahiptirler266. Şerhler ise Model hükümlerinin nasıl anlaşılması 

gerektiği yönünde açıklama, öneri niteliği taşırlar. Bununla birlikte, bağlayıcı 

olmamalarına rağmen anlaşmaların uygulanmasında ve uyuşmazlıkların çözülmesinde 

önemli yardım işlevleri bulunmaktadır. Bu noktada, Şerhler, VAHS267 yorum kuralları 

çerçevesinde (m.32)268  tamamlayıcı birer yorum kuralıdırlar ve anlaşma terimlerinin 

                                                                                                                                          
uygulayacağı yöntemler istisna ve mahsup yöntemleridir. Söz konusu koşula göre, aktif bir iş 
faaliyeti olmaksızın elde edilen gelir, ikamet devletinde istisna hükmünden yararlanamamakta ve 
yöntem, mahsup yöntemi ile yer değiştirmektedir. Koşul, çifte vergilendirmemenin (double non 
taxation)  ve vergiden kaçınmanın önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu yönde bir hüküm için 
bkz. Almanya-Hindistan Anlaşması Protokolü, 6 (c) maddesi. LANG, Double Tax Conventions, s. 
122. 

265  Söz konusu değişiklik önerisi, OM madde 23A, 23B ve Şerh, 31.1, 31.2 paragraflarına ilişkindir. 
Bkz. Restricting the Entitlement to Treaty Benefit, s.25-26. 

266  YALTI SOYDAN, s. 67. 
267  a) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, yürürlük usulüne bağlı olmaksızın devletlerarasında 

imzalanmış ve uluslararası hukukun yönetimindeki tüm yazılı anlaşmalara uygulanma niteliğine 
sahiptir. Sözleşmenin uygulama alanı dışına bırakılmış herhangi bir anlaşma türü bulunmamaktadır. 
Bu nedenle vergi anlaşmaları da bu sözleşme kapsamında yorumlanırlar. YALTI SOYDAN, s. 87; 
EDWARDES-KER, Michael, Tax Treaty Interpretation (Eds.), Ireland, 1995,  Chapter 3, para.3.01, 
s. 2; UCKMAR, “Double Taxation Conventions”,   s.156. 

       b) VAHS, Madde 31- Genel yorum kuralı 1. Bir andlaşma, hükümlerine andlaşmanın bütünü içinde 
ve konu ve amacının ışığında verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır. 2. Bir 
andlaşmanın yorumu bakımından, (andlaşmanın) bütünü, girişini ve eklerini içine alan metne 
ilaveten, aşağıdakileri kapsar:  a- andlaşmanın akdedilmesi ile bağlantılı olarak bütün taraflar 
arasında yapılmış olan andlaşmayla ilgili herhangi bir anlaşma; b- andlaşmanın akdedilmesi ile 
bağlantılı olarak bir veya daha fazla tarafça yapılan ve diğer taraflarca andlaşmayla ilgili bir belge 
olarak kabul edilen herhangi bir belge. 3. Andlaşmanın bütünü ile birlikte aşağıdakiler (de) dikkate 
alınır: a- Taraflar arasında andlaşmanın yorumu veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 
yapılan daha sonraki (tarihli) herhangi bir anlaşma, b- Tarafların andlaşmanın yorumu konusundaki 
mutabakatını tespit eden andlaşmanın uygulanması ile ilgili daha sonraki herhangi bir uygulaması c- 
Taraflar arasındaki ilişkilerde milletlerarası hukukun tatbiki kabil herhangi bir kuralı. 4. Tarafların 
bir terime özel bir mana vermek istedikleri tespit edilirse, o terime o mana verilir. Bkz. UN 
Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara, http://www.unicankara.org.tr. Erişim, 10.12.2011. 

268  VAHS, Maddde 32- Tamamlayıcı yorum araçları 31. maddenin uygulanmasından hasıl olan manayı 
teyid etmek veya 31. maddeye göre yapılan yorum, a- manayı muğlak veya anlaşılmaz bırakıyorsa, 
b- çok açık bir şekilde saçma olan veya makûl olmayan bir sonuca götürüyorsa, manayı tespit etmek 
için andlaşmanın hazırlık çalışmalarına ve yapılma şartları dahil, tamamlayıcı yorum araçlarına 
başvurulabilir. Bkz. UN Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara, http://www.unicankara.org.tr. Erişim, 
10.12.2011. 
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31. madde kapsamında yorumlanmasında muğlâklık, belirsizlik, uyumsuzlukla 

karşılaşıldığında çözüm aracı olarak kullanılırlar269.    

aa. 1992 Şerhi 

1992 OM’i, anlaşmanın kişisel kapsamına ilişkin 1. maddesinde bir değişiklik 

yapmamış olmakla birlikte Şerh 1. maddeye ilişkin 16 yeni değişiklik getirmiştir. Söz 

konusu değişiklikler, OECD üyesi ülkelerin anlaşma alışverişi yapılanmaları hakkında 

görüşlerini yansıtmaktadır270. Belirtmek gerekir ki, değişiklikler aynı zamanda suistimal 

karşıtı düzenlemeler açısından büyük bir adım niteliğini taşımaktadır.  

1963, 1977 ve 1992 Modellerinin hiçbiri 1. maddelerinde anlaşmanın 

dürüstlüğe aykırı kullanımı veya anlaşma alışverişi problemini düzenlememişlerdir. 

Ayrıca, 1963 Modeli anlaşmanın suistimali uygulamalarına da bir gönderme 

yapmamıştır. Bununla birlikte, 77 Modeli Şerhinin 1.maddesi, 7-10 paragraflarında, 

vergi idarelerinin, anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımından kaçınılması yönünde 

görüşü bulunmaktadır. Bu görüşe göre, vergi anlaşması ağlarının genişlemesi ve suni 

                                                
269  a) Ancak bunun için, anlaşmanın modeldeki hükümleri izlemesi ve yorum yapan devletin ilgili 

hükme çekince göstermemiş veya yorum beyanında bulunmamış olması gerekmektedir.  YALTI 
SOYDAN, s. 93.Ayrıca bkz. ROHATGI, Volume:I, s. 58. 

      b) Model Şerhleri ile ilgili olarak temel tartışma, uluslararası hukuk kuralları açısından bağlayıcı 
olup olmadıkları veya sözleşmeci devletleri bağlamakla birlikte mükellef ve vergi idaresi açısından 
eşit oranda bağlayıcı olup olmadıkları noktasında toplanmaktadır. Tartışmalar hakkında bkz. 
DOUMA, S./ ENGELEN, F., The Legal Status of the OECD Commentaries, Conflict of Norms in 
International Tax Law Series, Volume:1, Amsterdam,, 2008; ENGELEN, Frank, Interpretation of 
Tax Treaties under International Law: A Study of Articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties and Their Application to Tax Treaties, IBFD, The Netherlands, 2004, s. 460; 
LANG, Michael/ BRUGGER, Florian,  “The role of the OECD Commentary in Tax Treaty 
Interpretation”, Australıan Tax Forum, (2008) 23, s. 97-98; VOGEL,  Klaus,  “The Influence of the 
OECD Commentaries on Treaty Interpretation”, BIFD Bulletin, Vol. 54, No. 12, 2000, s. 612-614; 
WARD, David, “The role of the Commentaries on the OECD Model in The Tax Treaty 
Interpretation Process”, BIFD Bulletin, Vol. 60 No.3, 2006, s.97-102; WATTEL, Peter J. / 
MARRES, Otto, “The Legal Status of the OECD Commentary and Static or Ambulatory 
Interpretation of Tax Treaties, European Taxatıon July/August 2003, s.222-235; ATEŞ, Leyla 
“Vergi Anlaşmalarının Yorumunda OECD Şerhlerinin Rolü”, Vergi Dünyası,  Nisan 2009,  Sayı: 
332. 

       c) Şerhlerin hukuki statüsü ile ilgili sınırlı sayıda ulusal mahkeme kararı olmakla birlikte, kararlarda 
geniş biçimde, Şerhlerin anlaşmanın yorumunda kullanılabileceği kabul edilmiştir. Örneğin, 
“işletme” kavramı hakkında, Thief  v FCT (1990) ATC 4717 (Avustralya); “Mukim” hakkında, 
Crown Forest Industries Ltd v The Queen (1995) 95 DTC (Canada) davalarında Şerhler doğrudan 
yorum aracı olarak kabul edilmiştir. Bu davalar ve diğer örnekler için bkz. ROHATGI, Volume:I,  s. 
59.   

270  WURM, Felix J., “Treaty Shopping in the 1992 OECD Model Convention”, Intertax, Vol.12, 1992, 
s.658. 
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hukuki yapılanmaların ortaya çıkması, iç hukuk veya anlaşmanın sağladığı faydanın 

kullanılmasını kolaylaştırmaktadır271. Dürüstlüğe aykırı kullanım, bir örnekle 

açıklanmıştır. Buna göre, sözleşmeci devletlerden birinde mukim olsun olmasın, kişinin 

ana veya tek amacının, kapsamında olmadığı bir anlaşma faydasını elde etmek için 

sözleşmeci ülkelerden birinde oluşturduğu hukuki tüzel kişilikle (entities) faaliyette 

bulunmak olması halinde dürüstlüğe aykırı kullanım gerçekleşmiş olacaktır.  Söz 

konusu açıklama 1992 Şerhinde de aynı şekilde muhafaza edilmiştir272.  

Kanal Şirket Raporu’nda, anlaşma alışverişi273 ile ilgili olarak getirilen 

önerilerin neredeyse tamamı 92 Şerhi, 1. madde açıklamalarına274 aynen aktarılmıştır.  

Şerhte getirilen bu önerilerin, sınırlayıcı veya tartışmayı çözen kesin hükümler 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Öneriler, taraflar için, anlaşma görüşmeleri 

sırasında karşılaşılacak olası sorunları çözmede bir başlangıç eşiği teşkil ederler275.  

Burada, önemli olan anlaşmadan yararlanma yetkisi olan kişi ve işletmeler ile 

anlaşmadan yararlanılması düşünülmemiş üçüncü kişilerin doğru biçimde birbirinden 

ayrılmasıdır. Bu zorlu görevde, anlaşma yürütücülerinin, kanal şirketler tarafından elde 

edilen vergisel faydanın derecesini, her iki sözleşmeci devletin hukuki mevzuatını ve iyi 

niyetli işlemlerin kapsamını dikkate almaları gerekmektedir276.   

Bu kapsamda, 92 Şerhi, anlaşma alışverişini önlemek için vergi anlaşmalarına 

yerleştirilebilecek hükümleri, genel ve özel önleme hükümleri şeklinde farklılaştırma 

yoluna gitmiştir. Buna göre, genel önleme hükümleri, şeffaflık yaklaşımı277, kapsam 

dışı bırakma yaklaşımı278, vergilendirme koşulu yaklaşımı279,  kanal yaklaşımı280 olmak 

üzere dört ana başlıkta sıralanmıştır281.  

                                                
271  OM, (1977), C(1), para.8; Ayrıca bkz. WURM, s.658.  
272  WURM, s.660. 
273  Bkz. Conduit Report, para.21-42.  
274  Bkz. OM,(1992), C(1), para.11-26.  
275  WURM, s. 661. 
276  WURM, s. 661.  
277  OM,(1992), C(1), para.13-14. 
278  OM,(1992), C(1), para.15-16. 
279  OM, (1992), C(1), para.17-18. 
280  OM, (1992), C(1), para.19-20. 
281  WURM, s. 661. 
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Özel önleme hükümleri, iyi niyetli işlemlere ilişkin olup, bu çeşit işlemlerin 

istenmeyen biçimde genel hükümler kapsamında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Şerhte getirilen bu hükümler282, genel iyi niyet hükmü, faaliyet hükmü, 

vergi miktarı hükmü, borsaya kayıtlı olma hükmü ve tercihli muafiyet hükmüdür283.   

bb. 2003 Şerhi  

2003 yılı değişiklikleri, 1963’ten bu yana OM’ nde anlaşmaların dürüstlüğe 

aykırı kullanımı hakkında yapılan en tartışmalı değişikliklerdendir. Şerhte 

gerçekleştirilen 2003 revizyonu ( madde 1),  vergi anlaşmalarının, anlaşma faydasının 

reddedilmesindeki işlevi ile iç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerin vergi anlaşmalarıyla 

uyumu hususundaki iki önemli konuya açıklık getirmiştir.  

2000 OM Şerhinde, vergi anlaşmalarının amacı, mal ve hizmetlerin değişimi 

ile sermaye ve iş gücünün dolaşımının artırılması açısından uluslararası çifte 

vergilendirmeyi önlemek şeklinde belirtilmiştir284.  2003 değişikliği ile anlaşmaların 

temel amacının çifte vergilendirmeyi önlemek olduğu yinelenmiş ancak bununla birlikte 

anlaşmaların diğer temel amacının verginden kaçınma ve kaçakçılığı önlemek olduğu 

ifadelendirilmiştir285. Bu değişiklikle birlikte OECD’nin, Haksız Vergi Rekabeti Raporu 

önerilerinden hariç olarak, verginden kaçınma ve kaçakçılığın önlenmesinin, vergi 

anlaşmalarının ikincil amacı olduğu yönündeki görüşünü değiştirdiği görülmektedir286.    

Öte yandan, Şerh, yukarıda bahsettiğimiz iki sorun hakkında ayrıntılı açıklama 

yoluna gitmiştir. Buna göre, pek çok devlet için esasında ikinci sorunun cevabına bağlı 

                                                
282  Söz konusu öneriler, 92 Şerhi, 1. maddeye ilişkin 21. paragrafta ele alınmıştır.  
283  Bu hükümlerin ayrıntılı açıklaması için bkz. § 7. Anlaşma Alışverişinin Önlenmesinde Diğer 

Yöntemler. 
284  OM, (2000) , C(1), para.7. 
285  a) OM, (2003), C(1), para.7; Dikkat edilmelidir ki, şerhte ikincil amaç vurgusu, “anlaşmalar 

vergiden kaçınma ve kaçakçılığa yardım etmemelidirler” şeklinde belirtilmekteydi.  
        b)WEEGHEL, bu değişikliği eleştirmiş ve vergiden kaçınmanın bir anlaşma amacı olarak 

değerlendirilmesinin bizzat anlaşmanın kendisi ile uyumsuz olduğu, bu nedenle önceki ifadenin 
daha yerinde olduğu görüşünü ifade etmiştir. Bkz. ARNOLD, Brian J./WEEGHEL, Stef Van,  “The 
Relationship Between Tax Treaties and Domestic Anti Abuse Measures”, Tax Treaties and 
Domestic Law içinde,  Amsterdam,  2006, s. 90.  

286  U dönüşü şeklinde ifade edilen bu durum, OECD’nin değişikliklerle benimsediği yeni yaklaşımını 
hukukileştirme çabası şeklinde değerlendirilmiştir. Bkz. JIMÉNEZ, Adolfo J. Martín, “The 2003 
Revision of the OECD Commentaries on the Improper Use of Tax Treaties: A Case for the 
Declining Effect of the OECD Commentaries? “, BIFD Bulletin, Vol. 58, No. 1, 2004,  s.18.  
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olarak sadece bir sorun bulunmakta ve bu ülkeler için anlaşmanın suistimali, vergilerin 

iç hukuka göre yüklenmesi nedeniyle iç hukukun suistimali ile aynı anlamı 

taşımaktadır. Verginin, anlaşma hükümlerinin dürüstlüğe aykırı kullanımı veya 

suistimali ile azatılması halinde iç hukuk suistimal edilmiş olacak ve iç hukuk suistimal 

karşıtı hükümler uygulama alanı bulacaktır. Bu bakımdan, tek sorun, anlaşma 

hükümlerinin iç hukuk suiistimal karşıtı hüküm uygulamaları açısından engel veya 

sınırlama oluşturup oluşturmadığıdır287.  

Bununla birlikte, diğer bir grup ülke açısından anlaşmanın suistimali, iç hukuk 

hükümlerinin de suistimalini gerektirmemektedir. Bu ülkeler için temel sorun, vergi 

anlaşmalarının,  iç hukuktan bağımsız olarak, anlaşma faydasının reddedilmesinde 

yorum aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır. Bu yaklaşım temelini, anlaşmaların 

amaç ve kapsamı ile VAHS’nin 31. maddesinde bulmaktadır. Sözleşmeye göre, 

anlaşmalar amaç ve kapsamının ışığı altında iyi niyetle yorumlanmalıdırlar288. 

Şerhe göre, ülkelerin bu konuda benimsediği yaklaşım ne olurla olsun sonucu 

açısından herhangi bir değişiklik meydana gelmemekte, suistimal niteliği taşıyan 

işlemler anlaşma faydasından yararlanamamaktadır289. Burada, yapılan genellemede 

dikkat çekici bir husus, işlemin suistimal olduğu nitelemesinin, güçlü emarelere 

dayanması gereğine işaret edilmesidir. Şerh, neyin suistimal olduğu konusuna bir 

açıklık getirmemiş olmakla birlikte, yol gösterici olması açısından (guiding principle), 

işlemin temel amacının vergisel fayda sağlamak olması ve işlemin anlaşmanın ilgili 

hükmünün amaç ve kapsamına aykırı olması durumunda suistimalin söz konusu 

olabileceğini belirtmektedir290.  

                                                
287  OM, (2003), C(1), para. 9.2. 
288  OM, (2003), C(1), para. 9.3. 
289  OM, (2003), C(1), para. 9.4. 
290 OM, (2003), C(1), para. 9.5; Bu rehber ilke, anlaşma uygulaması açısından son derece önemli ve en 

azından bir denge unsuru olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, vergisel sonucu azaltan tüm 
işlemlerin suistimali değerlendirilmesi mümkün değildir. Vergi planlaması hukuki bir davranış 
biçimi olup mükellefin maksimum vergi ödemesi beklenmemektedir. Bu açıdan Şerh, vergi idareleri 
ve yerel mahkemeleri işlemin doğrudan reddedilmemesi gereği konusunda uyarma işlevi 
görmektedir. Bununla birlikte, Şerhte rehber ilkenin nasıl uygulanacağına dair bir belirleme 
yapılmamış olması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme için bkz. 
ARNOLD/WEEGHEL, s. 93-96.  

      b) Bununla birlikte, Şerhte rehber ilkenin nasıl uygulanacağına dair bir belirleme yapılmamış olması 
önemli bir eksikliktir.  
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Bunlarla birlikte, söz konusu revizyonda daha önceki revizyonlardan farklı 

olarak, anlaşmalara eklenecek suistimal karşıtı hükümlerin kapsamı genişletilmiştir. 

Genişletme kapsamında, esas itibariyle ABD Modeli kaynaklı olan “fayda sınırlaması 

hükmü” (limitation of benefits) uygulaması OM içinde önerilmiştir291. Oldukça teknik 

ve karmaşık görünen bu hüküm, esas itibariyle bir kişinin sadece sözleşmeci devlet 

mukimi olması nedeniyle anlaşma faydası elde etmesinin önüne geçmeyi hedeflemekte 

ve bunun için “ehil kişi” (qualified person) olma koşulu ve bazı test önerileri 

getirmektedir292.  

Bir diğer öneri anlaşmalara eklenecek genel suistimal önleyici hüküm 

hakkındadır. Hüküm, kaynak devletinin belirli gelir türleri (10-12 ve 21.madde) 

üzerindeki sınırlı vergilendirme yetkisini ortadan kaldırma amacı taşır. Buna göre, söz 

konusu işlemin temel amacının anlaşma faydası elde etmek olması durumunda anlaşma 

faydasından yararlanılamayacaktır293. 

Şerhte, tercihli vergi uygulamalarına da değinilerek, haksız vergi rekabetine 

ilişkin olası önleme hükümleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, tercihli vergi rejimlerinden 

gelir elde eden kişilere ilişkin olarak anlaşma faydasının reddedileceği esası kabul 

edilmiştir Tercihli vergi rejimleri ise işletmeler294, elde edilen gelir295 ve anlaşmanın 

imzalanmasından296 sonra bu çeşit vergi rejimine dönüşen ülkeler açısından inceleme 

konusu yapılmıştır.  

                                                
291  OM, (2003), C(1), para.20; Söz konusu değişiklikleri konusunda ayrıntılı inceleme ve 

değerlendirmeler için bkz. JIMENEZ, “The 2003 Revision”, s.17-30; VEGH, Gyöngyl Perla, “The 
2003 OECD Model”, European Taxation, Vol. 43, No. 7/8, 2003, s. 244-249; ARNOLD, s. 244 vd.; 
ZORNOZA,  Pérez, J.J /BÁEZ, A., “The 2003 Revisions to The Commentary to The OECD Model 
On Tax Treaties And GAARs : A Mistaken Starting Point” , Tax Treaties: Building Bridges 
Between Law And Economics  içinde Amsterdam, 2010,  s. 129-158. 

292  Hükmün ayrıntılı incelemesi için bkz. § 6. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması (Limitation of 
Benefits) Klozu 

293  OM, (2003),  C(1), para. 21.4; Öneri, UK Vergi Anlaşmalarından alınmış görünmektedir. Basit bir 
hüküm olmakla birlikte kaynak devleti açısından mükellefin niyetini tespit etmek güçtür. DE BROE, 
s. 731, para.511. 

294  OM, (2003),  C(1),  para.21-21.2 
295  OM, (2003),  C(1),  para.21,3 
296  OM,(2003), C(1), para.21.5; Şerhe getirilen bu hüküm, esas itibariyle sözleşmeci devletleri 

anlaşmanın imzalanmasından sonra elde edilen offshore gelirlerinden koruma amacı taşımaktadır.  
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Şerh, ayrıca kontrol edilen yabancı kurum düzenlemelerinin OM’ne aykırılık 

taşımadığını da belirtmiştir297. OECD üyesi altı ülke Şerhteki 2003 yılı (1. madde) 

değişikliklerine yorum beyanında bulunmuş, beş ülke ise kontrol edilen yabancı 

kurumlara ilişkin hükümlerin anlaşmalarla uyumlu olduğu yönündeki Şerh ifadesini 

kabul etmemişlerdir. Üye ülkelerden sadece İsviçre, vergi anlaşmalarının amaçlarından 

birinin vergiden kaçınmak olduğu yönündeki ifadeye katılmamıştır298.  

2. UN’deki Gelişmeler 

a. UN Raporları 

aa. Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı Raporu (2009) 

Beklenildiği üzere, anlaşmaların suistimali konusu, UN Modeli açısından da 

tartışmaları beraberinde getirmiş ve çözülmesi gereken bir sorun olarak ele alınmıştır. 

2009 yılında son hali verilen “Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı” başlıklı 

rapor299 bu konuda hazırlanmış kapsamlı bir değerlendirme özelliğini taşımakla birlikte 

nihai raporla sonuçlanan sürecin kısaca ele alınması faydalı olacaktır.  Nihai Rapor’a 

giden süreç, 1983-2003 arası ve 2003 sonrası raporlar şeklinde iki periyoda ayrılabilir.   

2003 yılı öncesi, anlaşmaların suistimali konusu, BM Bağımsız Uzmanlar 

Grubu’nun, 1983 yılı (ikinci) ve 1987 yılı (4). toplantılarında ele alınmıştır. 1987 yılı 

toplantısında konuyla ilgili bazı önemli sonuçlara ulaşılarak, vergi anlaşmalarının temel 

suistimal biçimleri tanımlanmış ve olası anlaşma merkezli çözümler üzerinde 

durulmuştur300. Bununla birlikte,  elde edilen bu sonuçlar 2001 güncellemesinde modele 

aktarılmamıştır301. 

                                                
297  Kontrol Edilen Yabancı Kurumlar hakkındaki iç hukuk düzenlemelerinin, vergi anlaşmaları ile 

uyumlu olup olmadığı konusu oldukça tartışmalı bir başlık olup 2003 değişiklikleri, sadece iç hukuk 
kaçınma karşıtı hükümlerin değil KEYK düzenlemelerinin de anlaşma uygulaması ile uyumlu 
olduğu esasını benimsemiştir.   Bkz. OM, (2003), C(1),  para.23-26. Ayrıca bu konu hakkında 
ayrıntılı değerlendirme için bkz. JIMENEZ, “The 2003 Revision”, s.22-26. 

298 Yorum beyanları ve çekinceler için bkz. OM, 2003, para.27.9 vd. 
299  Bkz. UN Raporu, 2009.    
300  Bkz. United Nations, Contributions to International Cooperation in Tax Matters: Treaty Shopping, 

Thin Capitalization, Cooperation between Tax Authorities, Resolving International Tax Disputes 
(United Nations publication, Sales No. E.88.XVI.1), New York, 1988.  

301  Konu hakkındaki özet için bkz. UN Raporu, 2003.   
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BM Bağımsız Uzmanlar Komitesi’nin, 2003 yılında gerçekleştirdiği 11. 

toplantısında302 (15-19 Aralık) ise sorun, Prof.Francisco Alfredo Garcia Prats tarafından 

hazırlanan “Anlaşma Suistimali ve Anlaşma Alışverişi” raporu temelinde ele 

alınmıştır303. 

Toplantıda, OECD’nin anlaşma suistimaline ilişkin olarak benimsediği 

yaklaşımın UN Modeli’ne de aktarılması gereğinden hareketle OM, 1. maddesinin UN 

Modeli 1. maddesi için bir başlangıç eşiği oluşturduğu belirtilmiştir304. Ayrıca, UN 

Modeli’nde LOB hükmüne yer verilmesinin gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verip 

vermeyeceği hususu da tartışma konusu olmuştur305.  

2005 Raporunda, PRATS’ın görüşlerinden hareketle, öncelikle, OM Şerhi 

düzenlemelerinin gözden geçirilerek UN Modeli Şerhine aktarılması gereğine işaret 

edilmiş özellikle OM, 1.madde 7-10 paragraflarının ve anlaşma suistimaline ilişkin OM, 

1. madde 22-26 paragraflarının da UN Modeli Şerhine eklenmesinin faydalı olacağını 

belirtmiştir306.  

Devamında düzenlenen 2006307, 2007308, 2008309 toplantıları da birer raporla 

sonuçlanmış ve tüm bu çalışmalar “Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı”  nihai 

raporuna zemin oluşturmuşlardır.  

Nihai rapor, UN Modeli 1. Madde Şerhinin değiştirilmesi kararı ile 

sonuçlanmış olmakla birlikte çalışma grubu, “gerçek lehdar” kavramı hakkındaki 

                                                
302  E/C.18/2005/2,  Annex 1: Excerpt from note E/2004/51 (Report of the Secretary-General on the 

Eleventh meeting of the Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters).  
303  PRATS, söz konusu Rapor’da, anlaşma suistimali kavramı, anlaşmanın kişi ve işletmeler aracılığıyla 

suistimali, anlaşma suistimaline karşı alınacak önlemler ve LOB hükmü analizi konularına 
değinmektedir. Bkz. UN Raporu, 2003.   

304  UN Raporu, 2003, para.23. 
305  UN Raporu, 2003, para.25. 
306  UN Raporu, 2005, para.8 
307  Bkz. UN Raporu, 2006; Ayrıca bkz. Committee of Experts on International Cooperation in Tax 

Matters, Second session Geneva, 30 October-3 November 2006, Supplementary Note to Treaty 
Abuse and Treaty Shopping (E/C.18/2006/2). 

308  UN Economic and Social Council Committee of Experts on International Cooperation in Tax 
Matters Third session Geneva, 29 October-2 November 2007, Improper Use of Treaties, 
(E/C.18/2007/CRP.2) 

309  UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Fourth session, Geneva, 20-
24 October 2008, Note by the Coordinator of the Subcommittee on Improper use of treaties: 
Proposed amendments, (E/C.18/2008/CRP.2). (UN, 2008 Raporu olarak anılacaktır). 
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sorunu ele almıştır. Gerçek lehdar, özellikle kanal şirket yapılanmalarında söz konusu 

olup, kavramın netleştirilmesi ve modelin diğer maddelerine de ( m.13 ve m.21) eklenip 

eklenmemesi gereği tartışılmıştır310. Tartışmalar sonucunda, çoğunluk olarak diğer 

maddelere eklenmesine gerek olmadığı, ancak anlamının netleştirilmesi için ince ayar 

yapılmasının ve gerçek lehtarın nasıl doğrulanacağı hususunun  değerlendirmeye tabi 

tutulmasının ve Vergi İdareleri Görüşme El Kitabında  ele alınmasının gerektiği ifade 

edilmiştir311.  

Bu değişiklik önerileriyle birlikte son hali verilmiş olan Rapor, üç bölümden 

oluşmakta ve UN Şerhi, 1. madde, 8-11 paragraflarının değiştirilmesini öngörmektedir. 

“Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı” başlığı altında, başlangıç olarak, vergi 

anlaşmalarının amacına ulaşması bakımından, vergi idarelerin, gelirlerini anlaşma 

hükümlerinin dürüstlüğe aykırı kullanımına karşı koruma ihtiyacı ile mükelleflerin 

hukuki belirlilik gereksinimi ve meşru beklentilerinin korunması arasındaki dengenin 

önemi üzerinde durulmuştur312. 

İlk bölüm, anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanımını önleme yöntemlerine 

ilişkindir313. Çeşitli ülkelerde, anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanımını engellemek 

için kullanılan yöntemler, önce genel olarak belirtilmiş, ardından ayrıntılı biçimde 

açıklanmıştır. Buna göre, yöntemler, iç hukukta yer alan suistimal karşıtı özel 

hükümler314, iç hukukta yer alan suistimal karşıtı genel hükümler315, iç hukukun parçası 

yargısal doktrinler316, vergi anlaşmalarında yer alan suistimal karşıtı özel hükümler317, 

vergi anlaşmalarında yer alan suistimal karşıtı genel hükümler318 ve anlaşma 

hükümlerinin yorumu319 şeklinde belirtilmiştir.  

                                                
310  UN Raporu, 2009, s. 4, para.10. 
311  UN Raporu, 2009, s.4, para.11.  
312  UN Raporu, 2009, s.4, para.12/ 9. 
313  UN Raporu, 2009, s.5, para.12/ 10. 
314  UN Raporu, 2009, s.5-6, para.12/ 12-19. 
315  UN Raporu, 2009, s.6-7, para.12/ 20-27. 
316  UN Raporu, 2009, s.7-8, para.12/ 28-30. 
317  UN Raporu, 2009, s.8, para.12/ 31-33. 
318  UN Raporu, 2009, s.9, para.12/ 34-37. 
319  UN Raporu, 2009, s.10, para.12/ 38-39. 
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İkinci bölüm, dürüstlüğe aykırı kullanım örneklemeleri üzerine kurulmuştur. 

Örneklemeler, çifte ikametgâh ve ikametgâh transferi320, anlaşma alışverişi321, üçgen 

uygulamalar322, gelir veya karın belirli kişi veya işletmeye atfı323, işçi kiralama324, 

sanatçılar ve sporcular325, anlaşma nitelendirmesini değiştirmeye yönelik işlemler326, 

anlaşma eşiklerini suistimale (circumvent)  yönelik işlemler327,  iş yeri için zaman 

aralığı sınırlaması328, hisse satışlarından doğan değer artış kazançları üzerinde kaynak 

devleti vergilemesi eşikleri şeklinde sıralanmıştır.  

Üçüncü bölüm, anlaşma yorum ve uygulamalarının, doğru idari 

mekanizmalarla desteklenmesinin önemi hakkındadır. Uzmanlar Komitesi, anlaşmaların 

dürüstlüğe aykırı kullanımının aza indirgenmesinde, doğru (proper) işleyen bir idari 

sürecin çok önemli olduğunu belirterek konuyu anlaşma yorumu ve idari uygulamalar 

açısından değerlendirmiştir329.   

Raporda, örneklemeler ile ilgili olarak dikkat çeken bir husus, oldukça sık 

oranda OM Şerhine yapılan atıflardır. Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki, söz konusu 

rapor, anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanımı meselesini OM Şerhi’nden daha 

kapsamlı biçimde ele alarak dürüstlüğe aykırı kullanımın olası bütün çeşitlerini 

incelemiştir. UN, 2009 Raporundaki bu yaklaşımlar, 2011 UN Modeli Şerhinde aynı 

şekliyle yer almıştır330. 

                                                
320  UN Raporu, 2009, s.10-13,  para.12/40-46. 
321  Rapor, anlaşma alışverişini, “anlaşma ehili olmayan kişilerin, ehil kişiler aracılığıyla doğrudan 

veya dolaylı biçimde anlaşma faydası elde ettiği düzenlemelere göndermede bulunan bir dürüstlüğe 
aykırı  kullanım türüdür” şeklinde tanımlamıştır. Anlaşma alışverişini önleme yöntemleri hakkında 
ise doğrudan OM Şerhi, 1. madde, para.13-21.4 hükümlerini aynen aktarmıştır. Bkz. UN Raporu, 
2009, s.13-21,  para.12/47-57. 

322  UN Raporu, 2009, s.21, para.12/58-61. 
323 Burada, söz konusu olan, transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç, üs şirketler, yönetici aylıkları ve 

üst düzey yönetici ödemeleri, faizin vergiden istisna yahut bir hükümet işletmesine atfı 
uygulamalarıdır. Bkz. UN Raporu, 2009, s.21- 26,  para.12/ 62-80. 

324 “Hiring out labour” şeklinde ifadelendirilmiştir. UN Raporu, 2009, s.26, para.12/ 81. 
325  UN Raporu, 2009, s.26, para.12/ 82. 
326 Bu işlemler; kar payını faize çeviren işlemler, karma sözleşmelerde fiyat tahsisi, gayri maddi hak 

bedellerini değer artış kazancına çeviren işlemler ve türev işlemler şeklinde incelenmiştir. Ayrıntılar 
için bkz. UN Raporu, 2009, s.27-29, para.12/ 88-93. 

327  UN Raporu, 2009, s.29, para.12/ 94-95. 
328 UN Raporu, 2009, s.30, para.12/ 96. 
329  UN Raporu, 2009, s.30-31, para.12/ 100-103. 
330  Rapor hakkında ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. DE BROE, Luc/ GOYETTE, Nathalie / 

MARTIN,  Philippe, ROHATGİ Roy,/WEEGHEL Stef Van/  WEST, Phil , “Tax Treaties and Tax 
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bb. Gerçek Lehdar Raporu (2008) 

Gerçek Lehdar Raporu, 2008 yılı  “Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı 

Raporu”nun ekini oluşturmuştur331. Alt komite üyeleri, gerçek lehtar tartışmalarında iki 

farklı görüş benimsemişlerdir. Bir grup üye, UN Şerhi 1. maddesine opsiyonel nitelikte 

ayrı bir gerçek lehtar hükmünün eklenmesi gerektiğini savunurken, diğer bir grup üye 1. 

madde Şerhi’nde, diğer maddelere eklenmesi tartışması dâhil herhangi bir değişiklik 

yapmak yerine gerçek lehtar kavramının incelenmesi için yeni bir çalışma başlatılmasını 

önermiştir332.  

İki görüş arasında bir uzlaşmanın olmaması üzerine, gerçek lehdar koşulunun 

diğer anlaşma maddeleri ve özellikle 13 ve 21. maddeler açısından uygulanabilir olup 

olmadığını hakkında Prof.Dr. Philip Baker’dan bir rapor hazırlaması istenmiştir333.   

Kendisine yöneltilen bu soruyla bağlantılı olarak Prof.Baker, hazırlamış olduğu 

raporda334, kavramın geçmişine ilişkin bir açıklamanın335 ardından, kavramın 

yorumlanması336, kavramın eklenebileceği olası maddeler337, kavramın hangi biçimlerde 

maddelere eklenebileceği338 sorunlarını ele almış ve kişisel sonuçlarını339 paylaşmıştır.  

Rapor, “Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı” nihai raporundaki  (2009) gerçek 

lehtar yaklaşımı konusunda belirleyici olmuş, Komite, bir önceki bölümde belirtildiği 

üzere kavramın diğer maddelere eklenmesine gerek olmadığına ve gerçek lehtarın nasıl 

doğrulanacağı hususunun anlaşma görüşmelerine ilişkin el kitabında ele alınması 

gerektiğini belirtmiştir.   

                                                                                                                                          
Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions”,  BIFD Bulletin, Vol. 65, No: 7, 2011,  
s.375-376. 

331  Bkz.UN, 2008 Raporu.    
332 Bkz. UN, 2008 Raporu,  para.4.  
333 Bkz. UN, 2008 Raporu,  para.5. 
334 BAKER tarafından hazırlanan Rapor, "Possible Extension of the Beneficial Ownership Concept," 

başlığını taşımaktadır. Bkz. E/C.18/2008/CRP.2/Add.1 (“BAKER Raporu” şeklinde anılacaktır.) 
335  Bkz. BAKER Raporu, para.3-8. 
336  Bkz. BAKER Raporu, para.9-29. 
337  Bkz. BAKER Raporu, para.30-82. BAKER, gerçek lehtar kavramının, anlaşmaların özellikle 21, 

13(6), 22(4), 7 ve 14 maddelerine eklenmesi yönünde güçlü argümanlar olmasına rağmen bu 
maddelerin treaty shopping için ne derece kullanıldıklarını tespit etmenin oldukça zor olduğunu 
belirtmiştir. Bu yaklaşım için bkz. para.76.  

338  Bkz. BAKER Raporu, para.83-92. 
339  Bkz. BAKER Raporu, para.93-97. 
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b. UN Model Şerhi Değişiklikleri 

aa. 1980/2001 Model Şerhleri 

1980 UN Şerhi, Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı hakkında özel bir 

başlık taşımamaktadır. Anlaşmanın kişisel kapsamına ilişkin 1. madde açıklamalarında, 

yapay hukuki yapılanmalar aracılığıyla elde edilen vergisel faydanın, iç hukuk veya 

anlaşma temelinde önlenebileceği ve OM’ne paralel olarak madde 10-11 ve 12’ye 

“gerçek lehtar” kavramı ile sanatçı şirketi uygulamaları (m.17/2) için özel hüküm 

eklendiği belirtilmiştir. Yapay hukuki yapılanmalar hakkında, sözleşmeci devletlerin, 

görüşmeler sırasında, belirli durumlarda anlaşmanın lehe sonuç veren hükümlerinin 

uygulanmaması veya iç hukuktaki suistimal karşıtı hüküm uygulamalarının anlaşmadan 

etkilenmeyeceği konusunda anlaşabileceği de Şerhte hüküm altına alınmıştır340. 

2001 UN Modeli Şerhi,  “Anlaşmanın Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı” başlığı 

altında daha ayrıntılı bir yaklaşım benimsemiştir. Konuyla ilgili değerlendirmeler, 

Şerh’in 1. maddesine ilişkin 8 ve 11.paragraflarında yer almaktadır. Söz konusu 

paragraflar, 2003 öncesi OM’nin 7-10, 13-17, 21-26. paragraflarına dayanmaktadır.   

Şerh, Anlaşmanın Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı ile ilgili olarak,  2003 öncesi OM 

Şerhine paralel olarak, Anlaşmaların amacının çifte vergilendirmeyi önlemek olduğunu 

belirtmiş ancak bununla birlikte anlaşmaların vergiden kaçınma ve kaçakçılığa hizmet 

etmemesi gerektiğini belirtmiştir341.  Suni biçimde yaratılan tüzel kişilikler veya 

ikametgah aktarımı yoluyla gerçekleşecek dürüstlüğe aykırı kullanım hallerinin 

önlenmesi hususunda da OM Şerhine atıf yapılmış ve OM Şerhinin benimsediği genel 

ve özel yaklaşımlar UN Modeli açısından da önerilmiştir342.  

                                                
340  Bkz. UN Model Şerhi (1980), madde 1.  
341 Bkz. UN Model, 2001, C(1) para.8. http://www.un.orgga/search/view_doc.asp?symbol , (Erişim, 

15.03.2012)                                                                                  
342  UN Model, 2001,  C(1) , para.9-11. 
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bb. 2011 Model Şerhi 

2001 yılında yayınlanan UN Modeli üzerinde, uluslararası ihtiyaçlar 

doğrultusunda devam eden çalışmalar 2011 UN Modeli ile sonuçlanmıştır343. 2011 UN 

Şerhi, 8-11 paragraflarını,  “Anlaşmaların Dürüstlüğe Aykırı Kullanımı Raporu” (2009) 

doğrultusunda tamamen değiştirmiştir.  

Şerhte, anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanımının iç hukuktaki özel 

hükümler, iç hukukun parçası doktrinler, iç hukuktaki genel suistimal karşıtı hükümler 

ve anlaşma maddelerinin yorumu engellenebileceği ifade edilmiştir344. Ayrıca, problem 

vergi idaresi uygulamaları açısından ele alınmış, ülkelerin tecrübe farklılıkları nedeniyle 

özellikle amaçsal test uygulamaları açısından idari uygulamaların önemine dikkat 

çekilmiştir.  

Şerhte, gelişmiş ülkelerin, yabancı yatırımcılar açısından belirsizliğe yol 

açacak olması nedeniyle suistimal karşıtı hükümlerin uygulanması hususunda çekimser 

kalabileceği belirtilmiştir. Bunun için, mükelleflerin gerçekleştirecekleri işlemlerin 

suistimal karşıtı hükümlere konu olup olmayacağı hususunda mukteza alabileceği, 

ancak mukteza taleplerinin de kimi hallerde rüşvet uygulamalarına neden olabileceğine 

işaret edilmiştir.  Tüm bu çekincelerin, mükellef açısından güçlü bir bağımsız yargı ile 

aşılabileceği ve ancak bu şeklide suistimal karşıtı hükümlerin objektif biçimde 

uygulanmasının sağlanabileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde, efektif biçimde kullanılan 

bir karşılıklı anlaşma süreci de, suistimal karşıtı hüküm uygulamalarına ilişkin 

uyuşmazlıkların, uluslararası kabul gören kurallara göre çözülmesini sağlayacaktır.  345.    

 

 

 
                                                
343 Geneva’da (Ekim, 2011)  yoğun bir toplantı süreci sonunda kabul edilmiş olan UN Modeli 2011 

revizyonu, 15 Mart 2012 tarihinde yayınlanmıştır.  
 Bkz http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf (Erişim, 

15.03.2012) 
344  Bu konuda bkz. II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 

Gelişimine Özel Bakış, 2.UN’deki Gelişmeler 
345  UN Model (2011), (C1), para.103. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ANLAŞMA ALIŞVERİŞİNİN HUKUKİ YAPISI 

§ 4. Anlaşma Alışverişinin İşleyişi: Araç ve Yöntemler 

I. Anlaşma Alışverişi:  Hileli Bağlanma 

1. Bağlama Noktası Kavramı 

Devletler Özel Hukuku’nda kanunlar ihtilafı kuralları, belirli hukuki kavram ve 

kategorileri belirli bir hukuk sistemine bağlayan kurallardan oluşmaktadır. Belirli bir 

hukuksal ilişki ve olayın, belirli bir hukuk düzenine bağlanması, bağlama konu ve 

noktaları ile gerçekleşmektedir. Bağlanma işleminde, hukuksal kavram ve kategoriler 

bağlama konusunu, hukuksal nedenler ise bağlama noktasını oluşturmaktadır346.   

Bağlama noktası, yabancılık unsuru içeren ihtilafın belirli bir devletin 

hukukuna bağlanarak çözülmesini sağlayan maddi vakıalara ilişkindir. Bağlama 

noktalarının belirlenmesinde,  olayda yer alan kişiler, konular yahut filler ile hukuk 

düzeni arasındaki ilişki göz önünde tutulmaktadır. Kanunlar ihtilafında, kişiye 

bağlanmada bağlama noktaları, uyrukluk, ikametgâh veya mutad oturma yeri iken 

konuya bağlanma noktaları, konunun bulunma yeri olmaktadır347.   

Kanunlar ihtilafının en önemli özelliklerinden biri, aynı hayat ilişkisini her 

zaman için tek bir hukuk düzenine bağlamamasıdır. Birden fazla hukuk düzenine 

bağlanma, paylaşma, seçmeli bağlanma ve bölünme şeklinde ifade edilmektedir. 

Paylaşma durumunda, tek bir hayat ilişkisine birden çok hukuk düzeni yan yana ve 

birlikte uygulanmaktadırlar. Seçmeli bağlanmada, aynı hayat ilişkisi birden çok hukuk 

düzeninden birisine konu olmakta, bölünme de ise hayat ilişkisinin çeşitli bölümleri 

çeşitli hukuk düzenlerine bağlanmaktadır348.  

 

                                                
346  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 66; ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, Bahadır, Milletlerarası 

Özel Hukuk, 2012, İstanbul, s. 63-64; NOMER, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 2011, İstanbul, 
s.93-94;  

347  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları,  s. 66.  
348  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları,  s.66; NOMER, s. 98-99. 
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Vergi anlaşmalarında yer alan kanunlar ihtilafı kuralları da, bir gelir türünü 

devletlerden birinin vergilendirme yetkisine, bağlama noktaları aracılığıyla 

bağlamaktadır. Belirli mali olaylarda, çeşitli gelir türleri bakımından hangi devletin 

vergilendirme yetkisine sahip olduğu, kişisel ya da maddesel unsurlar ile 

belirlenmektedir. Kanunlar ihtilafında olduğu gibi, burada da vergi yükümlüsüne, vergi 

konusuna veya fiile bağlanılmaktadır349.  

Vergi anlaşması uygulaması açısından bağlama noktaları kişisel veya maddesel 

nitelikte olabilmektedirler. Kişisel bağlama noktaları, gelir veya serveti, ikametgâh 

ülkesinin vergilendirme yetkisine bağlar iken350 maddesel bağlama noktaları gelir veya 

serveti kaynak ülke vergilendirme yetkisine bağlamaktadırlar351. Vergi anlaşmaları 

açısından, en önemli bağlama noktaları, ikametgâh, mutad mesken, iş yeri, gelirin 

doğduğu yer, bulunulan yer ve hizmetin ifa edildiği yerdir352.  

Anlaşma alışverişi yapılanmaları, temelde, lehe hüküm içeren anlaşmanın ait 

olduğu devlette bir ikametgâh tesisine dayandığı için çalışmamızın devamında bağlama 

noktalarından sadece ikametgâh konusu ele alınacaktır.  

2. Ana Bağlama Noktası: İkametgâh 

Daha öncede belirtildiği üzere,  vergi anlaşmaları, Akit Devletlerden birinde 

veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamaktadır. Vergi Anlaşmaları’nın 1’nci 

maddesine göre, anlaşma sözleşmeci ülkelerden biri veya her ikisinin mukimi olan 

kişilere uygulanmaktadır. Mukim sıfatının belirlenmesi ile ilgili kurallar ise 

anlaşmaların 4. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, sözleşmeci devletin mukimi 

terimi, devletlerin iç hukukunda ikametgâh, ev, yönetim merkezi veya benzer bir yapıda 

herhangi bir ölçüt353 nedeniyle vergi yükümlüsü kabul edilen kişileri kapsamaktadır354. 

                                                
349  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları,  s. 66.  
350  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 123. 
351  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 131.  
352  YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 66. 
353  Burada, “benzer” ifadesinin doktrinde tartışmalı olduğunu belirtmek gerekir. Bir görüşe göre, ifade, 

geniş biçimde yorumlanmalı ve tam yükümlülüğe yol açan bütün halleri kapsamalıdır. Diğer görüşe 
göre ise, Modelin 4. maddesinde kullanılan kavramlar, bir alanda yerleşmeye ilişkin (locality-related 
nature) olup “benzer” ifadesinin bu eksende değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ifade dar 
yorumlanmalıdır. Bu konuda bkz. LANG, Double Taxation Conventions, s. 71, para.183 
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Terim, model anlaşmalarda oldukça çok sayıda kullanılmış olup bağlama kurallarının 

çoğu, gelir elde eden veya servet sahibi sözleşmeci devlet mukimine 

uygulanmaktadır355.  

Anlaşılacağı üzere, mukimlik, gelire değil kişiye bağlı bir kavramdır ve 

anlaşmaların 4. maddesine göre, “yükümlülük”, sözleşmeci devletle kişisel ilintiye 

bağlıdır. Bu nedenle “vergi yükümlülüğü” vergilendirmenin nesnesine değil öznesine 

ilişkin bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır356.  

Anlaşmaların, 4. maddesi, (OM, UN Modeli) mali ikametgâh başlığını 

taşımaktadır. Vergi hukukunun kendine özgü kavramlarından biri olan mali ikametgâh, 

özel hukuktaki ikametgâh357 kavramından daha geniş bir kavramdır. Mali ikametgaha, 

öznel koşullardan ziyade nesnel koşullar hakimdir. Mali ikametgâhı oluşturan ölçütler 

arasında ikametgah, ev gibi fiziki bir takım yerlerin dışında belirli bir süre oturma 

koşulu da yer alabilmektedir. Bu nedenle, mali ikametgâh, özel hukuktaki ikametgâhın 

yanı sıra başka nesnel ölçütlerde içeren bir üst kavram olarak nitelenir358.  

Anlaşmaların, 4(3) maddesine göre, gerçek kişi dışındaki bir kişi 4(1)’e göre 

her iki sözleşmeci devlet mukimi ise bu durumda etkin yönetim merkezinin bulunduğu 

ülkede mukim kabul edilecektir359.  

                                                                                                                                          
354   Bkz. § 2. Vergi Anlaşmalarına Kavramsal Bakış, III. Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Amaç ve 

Kapsamı. 
355  ROHATGI, Volume: I, s.120-121. 
356  ROHATGI, Volume: I, s.121. 
357  Bkz. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 19 “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma 

niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural 
ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz”. RG: 08/12/2001, S: 24607. 

358  OM (2010), C (4), para.3, s. 83; YALTI SOYDAN, s. 124. Bu konuda ayrıca bkz. ARIKAN, 
Zeynep, Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgâh, Ankara, 2007, s. 7; TUNCER,Selahattin, Vergi 
Kanunlarımızda İkametgah  Kavramı -II, Vergi Dünyası Dergisi, S:106, Haziran 1990, s.6; 
BAYRAKLI, Hüseyin H., Türk ve Alman Vergi Hukukunda Vergi İkametgahı, (Yayınlanmamış 
Doçentlik Tezi), Afyon, 1990, s.6. 

359  OM (2010), C (4); UN Model, (2011), C (4). 
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3. Bağlama Noktası Aracılığıyla Hileli Bağlanma 

a. İkametgah Tesisi Yoluyla Anlaşmaya Bağlanılması 

Vergi anlaşmalarında ikametgâh, bir vergi mükellefinin anlaşmanın kapsamına 

girmesini sağlayan temel bağlama noktasıdır. Söz konusu bağlama noktasının sırf bir 

anlaşmanın kapsamına girmek amacıyla tesis edilerek kötüye kullanılması esasında 

hileli bağlanmadan başka bir şey değildir. Şöyleki, devletler özel hukukunda ilgili 

taraflar ulaşmak istedikleri hukuki sonuca engel olan hukuk düzeninden kurtulmak 

amacıyla diğer bir hukuk düzenine tabi olmayı mümkün kılan bağlantı noktaları tesis 

etmektedirler. Yani, taraflara uygun gelen maddi bir hukuk kuralına tabi olmayı olnaklı 

kılan bir kanunlar ihtilafı kuralının uygulanmasını sağlamak için bir olay yaratılır360. Bu 

hileli bağlanmanın vergi hukukundaki karşılığı anlaşma alışverişidir361.  

b. Yorum Yoluyla Anlaşma Bağının Ortadan Kaldırılması 

Yukarıda aktarıldığı şekliyle,  anlaşma tarafı ülkelerden birinde ikametgah 

tesisi yoluyla normalde kapsamına girilmeyecek olan anlaşmanın kötüye kullanılmasını 

ifade eden hileli bağlanma hallerinde mükellefin anlaşma kapsamında 

değerlendirilmesini engellemek üzere başvurulacak ilk yöntemlerden biri 4.maddedeki 

mukim kavramının yorumlanması olabilir.   

Konumuz açısından, önemli olan husus, ikametgâhın anlaşma alışverişinin 

önlenmesinde, devletler tarafından bir yorum aracı olarak kullanılmasıdır. Aksi halde, iç 

hukuklara göre tesis edilecek ikametgâh, anlaşma alışverişi için bir çıkış kapısı görevi 

görecektir. Bu yöntemle, hileli bağlanma tesis etmiş vergi mükellefinin gerçekte 

anlaşma tarafı ülkede mukim olmadığı yorum yoluyla ortaya konulacaktır. Aşağıda, 

modellerin konudaki genel yaklaşımı verilerek, bazı ülke içtihatları ve idari kararlarına 

değinilecektir.  

 

                                                
360  NOMER, s.120-121.  
361  SABAN, Nihal, Franchising ve Vergilendirme, İstanbul, 1997, s. 74, dpn:316; YALTI, Billur, 

Elektronik Ticarette Vergilendirme, İstanbul 2003, s. 192, dpn: 395.  
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Anlaşma alışverişinin anlaşma ikametgâhı ile önlenmesi konusunda ikili bir 

yaklaşım söz konusudur. Buna göre, mükellef ya sözleşmeci devlette ikametgâh, ev, 

yönetim merkezi veya benzer nitelikte herhangi bir ölçüte bağlı olarak vergi yükümlüsü 

kabul edilmemektedir yahut da etkin yönetim merkezi anlaşma faydasının elde edildiği 

ülkede bulunmamaktadır362.  

Anlaşma alışverişine yönelik olarak, ikametgâh kavramı konusunda, OM 4(1), 

yargısal içtihatlar ve idari kararların ikili bir yaklaşım geliştirdiği görülmektedir. Buna 

göre, ya mükellefin anlaşma faydası aradığı ülkede vergi yükümlülüğü 

bulunmamaktadır ya da mükellef ikametgâh tesisine ilişkin sıralanan ölçütleri 

karşılamaması nedeniyle vergi yükümlüsü kabul edilmemektedir363.   

İlk yöntem, Hindistan Mukteza Kurulu  AAR’ın  (Authority for Advance 

Ruling, India) iki  kararında ortaya konmuştur.  Abdul Razak A.Meman kararında, 

Birleşik Arap Emirlikleri mukim ve vatandaşı olan gerçek kişi mükellefin, Birleşik 

Arap Emirlikleri vatandaşlarının iç hukuk gereği gelir vergisi yükümlüsü olmamaları 

nedeniyle anlaşma anlamında vergi yükümlülüğünden bahsedilemeyeceğinden, 

Hindistan-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşma faydasından yararlanamayacağına karar 

verilmiştir364.  

Benzer biçimde, General Electric Pension Trust kararında365, (AAR, India) 

Hindistan-ABD Vergi Anlaşmasına göre vergiden istisna edilmiş olan emeklilik 

fonunun, Amerika’da vergi yükümlüsü olmaması nedeniyle (was not subject to tax) 

Amerika mukimi olamayacağı kabul edilmiştir366.   

İkinci yaklaşım, The Quenn v. Crown Forest Industries Ltd.367, (Kanada 

Yüksek Mahkemesi) kararında görülmektedir. Söz konusu kararda, Bahamalar’ da 

kurulmuş, burada sadece bir ofisi olan ve işyeri Amerika’da olan (place of business) 

                                                
362  DUFF, David G., “Responses to Tax Treaty Shopping: A Comparative Evaluation”, Tax Treaties : 

Building Bridges Between Law and Economics, içinde, (Eds. LANG et al), Amsterdam, 2010, s.80.  
363  DUFF,  s.81.  
364  DUFF, s. 81. 
365  A.A.R. No. 659 of 2005, (2005) 280 I.T.R 425 (AAR), s.14. (DUFF, s. 81) 
366  DUFF, s. 81. 
367  CA, 22 June 1995, Crown Forest Industries Ltd. v. Her Majesty the Queen, No: 23940, IBFD Tax 

Treaty Case Law Database.  
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“Norsk” şirketi, Kanada-Amerika Anlaşması kapsamında Amerika mukimi olarak 

değerlendirilmemiştir. Kanada-Amerika Vergi Anlaşması’na göre, “Norsk”, 

Amerika’da (Anlaşmanın 4.maddesine göre) “ikametgâh, ev, yönetim merkezi, kuruluş 

yeri veya benzeri başka bir nedenle” vergi yükümlüsü değildir. Mükellefin, yönetim 

merkezinin Amerika’da olduğundan hareketle vergi yükümlüsü olduğunu iddia 

etmesine karşın, mahkeme, yönetim merkezinin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için 

Amerika’da aktif olarak ticari faaliyetle uğraşması gerektiğini belirterek iddiayı 

reddetmiştir. Sonuç olarak, mahkeme, anlaşma alışverişinin ikametgâh kurallarının 

yorumundan hareketle destek veya teşvik görmemesi gerektiğini hüküm altına 

almıştır368.  

Yukarıdaki yöntemlerden ilki, anlaşma alışverişine karşı kullanılabilir 

araçlardan biri olmakla birlikte, anlaşma faydasının sözleşmeci devlette fiili vergi yükü 

taşımasına bağlanması sorgulanabilir bir yöntem olarak görünmektedir369. Nitekim OM 

Şerhi’nde de belirtildiği üzere, vergi yükümlülüğü, iç hukuka gönderme yapan bir 

kavramdır ve pek çok devlette, kişiler doğrudan vergilendirilmeseler bile vergi 

yükümlüsü olarak kabul edilmektedirler. Örneğin, emeklilik fonları, vakıflar ve benzeri 

organizasyonlar iç hukuktaki koşulları sağlamaları halinde vergiden istisna edilseler 

dahi vergi hukuku öznesidirler ve belirtilen koşulları sağlamamaları durumunda vergi 

ödemekle yükümlüdürler370.   

İlk yöntemin aksine, ikinci yöntemin kavramsal ve OM ile uyumluluk 

açısından daha anlamlı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, bu yöntemin de anlaşma 

alışverişini önlemek açısından tamamıyla yeterli olduğundan bahsetmek mümkün 

değildir. Anlaşmalar kapsamında, ikametgâha ilişkin kriterlerin yorumlanması, 

sözleşmeci devlette vergi yükümlüsü olan mükellefin haksız biçimde anlaşma faydasını 

elde etmesini engelleyebilirse de bu yöntemle anlaşma faydasının, tam yükümlü olan 

kanal şirketler tarafından elde edilmesinin önüne geçilmesi mümkün değildir371. Bu 

                                                
368  DUFF, s. 82. 
369  DUFF, s. 82. 
370  OM (2010), C (4), para. 8.6 
371  DUFF, s. 83-84. 
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nedenle, bu yapılanmalar açısından etkin bir cevap ancak aşağıda bahsedeceğimiz diğer 

bir yöntemle söz konusu olabilir372.  

Anlaşmaların, 4(3) maddesine göre, gerçek kişi dışındaki bir kişi 4(1)’e göre 

her iki sözleşmeci devlet mukimi ise bu durumda etkin yönetim merkezinin bulunduğu 

ülkede mukim kabul edilecektir373. Bazı durumlarda, bu kural, anlaşma alışverişinin 

önlenmesinde kullanılacak araçlardan biri olabilmektedir. Nitekim OM Şerhi’ne göre, 

kimi hallerde, bağlı ortaklık tarafından talep edilen anlaşma faydası, özellikle vergi 

cennetlerinde kurulu veya tercihli vergi rejimlerinden faydalanan şirketlerin söz konusu 

olması halinde, olayın olgu ve koşullarına göre reddedilebilmektedir. Bu uygulamada, 

anlaşma faydasının reddedilmesinin nedeni, bağlı ortaklığın etkin yönetim merkezinin 

iddia edilen devlette değil, ana şirketin mukimi olduğu devlette bulunmasıdır374.  

Söz konusu kural, bağlı ortaklıkların anlaşma ikametgâhı hakkında 

uygulanmakla birlikte anlaşma alışverişine yönelik olarak trustlar hakkında da 

uygulanabilir375. Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki, etkin yönetim merkezine 

yönelik iç hukuk ve anlaşma temelli ikametgâh testleri bazı durumlarda anlaşma 

alışverişinin önüne geçmekle birlikte, bu yöntemlerin etkinliği oldukça sınırlıdır376.  

 

                                                
372  DUFF, s. 84. 
373  OM (2010), C (4); UN Model, (2011), C (4). 
374  OM, (2003), C (4), para.10.1.  
375  a) Bu konuda bir örnek, Smallwood v.Commissioners for Revenue & Customs, Birleşik Krallık, 

kararıdır. Söz konusu kararda, aile trust’ına ait hisse senetlerinin satışına ilişkin değer artış kazancı 
vergisinden kaçınmak isteyen mükellef, satış periyodunda kısa bir süre için inanılanı (trustee) 
Mauritus Şirketi ile değiştirmiştir. Açılan davada, ilk derece mahkemesi, trustee’nin Mauritus Şirketi 
olduğunu kabul etmiş, ancak önemli kararların (key decisions) Birleşik Krallık’ta verildiğinin altını 
çizmiştir. Nihai kararda, UK-Mauritus Anlaşması, 4(3)’ e göre, etkin yönetim merkezinin Birleşik 
Krallık olması nedeniyle, trust’ın Birleşik Krallık mukimi olduğu kabul edilmiştir. Published in  
[2010] STC 2045 (Court of Appeal), Case Number:  [2010] EWCA Civ 778. (DUFF, s. 84-85). 

       b) Başka bir örnek,  Garron Family Trust v. The Queen, Kanada, ( 2009, D.T.C 1568 T.C.C) kararı 
da benzer niteliktedir. Uyuşmazlıkta, mükellef, Kanada-Barbados Anlaşması’na göre elde ettiği 
değer artış kazancının vergiden istisna olduğunu iddia etmesine karşın, mahkeme, malvarlığı 
yönetiminin inanılan (trustee) tarafından değil faydalananlar tarafından (beneficiaries) 
gerçekleştirilmesi nedeniyle kazancın vergilendirilebilir olduğuna hükmetmiştir. Söz konusu karar, 
anlaşmadaki “tie-break rule” (eşitlik bozma kuralı) yerine trustın ikametgâhına yönelmiş olmakla 
birlikte kararın etkilerinin Smallwood ile aynı olduğunu ve iç hukuktaki “merkezi yönetim ve 
kontrol testi” ile anlaşmadaki “etkin yönetim testi”nin de önemli ölçüde benzerlik gösterdiğini 
söyleyebiliriz. (DUFF, s. 85) 

376  DUFF, s. 85.  
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II. Anlaşma Alışverişinin Temel İşleyişi 

1. Küresel Vergi Planlaması-Anlaşma Alışverişi 

Uluslararası ticari ilişkilerin artan oranda yükselişi, uluslararası aktörlerin 

sadece doğrudan yatırım maliyetlerini değil aynı zamanda dolaylı yatırım maliyeti olan 

vergi yüklerini de planlamaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, günümüzde 

yatırımcılar,  çok uluslu şirketler aracılığıyla yürüttükleri faaliyetlerini, maliyet açsından 

en lehe biçimde yürütme çabası içerisindedirler377.  

Uluslararası bir yatırım faaliyetinden söz edildiği durumlarda üç aşamalı bir 

vergilendirme ilişkisinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki, yatırımın, 

gerçekleştirildiği ülkede vergilendirilmesidir (destination tax-varış yeri ülkesi). Buna 

göre, yapılan vergi planlamasında, yatırımın gerçekleştiği ülkede, vergi yükümlüsü bir 

yatırım aracı ile hareket eder378. Varış yeri ülkesindeki vergi matrahının azaltılmasında 

en basit ve bilinen yöntem, iç hukuk düzenlemelerine bağlı olarak indirilebilir gider 

yaratmak ve bunun için en uygun yatırım aracını seçmektir. Varış yeri ülkesindeki vergi 

matrahının azaltılmasında en basit ve bilinen yöntem, iç hukuk düzenlemelerine bağlı 

olarak indirilebilir gider yaratmak ve bunun için en uygun yatırım aracını seçmektir. 

Yatırım aracına atfedilen giderler, nihayetinde vergi matrahının düşürülmesini sağlarlar. 

Bu yöntem, ayrıca gelirin üçüncü ülkeye aktarılmasına ve yatırım aracı olarak, ortakları 

başka ülkede mukim şeffaf tüzel kişiliklerin kullanılması varış ülkesi vergisinin 

düşürülmesine de neden olur379.  

Bağlı ortaklık aracılığıyla faaliyetin sürdürüldüğü veya iş yerinden merkez 

ofise kar aktarımının gerçekleştiği durumlarda, indirilebilir giderlerin mahsubu ile 

                                                
377  a) Uluslararası vergi planlaması, “elverişli vergisel faydayı sağlama amacıyla, sınır ötesi iş 

faaliyetleri ve sermaye akışı işlemlerinin,  uluslararası vergi ilkelerine dayalı bir uzmanlıkla hukuki 
biçimde yönlendirilmesi sanatıdır” şeklinde tanımlanmıştır.   ROHATGI, Volume:II,   s. 1. 

       b)Uluslararası vergi planlaması hakkında ayrıntılı ve kategorik bir inceleme için bkz. 
FINNERTY/MERKS/PETRICCIONE/RUSSO,  s. 63-70.  

378  Konuda yaygın örnek, faaliyetin bağlı bir ortaklık veya iş yeri aracılığı ile yürütülmesidir. Bkz. 
BORREGO, s. 19,para.40,  dpn: 47.  Ayrıca diğer örnekler için bkz. ROHATGI, Volume:II, s. 2.  

379  BORREGO, s. 19, para.41. 
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kazancın diğer ülkeye aktarımı, kar payı ödemeleriyle karın aktarımı yöntemine göre 

daha basit bir yöntem olarak belirmektedir380.  

Küresel vergi planlamasının ikinci aşaması, kaynak devleti vergilemesi ile 

ilgilidir (route tax). Kurulan sistem, diğer ülkeye aktarılan gelirin vergilendirilmesinin 

önüne geçme amacı taşımaktadır. Devletlerin önemli bir kısmı, egemenlikleri içerisinde 

mukim olmayanlar tarafından elde edilen gelirleri vergilendirme eğilimi içerisindedirler. 

Vergi anlaşmaları, bu vergilendirmenin önüne geçmek veya tamamen kaldırmak için 

kullanılan temel enstrümanlardır381.    

Kaynak devletinde, vergi yükünü azaltmak için başvurulan başlıca iki yöntem 

vardır382. Bunlardan birisi, tez konumuz olan anlaşma alışverişi, diğeri ise norm 

alışverişidir383.  Daha önce de belirtildiği üzere, anlaşma alışverişinde, normal 

koşullarda, kapsamına girilmeyen bir anlaşmadan, kaynak ülkede genellikle bir şirket 

kurarak yararlanılması söz konusudur.  

Küresel vergi planlamasının üçüncü aşaması, ikametgâh ülkesinde ki verginin 

düşürülmesi amacını taşır (residence tax). Varış ülkesi ve kaynak ülkesinde elde edilen 

vergi tasarrufu ancak ikamet ülkesinde elverişli ortamın yaratılması durumunda 

varlığını sürdürecektir. Aksi halde, diğer iki ülkede elde edilen gelir ikamet ülkesinde 

vergi matrahını artırarak ikamet ülkesinde yüksek vergi ödenmesi sonucunu 

doğuracaktır. Bu sonucu önlemek için pek çok araç kullanılabilir384.  

Araçlardan biri, vergi anlaşmaları veya iç hukuk hükümlerinden 

yararlanmaktır. Bu yöntemde, vergi anlaşması veya iç hukuk hükümleri, uluslararası 

hukuksal çifte vergilendirmeyi önlemek için yabancı kaynaklı gelire istisna hükümlerini 

uygulamaktadır385. Bir diğer yöntem, gelirin elde edildiği devleti değiştirmektir. Bu 

                                                
380  BORREGO, s. 19, para.42. 
381  BORREGO, s. 20, para.42. 
382  BORREGO, s. 20, para.43; Ayrıca diğer yöntemler için bkz. ROHATGI, Volume:II, s. 2-3.  
383  Daha öncede belirtildiği üzere, norm alışverişi,  anlaşmanın kapsamına ilişkin bir uygulamadan 

ziyade anlaşma hükümlerinin kapsamına giren gelir türlerinin nitelendirilmesiyle ilgilidir. Kaynak 
devletinde elde edilen gelir, nitelndirme farklılığına bağlı olarak tamamen vergiden muaf hale 
getirilebilmektedir. Norm alışverişi hakkında ayrıca bkz. II. Anlaşma Alışverişinin Benzer Kötüye 
Kullanma Yapılarından Ayırt Edilmesi. 

384  BORREGO, s. 21, para.46. 
385  Bu konuda bkz. BLM….. 



76 

yöntemde, yatırımcı, ikametgâhını düşük vergili bir ülkeye taşımaktadır. Bununla 

birlikte, bu çeşit taşımalar, tüzel kişilikler ve gerçek kişiler açısından farklı sorunları 

beraberinde getirmektedir386.  

Örneğin, gerçek kişiler açısından, iç hukuk hükümleri gereği, uyrukluk ilkesi 

temelinde dünya üzerindeki tüm gelirlerin vergilendirilmesi yoluna gidilebilmektedir. 

Tüzel kişiliklerin ikametgâhının taşınması ise özellikle vergi anlaşmasının 

uygulanmadığı durumlarda, vergisel ve ticari faaliyet açısından pek çok zorluğu 

bünyesinde barındırmaktadır387.  

İkamet ülkesinde, vergilendirmenin önlenebilmesi için seçilebilecek diğer bir 

yöntem, elde edilen gelirin düşük vergili bir ülkede toplanmasıdır388. Bir önceki 

uygulamanın aksine, bu yöntemde, yatırımcı ikametgâhını değiştirmemekte, geliri 

düşük vergili ülkede kurulmuş bir şirkete taşımaktadır. Üs şirketler olarak anılan bu 

şirketlerin temel fonksiyonu, normalde vergi yükümlüsüne akacak geliri bünyelerinde 

tutarak, bir çeşit paravan görevi görmeleridir389.  

Üs şirketin, asıl vergi yükümlüsünden hukuken bağımsız bir kişiliğinin 

bulunması, şirketin elde ettiği gelir ile arasındaki bağı koparmakta ve kar payı 

biçiminde dağıtılmadığı sürece, elde edilen gelir vergi yükümlüsünün dünya çapındaki 

gelirleri arasında sayılmamaktadır. Bu yapıda, gelirin dağıtılmaksızın üs şirket 

bünyesinde toplanması asli peçeleme, toplanan gelirin kar dağıtımı sonucunu verecek 

biçimde vergi yükümlüsüne kaydırılması ise tali peçeleme olarak anılmaktadır390.   

Başarılı bir uluslararası vergi planlaması, yukarıda açıkladığımız, üç yapının 

(varış yeri-kaynak ve ikamet ülkesi ) uyumlu biçimde bir araya getirilmesi ile 

mümkündür391.    

 

                                                
386  BORREGO, s. 22, para.47; ROHATGI, Volume:II, s. 3.  
387  BORREGO, s. 22, para.49.  
388  BORREGO, s. 22, para.50; YALTI SOYDAN, s.303.  
389  YALTI SOYDAN, s.303. Ayrıca Üs Şirketler hakkında bkz. II. Vergi Anlaşması Modellerinde 

Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların Gelişimine Özel Bakış. 
390  YALTI SOYDAN, s. 303. Ayrıca bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. s.304-306.  
391  BORREGO, s.23, para.52 
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2. Kaynak Devleti –Anlaşma Alışverişi 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, anlaşma alışverişi yapılanmaları, küresel vergi 

planlaması sürecinin ikinci aşamasını oluşturmakta ve temel olarak kaynak devletinde 

elde edilen gelir üzerindeki vergi yükünü vergi anlaşması yoluyla ortadan kaldırmayı 

veya düşürmeyi hedeflemektedir392. 

Anlaşma alışverişi yapılanmalarında, kaynak devletiyle lehe hüküm içeren 

anlaşmadan yararlanılması, kaynak devletinde mukim bir aracı veya kanal şirket 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. Anlaşma alışverişi amacıyla kurulan bu şirket, gelirin 

gerçekten yararlanacak kişiye aktarılmasında kanal işlevi görmekte ve şirketin 

bulunduğu devletin tarafı olduğu anlaşma faydasından yararlanılmaktadır393. Kanal veya 

aracı şirket yapılanmalarının kullanılmadığı durumlarda, istenilen sonuca ulaşılması 

çoğunlukla mümkün değildir394.  

Bütün vergi planlamalarında olduğu gibi, anlaşma alışverişi yoluyla kaynak 

ülkede sağlanan vergisel avantajın, ekonomik anlamda devam edebilmesi için, aracı 

veya kanal şirketin mukimi olduğu ülkede de vergisel yükümlülüğün hiç olmaması veya 

çok düşük olması gerekmektedir395.  Normal koşullarda, kaynak devletinde elde edilen 

gelirin aracı veya kanal şirket üzerinde kalması değil gelirin ikamet ülkesindeki gerçek 

sahibine veya düşük vergileme rejimine sahip ülkede kurulmuş olan üs şirketlere 

aktarılması amaçlanmaktadır. Sürecin ikinci aşamasında ise kurulan yapının etkinliği 

için yurt dışına aktarılan gelir, aracı kuruluşun mukimi olduğu ülkede herhangi bir 

vergiye tabi olmamalıdır. Bu iki koşulun sağlanamadığı durumlarda, gerçek bir anlaşma 

faydasından söz etmek mümkün değildir396.   

                                                
392  BORREGO, s.24, para.53 
393  YALTI SOYDAN, s. 307. 
394  BORREGO, s.24, para.53. 
395  BORREGO, s.24, para.54. 
396  BORREGO, s.24, para.54. 
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Bu açıklamalardan görüleceği üzere, anlaşma alışverişi sadece bir anlaşmanın 

en lehe biçimde kullanımını değil, aracı şirketin mukimi olduğu ülke iç hukuk 

mevzuatıyla etkin biçimde uyumlanmasını da gerektirmektedir397.  

3. İkamet Ülkesi- Anlaşma Alışverişi 

Anlaşma alışverişi yukarıda belirtildiği üzere, temel olarak kaynak devletine 

yönelik bir kurgu olmakla birlikte, ikamet ülkesindeki vergisel faydadan yararlanmak 

amacıyla da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, yine bir kanal şirket söz konusu olacaktır.   

Kurgu şöyle işlemektedir; R devleti mukimi ve S devletinde mukim şirketin 

hissedarı olan kişi, S devleti Şirketi’nden dağıtılan kar paylarına ilişkin iştirak 

istisnasından, bağlı ortaklığın tercihli vergi rejimine sahip bir ülkede kurulmuş olması 

ve R devletinin iç hukuk suistimal karşıtı hükümleri nedeniyle yararlanamamaktadır398. 

Bu nedenle,  R devleti mukimi, C devletinde bir Şirket kurarak, S devletindeki bütün 

hisselerini bu şirkete devretmektedir. C devleti, S devletinden elde edilen kar paylarına 

ilişkin olarak daha lehe bir iştirak istisnası düzenlemesine sahiptir. R ve C devleti 

arasındaki anlaşmanın çifte vergilendirme ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin 

hükümlerine göre (OM, m.23-24) R devleti, C devleti tarafından dağıtılan kar paylarının 

kaynağı S devleti bile olsa iştirak istisnası hükümlerini uygulamak zorundadır399.  

Görüleceği üzere, bu örnekte, R devleti mukimi, kar payı dağıtımına ilişkin 

olarak, C devletinde kurduğu, kanal görevi gören bir şirket aracılığıyla R-C devleti 

arasındaki anlaşmayı shop etmekte ve bu durum ikamet devleti için avantajlı bir durum 

oluşturmamaktadır400.  

                                                
397  BORREGO, s.24, para.55. 
398  Burada, S devletinin genellikle R devleti ile vergi anlaşması olmayan (non treaty country) bir ülke 

olduğunu belirtmek gereklidir. 
399  BROE, s. 8, para.8. 
400  BROE, s. 8, para.8. 
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4. Kanal Ülke- Anlaşma Alışverişi 

Anlaşma alışverişi,  ikamet ülkesindeki vergisel faydayı elde amacıyla 

yapılabileceği gibi kanal ülkedeki vergisel faydaya yönelik olarakta gerçekleştirilebilir.  

Kurgu şöyle işlemektedir; R devleti mukimi, S devleti mukimine kredi vermeyi 

veya gayri maddi/maddi malvarlığı kiralamayı planlamakta ve bunun için C devletinde, 

S devletine borç vermek ve/veya alt kiracı olmak üzere bir kanal şirket kurmaktadır. 

Kanal Şirketin kuruluş amacı, S-C vergi anlaşmasından faydalanmaktır. Anlaşmaya 

göre, S devletinde doğan faiz veya gayri maddi hak bedelleri üzerinden herhangi bir 

vergi kesintisi yapılmamaktadır. Bununla birlikte,  kurgunun tamamlanabilmesi için R-S 

Anlaşmasının R devleti mukimlerine korumalı mahsup imkanı tanımaması nedeniyle C 

devletinin kendi ülkesi mukimleri için korumalı mahsup (tax sparing credit) sistemi 

uygulaması zorunludur401.   

Bir önceki örnekte olduğu üzere, bu örnekte de R devleti mukimi kapsamında 

girmediği bir anlaşmayı shop etmekte ancak bu kez kanal ülkenin kendisindeki vergisel 

fayda hedeflenmektedir.  

III. Anlaşma Alışverişinin Araçları: Tüzel Kişiliği Olmayan 

Yapılanmalar/Tüzel Kişilikler 

1. Tüzel Kişiliği Olmayan Yapılanmalar  

a. İnanca Dayalı Aracı Yapılanmalar  

Anlaşma alışverişi yapılanmaları, genellikle lehe hüküm içeren anlaşma 

kapsamına girmek için ilgili ülkede bir şirket kurulumu ile organize edilmektedirler. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda, aynı amaç üçüncü kişilerle ilişki yürütülmesine 

ilişkin acentelik, temsilcilik, vekâlet gibi kimi sözleşmelerle de sağlanabilmektedir402. 

Burada, asıl olan, üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecek olan bu ikili iç ilişkinin, 
                                                
401  BROE, s. 9, para.9. 
402  Örneğin, İspanya iç hukukuna göre, İspanya mukim olmayan kişilerce yürütülen reasürans şirketi 

faaliyetlerine yönelik vergisel muamele, bu çeşit yapılanmaları ortaya çıkarmaktadır. İspanya 
hukukuna göre, İspanya’da mukim olmayan ve brokerlar aracılığıyla faaliyet gösteren reasürans 
şirketi acenteleri devredilen primlere yönelik vergisel faydadan yararlanamamaktadırlar. 
BORREGO, s.26, para.58. 
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güvene diğer deyişle inanca dayalı biçimde kurulmuş olmasıdır. İnanca dayalı ikili 

ilişkiler, Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk kültüründe uygulama alanı bulmakla 

birlikte kullanılma biçim ve sıklıkları birbirinden farklılık göstermektedir403.    

Normal koşullarda, anlaşma faydasından yararlanma amacıyla seçilmiş olan 

kişi, üçüncü kişi lehine hareket etmesi nedeniyle aracı bir niteliğe sahiptir ve sonuç 

olarak, kendi adına ancak üçüncü kişi hesabına hareket etmektedir. Aradaki yönetim 

ilişkisi ise temsil verenin iradesine göre şekillenmektedir404.  

Anlaşma uygulaması sayesinde, kaynak ülke ile anlaşması olmayan bir ülkede 

mukim olan kişi -iç ilişkide temsil veren-, kar payı dağıtımı veya benzeri başka bir 

biçimde hedeflediği faydayı elde edebilecektir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, 

kaynak devleti, anlaşma uygulamasını, gelir elde eden diğer sözleşmeci devlet 

mukiminin sadece aracı bir niteliğe sahip olması nedeniyle reddedebilir. Ancak, çoğu 

uygulamada, idareler arasında405 bilgi eksikliği nedeniyle tam bir doğrulama 

yapılamamakta ve diğer sözleşmeci devlet mukimi anlaşma uygulamasından 

yararlanmaktadır406.   

Bazı hallerde, hukuki sahipliğin (legal ownership) bulunmaması nedeniyle, 

anlaşma uygulamasının reddedilmesinin önüne geçmek için inanca dayalı işlemler 

(fiduciary arrangement) veya “trust” gibi çeşitli hukuki yapılardan yararlanılabilir. Bu 

durumda, inanılan (fiduciary), malvarlığı veya hakların biçimsel sahibi olacak, hak veya 

malvarlığının devri hukuki açıdan eleştiri konusu olamayacaktır407.  

                                                
403  İnanca dayalı ikili ilişkiler, kıta Avrupası hukuk sisteminde,  genel olarak temsilcilik ve vekâlet 

sözleşmeleri temelinde görülürler. Bu konuda bkz dpn.407. 
404  BORREGO, s.26, para.58. 
405  İtalikler benim.  
406  BORREGO, s.27, para.58. 
407  a) BORREGO, s.27, para.59. 
      b) Burada, güvene/inanca dayalı işlemlerin temelini teşkil eden Fiducia kavramından kısaca 

bahsedilmek gereklidir.  Fiducia sözcüğü, güvenmek, inanmak anlamlarını taşıyan “fides”ten 
gelmektedir. Roma Hukuku'nda. fiducia adı verilen inançlı işlem, öyle bir hukukî işlemdi ki, onunla 
taraflardan biri, özel bir anlaşma ile düzenlenen biçimde, geri verme veya bir yere tahsis etme borcu 
altına girerek, diğerinden mancipatio veya in iure cessio  yoluyla bir şey alırdı. Bazı yazarlara göre 
fiducia, eşyanın devrine eklenen ve devralanın, devraldığı, eşya üzerindeki egemenliğinin sınırlarını 
gösteren bir anlaşmadır. Tarafların borçları yapılmış olan bu anlaşmaya göre belirlenir, malın 
mülkiyetini kazanmış olan kişinin ne biçimde davranacağını, mal üzerindeki egemenliğinin 
sınırlarını da bu anlaşma ile karara bağlanırdı. Pactum fiduciae denilen devir işlemine ekli, fakat 
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Bununla birlikte, bu çeşit kurgular, medeni hukuk, ticaret hukuku ve vergi 

hukuku açısından bazı olumsuzluklar ile karşı karşıyadırlar. Örneğin, mal veya hakkın 

orijinal sahibinin, aradaki güven ilişkisinin bozulması nedeniyle fiduciarye karşı ileri 

sürebileceği tek husus uğradığı zararların tazminidir. Ayrıca, kaynak devletinin, kimi 

durumlarda fiduciary’nin hukuki sahip olmaması nedeniyle anlaşma uygulamasını 

reddetme olasılığı da bulunmaktadır408.   

Trust, anlaşma alışverişi kurgusunda kullanılabilecek diğer bir yapılanma 

türüdür. Temeli, İngiliz hukukuna dayanan kavram, İngiliz örf ve adet hukukunda 

kurumsallaşarak gelişmiş ve ABD’de geniş uygulama alanı bulmuştur. Buna göre, 

İngiliz hukukunda mülkiyet, hukuki hak sahibi ve yararlanan hak sahibi arasında 

bölünebilmekte, hukuken hak sahibi ve yararlanan hak sahibi birbirinden farklı kişiler 

olabilmektedir409.  

Bizim de dâhil olduğumuz Kıta Avrupası hukuk sisteminde tam karşılılığı 

bulunmamakla birlikte, kısaca, “bir mülkiyet hakkını başkası adına kullanmak” şeklinde 

ifade edilebilen sistem, Kıta Avrupası hukuk sistemine yabancı olup başta Alman 

Hukuku olmak üzere sisteme dâhil diğer ülkelerde , “inanç sözleşmesi”, “dolaylı temsil“ 

veya “yönetim vekâleti” kavramlarıyla karşılanmaya çalışılmakta ancak bu kavramların 

hiç birisi özü itibariyle trust’ı karşılamadığı gibi trust’ı ingilizce dışında ifade eden ortak 

                                                                                                                                          
ondan ayrı olan bu anlaşma, devirle birlikte tek bir hukukî işlem oluşturmaktaydı. Bkz. OĞUZ, 
Arzu, “Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması” 
AÜHFD, C.41, S.1-4, 1989-1990, s.225; Ayrıca, konuyu roma hukuku açısından ayrıntılı ele alan 
bir çalışma için bkz. HANS, Peter, “Roma ve Pandekt Hukukunda Fiducia ve Güvenli 
Kazandırıcı Hukukî Muameleler”, Özcan Karadeniz (Çev.)  AÜHFD, C.21, S.1, 1964,  s.529-539.    

     c) Roma Hukuku'ndaki fiducia kavramı ile Türk Hukuku'ndaki "inançlı işlem" kavramı aynı 
özellikleri taşımaktadırlar. Her iki hukuk sisteminde de inanan, inanılana bir hakkı belli biçim ve 
amaçla kullanmak ve sonra da bu amaç gerçekleşince geri vermek üzere devreder. İşlemde, inanılan 
hakkın tam maliki olmakta, inanç anlaşmasının sınırları içinde kalmak koşuluyla, mal veya hak 
üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilmektedir. Ancak iki hukuk düzeni arasındaki, fiducia (inançlı 
işlem) bakımından tek fark, hukuk sistemimizde inançlı işlemlerin hukukî düzenlemeye konu 
olmamasıdır. Bkz. OĞUZ, s.258-259. 

408  BORREGO, s.27-28, para.59; İşlemde, inanılan,  inanç anlaşmasına aykırı davranarak malı satarsa 
veya diğer tasarruflarda bulunursa, inanan malını üçüncü kişilerden istihkak (rei vindicatio) talebiyle 
isteyemeyeceği gibi, inanılandan da yalnızca bir tazminat talebinde bulunabilir. Ayrıca, fiduciary’e 
karşı ileri sürülebilecek haklar konusunda bkz. OĞUZ, s.257-258.  

409  DU TOİT, Charl P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, The Netherlands, 
1999,  s.115. 
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bir terim üzerinde de uzlaşmadan bahsedilememektedir. Türk hukuku bakımından da 

aynı durum söz konusu olup trust kurumunun Türkçe bir karşılığı bulunmamaktadır410. 

Sistemde, hukuki sahiplik kurucu tarafından (settlor, trustor) inanılana 

verilmekte ve hukuki sahip, malvarlığını yönetme ve tasarruf hakkını üçüncü kişiler 

lehine (beneficiaries) kullanmaktadır.  Bununla birlikte, sahiplik hakkı sınırlı düzeyde 

olup inanılan, Trust kuruluş senedinde kendisine tanınan sınırların dışına 

çıkamamaktadır411.   

Anlaşılacağı üzere, trust, yapı olarak, mal varlığının transferi konusunda 

güvene dayalı diğer ilişkilere göre daha etkin bir araçtır. Ayrıca, güvene dayalı 

ilişkilerin hukuk karşısında karşılaştığı sorunlara göre, kurucusunun iradesine aykırılık 

taşıyan her türlü hukuka aykırı eylem için daha etkin bir hukuksal koruma 

sağlamaktadır412.    

Bu açıdan, hukuki bir figür olarak, Trust’ın anlaşma alışverişi kurgusunda 

kullanılması mümkün olup, trust’ın ikametgahı olarak  bir anlaşma ülkesi seçilmektedir. 

Kurgunun işlerliği için, trust tarafından elde edilen gelirin trust’ın ikametgâh ülkesinde 

ve yararlananlar (beneficiaries) elinde vergilendirilmemesi gerekmektedir413.  

Bununla birlikte, bu alternatifte, bazı hallerde çeşitli sorunları beraberinde 

getirmektedir. Kıta Avrupası hukuk sistemleri için yabancı olan bu kavramın, 

anlaşmanın kişilere uygulanması koşulu (OM, UN Modeli,  madde 1)  nedeniyle, 

anlaşma uygulaması açısından kişi olarak değerlendirilmesinin ne derece mümkün 

olduğu yahut kişi olarak değerlendirildiği durumlarda, ikametgâhının nasıl tespit 

edileceği hususunda bir dizi tartışma söz konusudur. Sorunun cevabı hakkında genel bir 

                                                
410 a) ÖZ, Turgut, “Parçalanmış Mülkiyet: Trust”, Prof.Rona Serozan’a Armağan, İstanbul, s.1426.;  
      b) Türkiye- Kanada Vergi Anlaşması Protokolü 3 ve 7. maddelerinde, Türkiye- Yeni Zelanda Vergi 

Anlaşması Protokolü 6. maddesinde vakıf kavramı parantez içinde trust biçiminde ifade edilmiştir. 
Bununla birlikte, kavram terminolojik ve içerik açısından vakıf kurumuna karşılık gelmemekte olup 
yanlış ifadelendirilmiştir. Bkz. RG: 29.04.2011, S: 27919 (Mük.) ve RG:04.07.2011, S: 27984 
(Mük.) 

411  BORREGO, s.28, para.60; Konu hakkında ayrıca bkz. ÖZGENÇ, A.Selçuk, “Vergi Anlaşmalarında 
Gerçek Lehdar”, MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi, Vergi Hukuku Özel Sayısı, Y:2011, Cilt:17, 
S:3-4, s.  149-150. 

412  BORREGO, s.28, para.60.  
413  BORREGO, s.29, para.60. 
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ittifakın olmaması ise trust’ın anlaşma alışverişi kurgusunda kullanılmasını 

güçleştirmektedir414.   

Konu hakkında, diğer önemli bir sorun, yararlananlar tarafından (beneficiaries) 

elde edilen gelirin nitelenmesiyle ilgilidir. Teknik olarak, söz konusu gelirler, bir 

sermaye hissesi veya herhangi bir hak yahut servetin belirli bir bedel karşılığı üçüncü 

kişiye aktarılması niteliğinde olmadığı için,  anlaşmalar kapsamında taşınmazlardan 

elde edilen gelirler kategorisine girmemektedirler. Bazı yazarlara göre, veraset ve intikal 

vergisi kapsamında dahi değerlendirilmeleri mümkündür. Bu görüşün kabulü halinde, 

söz konusu gelirlerin vergilendirilmesi, intikal vergilerindeki yüksek vergi oranları 

nedeniyle hayli zor olacaktır415.  

Buraya kadar yapılan açıklamalardan görülmektedir ki, trust’ın tabi olduğu 

vergisel rejimin taşıdığı zorluklar, özellikle yapının bilinmediği ülkelerde, anlaşma 

alışverişi kurgusunda tüzel kişiliklerin kullanılması sonucunu doğurmaktadır416.  

b. Ortaklıklar  

Ticari hayatta, şirket yapılarına göre daha esnek ve kolay örgütlenebilmeleri 

nedeniyle tercih edilen ortaklıklar, önceleri esas olarak sadece küçük ve aile işletmeleri 

tarafından kullanılmakta iken uluslararası ticaretteki gelişmeler çok uluslu şirketler 

tarafından da tercih edilmeleri sonucunu doğurmuştur417.  

Ticaret hukuku açısından, örgütlenilen ülke iç hukuka göre tüzel kişiliğe sahip  

olabilen ortaklıklar418, vergi hukuku açısından da iç hukuk nitelenmesine bağlı olarak 

                                                
414  BORREGO, s.29, para.60; Bu konuda ayrıntılı değerlendirme için bkz. J.F. AVERY JONES, “The 

treatment of trusts under the OECD Model Convention: Part 1”,  B.T.R. No: 2  (1989) , s. 41-60; 
“The treatment of trusts under the OECD Model Convention:  Part 2, B.T.R. 1989, 3, s. 65-102; 
BAKER, Philip, “The Application of the Convention to Partnerships, Trusts and Other, Non-
Corporate Entities”, GITC Review, 2002, Vol. II, No.1, s. 12 vd.  

415  BORREGO, s.29, para.59. 
416  BORREGO, s.29, para.60. 
417  RUSSO, Raffaele,  “The OECD Approach to Partnerships –Some Critical Remarks”, European 

Taxation, Vol. 43, No. 4, 2003,  s.123. 
418 Ortaklıklar, geleneksel olarak, Anglo-Sakson ülkelerinde ayrı bir hukuki kişiliğe sahip değil iken 

Kıta Avrupası hukukunda ayrı bir hukuki kişiliğe sahiptirler. Bu konuda bkz. LE GALL, Jean Pierre, 
“International Tax Problems of Partnerships” (General Report IFA Congress 1995– Cannes), 
Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. LXXXa, The Hague, 1995, s.659. 
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tüzel kişilik olarak kabul edilebilirler419. Bazı ülkelerde, ortaklıklar tek başına 

vergilendirilebilir bir birim olarak kabul edilmekte iken bazılarında ortaklığın kendisi 

değil ortaklar vergilendirilmektedirler420 

Ortaklıkların anlaşma alışverişinde kanal olarak kullanılıp kullanılmayacakları 

sorusunun cevabı, OM anlamında “kişi” veya “mukim” olarak nitelenip 

nitelenmeyecekleri ile ilgilidir421. Ortaklığı tek başına vergilendirilebilir kabul eden 

görüşe göre, ortaklıklar şirket (OM,m.3/b)422, kurum veya alternatif olarak “diğer kişi 

toplulukları” şeklinde değerlendirilmektedir423. Burada, problem, ikinci koşulun 

sağlanması ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. OM’nin 3. maddesinden hareketle, genel 

olarak, ortaklıkların “kişi” olarak nitelenmesi konusunda bir problemle 

karşılaşılmamaktadır. Sorun, “mukimlik” ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sözleşmeci devletlerin, ortaklığı aynı şekilde, örneğin şirket olarak değerlendirmesiyle, 

ortaklık açısından OM anlamında (m.4/1)  mukimlik gerçekleşmekte ve anlaşma faydası 

elde edilmektedir. Bununla birlikte, sözleşmeci devlette ortaklığın şeffaf olarak 

nitelendirilmesi durumunda, “vergi yükümlülüğü” ve mukimlik koşulunun 

gerçekleşmemesi nedeniyle anlaşmada özel bir hüküm bulunmaması durumunda 

anlaşma faydası elde edilememektedir 424.  

                                                
419  RUSSO, s. 123. 
420  a) OM, (2010), C(1), para.3; OM’nin Şerhteki yaklaşımının temelini “The Application of the OECD 

Model Tax Convention to Partnerships” raporu oluşturmaktadır. 1993 yılında, OECD Mali İlişkiler 
Komitesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, çalışmalarını 1999 yılında yayınladıkları Raporla 
sonuçlandırmış ve söz konusu  Rapor, 2000 yılı Model değişikliklerinde doğrudan etkili olmuştur. 
Bu kapsamda, Şerhin 1, 3, 4, 5, 15 ve 23.maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Rapor için bkz. Issues 
in International Taxation The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, 
OECD: Paris, 1999.  

      b) YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 111; RUSSO, s.123. Birinci örnek, şeffaf olmayan 
ortaklıklar, ikinci örnek şeffaf ortaklıklar olarak nitelendirilmektedir. Sözleşmeci devletlerin, iç 
hukuk nitelemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek ikametgah problemleri ve olası çözümler için 
bkz. ENGELEN, Frank A./PÖTGENS Frank P.G., “Report on “The Application of the OECD 
Model Tax Convention to Partnerships” and the Interpretation of Tax Treaties”, European Taxation, 
Vol. 40, No. 7,  s. 251-252. 

421  BROE, s. 13, para.15; Aynı husus, trust açısından da geçerlidir.  
422  Modele göre, şirket terimi, “her türlü kurum veya vergilendirme bakımından kurum gibi işlem gören 

her tür kuruluşu” kapsamaktadır.  
423  Şirket ve ortaklıkların ayırt edilmesi konusunda bkz. YALTI SOYDAN, s.112.  
424  KOSTERS, Bart,  “Partnership Taxation and Double Taxation Agreement Application”, Asia-

Pacific Tax Bulletin, January/February 2006, s. 21; OM, (2010), C(1), para. 5. Ayrıca, ortaklıklara 
ilişkin diğer tartışmalar için bkz. OM, (2010), C(1), para.6.2-6.7.  
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Anlaşılacağı üzere, ülkeler arasında ortaklıklara ilişkin mevcut uygulama 

farkları, her ne kadar araçlardan biri olsa da, anlaşma alışverişinde ortaklık yapılarının 

kullanılmasını güçleştirmektedir.  

2. Tüzel Kişilikler: Kanal Şirketler 

Tüzel kişilikler, anlaşma alışverişinde kullanılan en yaygın araçlardır. Bu çeşit 

yapılanmaların temel özelliği, yukarıda belirtildiği üzere,  kaynak devletinde kurulan 

şirketler aracılığı ile hareket edilmesidir. Aracı şirket olarak nitelenen bu 

yapılanmaların, sadece anlaşma alışverişi amacıyla yaratılmış olmaları gerekmediği 

gibi, sermayelerinin de, gelirin aktarıldığı şirket tarafından kontrol edilmesi 

gerekmemektedir425. Kurgunun temel karakteristiği, kaynak devletindeki vergisel 

faydanın, ekonomik olarak, kanal şirket adına elde edilmesi ancak ikili anlaşmadan 

yararlanmaya ehil olmayan kişiye aktarılmasıdır426.  

Buradan hareketle, kanal şirketler için üç temel özellik belirlememiz 

mümkündür. Buna göre, anlaşma alışverişinin gerçek lehtarı kanal ülkede mukim 

değildir,  kanal şirket kurulu olduğu kanal ülkede en alt düzeyde ekonomik faaliyet 

göstermektedir ve kanal şirket mukim olduğu ülkede en az düzeyde vergilendirilmekte 

yahut hiç vergilendirilmemektedir427. Bu yapıda, kanal şirketin amacı ise kanal ülke ve 

kaynak ülkesi arasındaki anlaşmanın, kar payı, faiz ve gayri maddi hak bedeline ilişkin 

lehe sonuç veren hükümlerinden veya korumalı mahsup sisteminden yararlanmak 

şeklinde ifade edilebilir428.   

Bu uygulamada, hukuki açıdan, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılanmaların 

aksine, aracı şirketin kaynak devletinde elde edilen gelir üzerindeki sahiplik derecesi ile 

ilgili bir kuşku bulunmamaktadır. Kurgunun anlamlı olabilmesi için, kaynak devletinde 

elde edilen gelire uygulanacak bir anlaşmanın varlığı yahut mukim olmayanlara ilişkin 

verginin düşürülmesi yeterli olmayıp kaynak devletinde mukim aracı şirket tarafından 

elde edilen gelirin herhangi bir vergiye tabi olmaması veya en az seviyede vergi yükü 

                                                
425  BORREGO, s.30, para.62. 
426  Conduit Report, R(6)- 6. 
427  PANAYII, s. 38. 
428  BROE, s. 11, para.13. 
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taşıması gerekmektedir. Vergi yükü meselesi önemli olup, az da olsa, bir vergi yükünün 

bulunması durumunda, kaynak devletinde elde edilen vergisel fayda, kanal şirketin 

mukimi olduğu ülkede doğan vergi ile birbirini telafi etmektedir429.   

Aşağıda, türleri belirtilecek olan bu şirket yapılanmalarından hangisi seçilirse 

seçilsin, dikkat edilmesi gereken husus, aracı olarak seçilmiş olan kanal şirketin, yoğun 

anlaşma ağına sahip bir ülkede kurulmasıdır430. Geniş anlaşma ağı, sadece kaynak 

devleti vergilemesini önlemeyecek aynı zamanda elde edilen gelirin kanal şirket 

aracılığıyla üçüncü ülkelere dağıtıldığı hallerde (özellikle atlama taşı kanal şirketlerde) 

dar mükellef olarak vergilendirilmenin de önüne geçecektir431.  

Bununla birlikte, kanal şirketin kurulacağı ülkenin seçiminde, kanal ülkenin 

şirket kuruluşları için getirdiği genel kurallar, muhasebe ve denetim koşulları, idari 

kontrol gibi diğer faktörlerde göz nünde tutulur. Kısaca, kanal ülkenin, kanal şirketten 

talep derecesi seçim açısından belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan, 

kanal ülkenin genel hukuk sistemi ve ekonomik istikrarı da göz önünde tutulması 

gereken diğer unsurlardır 432.  

Kanal şirket uygulamaları, pek çok açıdan sakıncalıdır433; 

a) Öncelikle, iki sözleşmeci devlet arasında kendi mukimlerine yönelik 

yaratılan anlaşma faydası, planlanmayan biçimde üçüncü ülke mukimlerine 

aktarılmaktadır. Bu bakımdan, anlaşmalardaki mütekabiliyet ilkesini ihlal etmekte ve  

sözleşmeci devletler tarafından paylaşılan fedakârlık dengesi yer değiştirmektedir.  

b) Uluslararası akışa konu olan gelir, sözleşme taraflarının öngörmediği 

biçimde vergiden tamamen istisna olmakta veya yetersiz oranda vergilendirilmektedir. 

Bu sonuç, anlaşmalar düzeni açısından kabul edilemez zira sağlanan anlaşma faydasına 

göre gelirin normal vergilendirme rejimine sahip en az bir ülkede vergilendirileceği 

kabul edilir.  
                                                
429  BORREGO, s.30, para.62; BROE, s. 15, para.18 
430 BAMMENS, Niels/ DE BROE, Luc, “Treaty Shopping and Avoidance of Abuse”, Tax Treaties: 

Building Bridges Between Tax and Law içinde, (Eds. Lang et. all), The Netherlands, 2010, s.51. 
431  BORREGO, s. 31, para. 66. 
432  BORREGO, s. 31, para. 67.  
433  Conduit Report, R(6)- 6.  
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c) Gelirin nihai sahibinin mukim olduğu ülkenin kaynak ülke ile vergi 

anlaşması imzalama yönündeki gayreti, mukimlerinin dolaylı biçimde anlaşma 

faydasını elde etmesi nedeniyle azalacaktır.  

a. Doğrudan Kanal Şirket 

Bu uygulamada, aracı şirket tarafından elde edilen gelir, şirketin ya kurumlar 

vergisi yükümlüsü olması nedeniyle ya da kurumlar vergisi yükümlüsü olmakla birlikte 

elde etmiş olduğu gelirin vergiden istisna edilmiş olması nedeniyle herhangi bir biçimde 

vergilendirilmemektedir434.  

Doğrudan Kanal Şirket uygulamaları şu şekilde açıklanabilir435; 

A devleti mukimi A şirketi, B devletinden kar payı, faiz veya gayri maddi hak 

bedeli ödemesi elde etmektedir. A devleti ile B devleti arasındaki anlaşmaya göre B 

devletinden A devletine yapılan ödemeler B devletinde tamamen veya kısmen vergiden 

istisna edilmektedir. A devleti mukimi şirket ise tamamen başka bir üçüncü ülke 

mukimine ait olup, üçüncü ülke mukiminin A-B devletleri anlaşmasından yararlanma 

yetkisi bulunmamaktadır.  Şirket, sadece söz konusu anlaşma faydasını elde etme 

amacıyla kurulmuştur. Elde edilen gelir, örneğin kar payı olması durumunda, aynı 

zamanda A devletinin Ana Şirket-Yavru Şirket rejimi uygulaması kapsamında iç 

hukuka veya aradaki anlaşma hükümlerine göre de vergiden istisna edilmektedir.  

Açıklayıcı olması açısından, şu şekilde örneklendirebiliriz;  

Örnek 1; X kişisi, pek çok devlette sahip olduğu tahviller (bonds) üzerinden 

faiz geliri elde etmekte ve mukim olduğu ülkenin bu devletlerle bir vergi anlaşması 

bulunmamakta, yapılan ödemeler söz konusu ülkelerde vergi kesintisine tabi 

tutulmaktadır. X kişisi bu nedenle, geniş anlaşma ağına sahip A ülkesinde bir şirket 

kurmakta ve sahip olduğu tahvilleri bu şirkete transfer etmektedir. Kanal şirkete 

gerçekleşen bu faiz akışı, A devletinde bu tür şirketlere tanınan özel vergilendirme 

rejimi nedeniyle vergiye tabi olmamakta veya çok düşük oranda vergi ödenmektedir. A 

                                                
434  BORREGO, s. 30, para.64.  
435  Conduit Report, R(6)- 4. 
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devletinin söz konusu devletlerle sahip olduğu anlaşmalara göre ise kanal şirket, faizin 

doğduğu ülkede düşük vergi oranı veya tamamen istisna talep edebilmektedir. A devleti 

mukimi Şirket tarafından elde edilen faiz ise son olarak kredi biçiminde X ‘e 

devredilmektedir436.   

Örnek 2; O devleti mukimi olan Y şirketi, geliştirmiş olduğu patentle ilgili 

olarak birden fazla ülkeyle lisans anlaşması yapmayı planlamaktadır. Bu amaçla, söz 

konusu patenti A devletinde kurduğu şirkete devretmektedir. İlk örnekte olduğu gibi 

gayri maddi hak bedelleri, A devletinde ya hiç vergilendirilmemekte ya da çok düşük 

oranda vergilendirilmekte, kaynak devletinde ise vergiden istisna edilmiş yahut düşük 

oranlı vergilendirilmektedir. Devamında, gayri maddi hak bedelleri, Y şirketinin 

mukimi olduğu ülkenin sağladığı iştirak istisnası rejimi nedeniyle Y ‘ye kar payı olarak 

dağıtılmaktadır437. 

Örnek 3; Bir Ana şirket olan Z şirketinin, C1, C2 ve C3 ülkelerinde tamamına 

sahip olduğu bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Z şirketinin mukim olduğu ülkenin söz 

konusu ülkelerle bir vergi anlaşması bulunmamaktadır. Z şirketi bağlı ortaklıklarında 

bulunan hisselerinin tamamını A devletinde mukim başka bir şirkete devretmektedir. 

Elde edilen kar payları ise iştirak istisnası veya dolaylı mahsup sistemi nedeniyle A 

devletinde vergiye tabi değildirler.  C1, C2, C3 ülkelerindeki vergi kesintisi istisnası ise 

A devletinin anlaşma ağına dayandırılmaktadır438.  

b. Atlama Taşı Kanal Şirket 

Bu uygulamanın, doğrudan kanal şirketten temel farkı, aracı şirket tarafından 

elde edilen gelirin, aracı şirketin mukim olduğu devlette (A devleti) vergiye tabi 

olmasıdır. İkamet ülkesindeki bu vergilendirmeyi önlemek için, üçüncü devlette (D 

devletinde) kurulan kanal şirket aracılığıyla, faiz, komisyon, hizmet bedeli gibi 

harcamalar üzerinden indirilebilir gider yaratma yoluna gidilmektedir.  Söz konusu 

ödemeler, A devletinde indirilebilir nitelikte olup, ikinci kanal şirketin bulunduğu D 

                                                
436  Conduit Report, R(6)- 4, C(5a) 
437  Conduit Report, R(6)- 4, C(5b) 
438  Conduit Report, R(6)- 4, C(5c); Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu konuda bkz. 

BECKER/WURM, s. 4; SHELTON, s.415-416; YALTI SOYDAN, s, 308; PANAYI, s.39 
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devletinde özel vergi rejiminden yararlanması nedeniyle vergiden istisna 

edilmektedir439.  

Açıklayıcı olması açısından, şu şekilde örneklendirebiliriz; Vergi cenneti 

ülkede mukim bir şirket, yüksek oranlı vergileme rejimine sahip A ülkesine borç 

vererek yatırım yapmayı planlamaktadır. Bunun için gereken fon akışı ise yüksek oranlı 

vergileme rejimine sahip diğer ülkede kurulu (B ülkesi) başka bir şirket aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. B ülkesinde kurulmuş olan şirket, A devletinden örneğin %12 

oranında faiz elde etmekte ve vergi cenneti ülkede kurulu şirkete %11.5 oranında faiz 

ödemektedir. A ve B devleti arasındaki anlaşmaya göre, A devleti söz konusu faiz 

ödemeleri üzerinden 0 vergi kesintisi yapmamaktadır.  B devleti ise söz konusu 

ödemelere iç hukuk gereği vergi yüklememektedir. Bu örnekte, vergi cenneti ülkede 

kurulu şirket, yüksek vergileme rejimi iki ülke anlaşmasından (A ve B) yararlanmakta 

ve B ülkesinde sadece % 0.5 faiz üzerinden önemsiz oranda vergilendirilmektedir440.   

Vergisel açıdan, özellikle atlama taşı kanal şirket yapılanmalarında, kanal 

şirketin mukimi olduğu ülkenin indirilebilir giderlere ilişkin hukuki yaklaşımı sınırlayıcı 

bir özellik göstermemektedir. Bu nedenle, örtülü kazanç aktarımı veya transfer 

fiyatlandırması yasalarının uygulanması sonucunu doğuran işlemlerden kaçınılması 

gerekmektedir zira bu yasaların uygulanması durumunda, üçüncü ülkede mukim şirkete 

faturalandırılmış masraflar kanal şirket vergi matrahından indirilemeyecektir 441.  

IV. Anlaşma Alışverişi Biçimleri 

1. Anlaşma Alışverişi Yapılanmaları 

a. Gayri Maddi Hak Gelirlerine İlişkin Anlaşma Alışverişi Yapılanmaları 

 Bu çeşit yapılanmalar, anlaşma uygulamasında “gayrimaddi haklar” dan elde 

edilen gelirlerin taşınması amacıyla kullanılmaktadırlar442. Bu örnekte, kurgu şöyle 

                                                
439  Conduit Report, R(6)- 4. 
440  Conduit Report, R(6)- 4, C(5d); Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu konuda bkz. 

BECKER/WURM, s. 4; SHELTON, s.416; YALTI SOYDAN, s, 308-309; PANAYI, s. 40. 
441  BORREGO, s. 31, para.67.  
442  Gayrimaddi hak bedelleri terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, 

edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya 
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işlemektedir; T ülkesinde mukim ( ikamet devleti) T şirketi, geliştirmiş olduğu patentin 

kullanım hakkını, üçüncü ülkelerde mukim şirketlere devretmek istemektedir. Patent 

kullanımına ilişkin lisansın,  S ülkesinde (kaynak devlet) mukim S şirketine doğrudan 

devredilmesi durumunda, S devleti, T devletine ödenecek gelir üzerinden vergileme 

hakkını kullanacaktır (dar mükellef vergisi). Bu vergiden kaçınmak için geliştirilen yapı 

ise iki biçimde kurgulanabilir.  

Birinci alternatifte, kurgulama, düşük vergili ülkede kurulmuş bir üs şirkete 

patent hakkının devriyle gerçekleşmektedir. Kendisine patent kullanım hakkı verilen üs 

şirket ise sahip olduğu patent kullanım hakkının %98’ini üçüncü ülkede mukim bir 

aracı-kanal şirkete devretmektedir. İşlemin devamında, aracı-kanal şirket, sahip olduğu 

patent haklarının %100’ünü, S ülkesinde mukim S şirketine alt lisans sözleşmesi ile 

devretmektedir. Kurgunun başarılı olabilmesi için, kanal şirket, mutlaka, S ülkesiyle 

vergi anlaşmasına sahip bir ülkede kurulmalı ve söz konusu vergi anlaşması, gayri 

maddi hakların münhasıran ikamet ülkesinde vergilendirilmesi esasını benimsemelidir. 

Aynı şekilde, kanal şirketin mukim olduğu ülke de, üs şirketin mukimi olduğu ülkeye 

yapılan gayri maddi hak ödemelerini,  anlaşma yahut da iç hukuk uygulamasından 

hareketle vergilendirmemelidir.443.  

Yukarıda ki atlama taşı örnekte görüldüğü üzere, S şirketi tarafından kanal 

şirkete yapılan ödemeler, aradaki anlaşma uygulaması nedeniyle S ülkesinde 

vergilendirilmemektedir. Kanal şirket ise mukim olduğu ülkede sadece %2 lik pay 

üzerinden vergi sorumluluğu taşımaktadır. Üs şirkete ödenen %98’lik pay ise üs şirketin 

düşük vergili bir ülkede kurulmuş olması veya en az düzeyde vergi yükü taşıması 

nedeniyle kanal ülkede non resident tax’e tabi değildir444. 

Bu konuda ikinci alternatif, gayri maddi hak ödemelerinin üs şirketler arasında 

dağıtılması esasına dayanır. Bu örnekte, aracı-kanal şirket, T Şirketi’nden elde ettiği 

lisans kullanım hakkını S şirketine devreder.  Bu durumda, T şirketinin yüksek vergili 

                                                                                                                                          
modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında 
veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari veya bilimsel 
teçhizatın kullanımı ya da kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. Bkz. 
OM, (2010), C(1).  

443  BORREGO, s. 32, para.68. 
444  BORREGO, s. 32, para.68. 
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bir ülkede mukim olması halinde küresel vergi yükünün istenilen düzeyde düşürülmesi 

mümkün olmayacaktır445.  

Bu örneklerde, üs şirketler kullanılsın veya kullanılmasın, en önemli husus, 

aracı-kanal şirketin, kaynak devletiyle gayri maddi hak ödemelerinin münhasıran 

ikamet ülkesinde vergilendirilmesi esasına dayanan bir vergi anlaşmasına sahip 

olmasıdır.  İkamet ülkesindeki vergilendirme, gayri maddi hak bedelinin üçüncü ülke 

mukimi tüzel kişiliğe faturalandırılması nedeniyle ortadan kaldırılmakta ve söz konusu 

gelir kanal ülkede de dar mükellef vergisine tabi olmamaktadır446.  

b. Finansal Amaçlı (Kredi)  Anlaşma Alışverişi Yapılanmaları 

Bu kurguda, grup içerisinde doğrudan verilen kredilerin taşıdığı yüksek maliyet 

aracı şirketler ile düşürülmeye çalışılır. Atlama taşı şeklinde organize edilen yapıda, 

aracı şirket diğer bir şirketten borç alır ve aldığı borcu üçüncü şirkete borç verir. Faiz 

oranlarının sabit olduğu kurguda vergi marjı kanal ülkede bırakılır447.  

Aracı şirketin kullanıldığı bütün kurgularda olduğu üzere, şirket tarafından elde 

edilen ve ödenen faizin dar mükellef vergisine tabi olmaması gerekmektedir. Kanal 

ülkedeki vergilendirme, ödenen ve elde edilen faizin birbirini telafi etmesi yoluyla 

kaldırılır. Söz konusu telafinin garanti altına alınması için, kanal ülke mevzuatında 

faizin vergi matrahından indirilmesi ile ilgili herhangi bir engelin bulunmaması veya en 

azından her durumda uygulanacak bir engelin olmaması gereklidir448.  

Paralel kredi uygulamaları, özellikle vergi anlaşması uygulamaları açısından 

yargısal içtihatlarda da tartışma konusu olmuştur. Örneğin, Anthony Teong-Chan Gaw 

                                                
445  BORREGO, s. 32, para.68. 
446  a) Uluslararası alanda, bu çeşit uygulamaların en yoğun görüldüğü ülkelerden biri Hollanda’dır. 

Gayrimaddi hak bedellerinin ikamet ülkesinde vergilendirileceği esasına dayanan geniş anlaşma ağı 
veya kaynak ülkede minimal düzeyde vergi yükü bu uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, iç 
hukuk mevzuatı gereği, Hollanda egemenlik alanında doğan ve mukim olmayanlara ödenene gayri 
maddi hak gelirleri vergiye tabi değildir.  Bkz. BORREGO, s. 33, para.68. 

       b) Bu çeşit işlemler, kural olarak, ilişkili şirketler arasında gerçekleştirilmekte ve Hollanda’daki iç 
hukuk transfer fiyatlandırması kurallarından kaçınmak için mukteza sisteminden yararlanılmaktadır 
(royalties’ rullings). Bu yol ile operasyonun vergisel sonuçları önceden değerlendirilebilmekte ve 
hukuki güvenlik sağlanmaktadır.  Bkz. BORREGO, s. 33, para.69. 

447  BORREGO, s. 34, para.70. 
448   BORREGO, s. 34, para.70.  
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as Transferee of Radcliffe Investment Ltd v. Commissioner of Internal Revenue (Case 

number 17906-92 and 18268-92, 09.11.1995) davasında, Hollanda mukimi,  Horbury 

Holdings B.V, US mukimi BOT şirketine kredi vermiştir, ancak Horbury Holdings B.V, 

Hollanda Anthillerinde mukim Asselwell Mondial N.V’nin,  Asselwell Mondial N.V ise 

Hong Kong’da mukim Pioneer Industries (Holdings) Ltd’nin bağlı ortaklığı olarak 

faaliyet göstermektedir. Amerikan Gelir İdaresi, paralel kredi biçiminde örgütlenmiş 

yapıda, faiz ödemesinin gerçekte Horbour yerine Pioneer’a yapıldığından, ABD-

Hollanda vergi anlaşmasının faiz istisnası tanıyan hükmünün uygulanamayacağından 

bahisle tarhiyat yoluna gitmiştir. Açılan davada,   ABD vergi mahkemesi, özün biçime 

önceliği ilkesini uygulayarak, mükellefin, paralel kredi biçimindeki yapıda, işlemin 

özünü doğrulayan kanıt sunamadığına hükmetmiş ve karar Yüksek Mahkeme tarafından 

onaylanmıştır449. 

Bu konuda başka bir örnek Del Commercial Properties, Inc. v. Commissioner 

of Internal Revenue davasıdır. Olayın olguları şöyledir;  US mukimi olan Del 

Commercial Properties, aynı zamanda Kanada, Keyman Adaları, Hollanda ve Hollanda 

Antilleri’nde mukim şirketlerden oluşan çok uluslu bir şirket üyesidir.  Ticari  

faaliyetleri için ekonomik kaynak ihtiyacı olan mükellef, gruba bağlı diğer üye şirketten 

borç alma yoluna gitmiştir. Söz konusu borç, the Royal Bank of Canada’dan alınmış ve 

diğer grup üyelerinin de içinde olduğu bir kredi ve sermaye katılımı serisiyle 

yönlendirilmiştir. İşleme katılan Del grup şirketleri, (Delcom Financial Ltd and Delcom 

Holdings Ltd)-Kanada, (Delcom Cayman Ltd)- Keyman Adaları, (Delcom Antilles 

NV)- Hollanda Antilleri ve (Del Investments Netherlands BV)-Hollanda şeklindedir. 

US mukimi olan Del Commercial Properties, Del Investments Netherlands BV’den 

Barbados ofisi aracılığıyla 14 milyon dolar borç almıştır. Tüm kredi işlemleri ve 

sermaye iştiraklarının gerçekleşme tarihi aynıdır (18 Temmuz 1990). Royal Bank of 

Canada’dan alınan krediye ilişkin ilk faiz oranı, artı %, ½ olmakla birlikte, Aralık 

1992’de faiz oranı artı %1 şeklinde değiştirilmiştir. Kredi geri ödemeleri, 1990’dan 

1992 Haziranına kadar Del Investments Netherlands BV’ye yapılmış ve Del 

Investments Netherlands BV geri ödemeleri the Royal Bank of Canada’ya iletmek üzere 

                                                
449  Bkz. 70 T.C.M. (CCH) 1196 (1995), affirmed 111 F.3d 962 (DC Cir. 1997). (IBFD Tax Treaty Case 

Law Database) 
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organizasyondaki diğer taraflara aktarmıştır. 1992 Haziran’ından sonra ise geri 

ödemeler doğrudan Delcom Financial Ltd ‘ye (Kanada) yapılmış ve Del Investments 

Netherlands by-pass edilmiştir. Uyuşmazlıkta, mükellef Del Commercial Properties, 

Del Netherlands BV’ye yapılan faiz ödemelerinin 1948 tarihli ABD-Hollanda vergi 

anlaşmasının faizlere ilişkin 8. maddesine göre vergiden istisna edilmiş olduğunu, ABD 

Gelir İdaresi ise faiz ödemelerinin esasında doğrudan Delcom Financial Ltd 

(Kanada)’ya yapıldığını ve bu nedenle 1980 ABD-Kanada Vergi Anlaşması’nın XI. 

maddesine göre %15 vergi kesintisine tabi olduğunu ileri sürmüştür. Amerikan Vergi 

Mahkemesi, uyuşmazlıkta, atlama taşı doktrinini uygulamış ve faiz ödemesinin Delcom 

Financial Ltd’ye yapıldığından bahisle vergi kesintisinin 1980 ABD-Kanada Vergi 

Anlaşması uyarınca %15 şeklinde yapılması gerektiğine hükmetmiştir. Karara yapılan 

itiraz reddedilerek 8 Haziran 2001’de kesinleşmiştir450. 

c. Holding Şirketler 

Bu çeşit yapılanmalar, şirket hisselerinden elde edilen kar payı ve değer artış 

kazancına yönelik olarak kurgulanırlar. Kurgu, kaynak devletinde vergilendirmeyi 

tamamen önleme veya azaltmaya yönelik olabileceği gibi hisse sahiplerinin mukim 

oldukları ülkede vergilendirilmelerinin önüne geçme veya azaltmaya yönelikde olabilir. 

Aynı şekilde, kar payının üçüncü ülke aracılığıyla dağıtıldığı durumlarda da temel amaç 

kaynak ülkede dar mükelleflere uygulanan vergiden kaçınmaktır451.  

                                                
450  a) Bkz. 78 T.C.M. (CCH) 1183, ( 1999) T.C. Memo (RIA) ¶ 99-41. (IBFD Tax Treaty Case Law 

Database) Ayrıca bu kararın ayrıntılı incelemesi için bkz. PAROLINI, Andrea, “DEL Commercial: 
Conduit Arrangements and Abuse of Tax Treaties”, A Decade of Case Law, Essays in honour of the 
10th anniversary of the Leiden Adv. LLM in International Tax Law içinde, Edit.Raffaele 
Russo&Renetta Fontana, Amsterdam, 2008, s.5-26. 

     b) Aynı içerikte benzer kararlar için bkz. Australia - Deutsche Asia Pacific Finance Inc v. Federal 
Commissioner of Taxation, Case[2008] FCA 1570; Ambase Corporation v. Commissioner of 
Internal Revenue, 81 T.C.M. (CCH) 1657, 2001 T.C. Memo (RIA) 122 (2001); Northern Indiana 
Public Service Company v. Commissioner of Internal Revenue, 115 F.3d 506, 97-1 USTC (CCH) 
¶ 50,474, 79 AFTR2d (RIA) ¶ 97-974 (7th Cir. 1997); Anthony Teong-Chan Gaw as Transferee of 
Radcliffe Investment Ltd v. Commissioner of Internal Revenue,; Aiken Industries v. Commissioner 
of Internal Revenue, 56 T.C. 925 (1971); Perry R. Bass v. Commissioner of Internal Revenue, 50 
T.C. 595 (1968). Karar metinleri için bkz. IBFD Tax Treaty Case Law Database   

451  BORREGO, s. 35, para.72. Holding şirketler, çeşitli nedenlere bağlı olarak çok uluslu şirketler 
tarafından tercih edilmekle birlikte önemli nedenlerden birisi de vergi planlaması teknikleri 
açısından uygun bir araç olmalarıdır. Ayrıca, şirketin mevcut ve gelecekteki bağlı ortaklıklarının tek 
bir şirket yapısından yönetimini sağlamak, yeni iş kolları ve ortaklıklar yaratmak, yeni pazarlar ve 
ekonomik büyüme gibi nedenlerle de tercih edilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. FINNERTY 
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Bu yapıda, doğrudan kanal şirketler kullanılmaktadır. İkamet ülkesindeki 

verginin düşürülmesi ile ilgili olarak devletlerin çoğu, iç hukuklarında yürürlüğe 

koydukları mevzuatla holding şirketler lehine bir durum yaratmışlardır. Buna göre, 

tanınan hukuki olanak sayesinde ödenen kar payları veya hisse transferinden doğan 

değer artış kazançları vergiden istisna edilmektedir. Bu açıdan, pek çok devlet bu çeşit 

yapılanmaların kurulması için (iştirak istisnası) uygun bir görünüm taşımaktadırlar. 

Bununla birlikte, anlaşma alışverişi yapılanmalarının temel amacı kaynak ülke vergisini 

düşürmektir ve bu nedenle söz konusu şirketler non resident tax’in en düşük olduğu 

anlaşma ülkelerinde kurulacaktır452.  

d. İşyerine Yönelik Yapılanmalar 

Doğrudan kanal şirket uygulamalarından biri olan bu kurguda, kaynak 

devletinde kanal şirket tarafından elde edilen gelir, aynı grubun düşük vergili ülkede 

kurulmuş olan bir işyerine atfedilmektedir. Kaynak devletinde, vergisel faydanın 

sağlanabilmesi için, kaynak devleti ve işyerinin mukim olduğu ikamet ülkesi arasında 

bir vergi anlaşması bulunmalıdır. Kanal ülkede vergisel faydanın sağlanması, kaynak 

ülkede elde edilen gelirin, kanal şirketin mukim olduğu ülkede vergilendirilmemesine 

bağlıdır. Sonuç olarak, elde edilen gelir, üçüncü ülkede mukim işyerine atfedilerek 

anlaşma uygulaması sayesinde vergi yükünden arınmış olacaktır ancak işyerinin düşük 

vergili bir ülkede kurulmuş olması gereklidir453.       

Açıklandığı üzere, kurgunun başarılı biçimde işlemesi için, kendisine gelir 

atfedilen işyerinin kanal ülkede vergiden istisna edilmiş olması gereklidir. Bu istisna, 

kanal ülkenin iç hukuk mevzuatından kaynaklanabileceği gibi kanal ülke ve iş yerinin 

bulunduğu ülke arasındaki bir vergi anlaşmasından da kaynaklanabilir454.  

                                                                                                                                          
/MERKUS /PETRICCION/RUSSO, s.85-91; Ayrıca bu konuda çeşitli örneklemeler için bkz. 
DOLAN, D. Kevin / WALSH, Michael F. , “Use of Holding Companies in International Tax 
Planning”, TAXES, N:73, December 1995, s.873-874.  

452  BORREGO, s. 36, para.72. 
453  BORREGO, s. 37-38, para.74. 
454  BORREGO, s. 38, para.74. 
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e. İş Faaliyetine Dayanan Yapılanmalar  

Anlaşma alışverişi kurguları, genel olarak, pasif gelirlere yönelik olarak 

gerçekleştirilmekle birlikte, sınırlı da olsa ticari bir faaliyete bağlı olarak da 

gerçekleştirilebilirler. Bu örnekte, kurgu şöyle işlemektedir;  Lüksemburg mukimi olan 

ve faaliyetlerini Belçika’da yürüten inşaat şirketi, faaliyetinin son 11 ayında 

Hollanda’da bağlı ortaklık kurmakta ve faaliyetlerini buradan yürütmektedir. İşlemin 

amacı, Belçika-Lüksemburg Anlaşması’na göre Hollanda’da bir işyerine sahip olmak ve 

Belçika’da vergilendirilmektedir. Aksi halde, Belçika-Hollanda Anlaşması şirkete bu 

faydayı sağlamamaktadır455.  

Başka bir örnek; Taşınma/Göç faaliyeti olabilir. Fransız bir şirketin önemli 

sayıda hissesine sahip olan Fransa mukimi, hisselerini satmayı planlamakta ancak 

bunun için Belçika’ya göç etmektedir. Çünkü Belçika-Fransa Anlaşması’nın 

18.maddesine göre, değer artış kazançları üzerindeki vergileme hakkı Belçika’ya ait 

olup, Belçika söz konusu gelirlere gerçek kişi olunması koşuluyla herhangi bir vergi 

yüklememektedir456.  

2. Anlaşma Alışverişi Olmayan İyiniyetli Yapılanmalar 

Yukarıda bahsi geçen kurgular, her zaman için anlaşma alışverişine yönelik 

olarak gerçekleşmeyebilir. Örneğin, X devletinde mukim grup şirketinin A devletinde 

mukim bağlı ortaklığı, grup faaliyetlerine yönelik geliştirdiği patentin lisans hakkını B 

devletinde ki grup işletmesine devretmesi ve buradan gayri maddi hak bedeli elde 

etmesi de mümkündür. Bu durumda, A-B vergi anlaşmasının sağladığı vergisel fayda B 

devletinin X devleti ile bir vergi anlaşması olmaması nedeniyle reddedilmeyecektir. 

Esasında bu çeşit yapılanmaların, sağlanmak istenen anlaşma faydasının A devletindeki 

                                                
455  BROE, s. 10; 1970 tarihli Belçika-Lüksemburg Anlaşması’nın, 5.maddesine göre, en az altı ay 

devam eden inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi bir işyeri oluşturur iken 2002 tarihli 
Belçika-Hollanda Anlaşması’nın 5. maddesine göre işyeri ancak 12 aydan sonra oluşmaktadır. 
BROE, s. 10, dpn:8,  

456  BROE, s. 10, para.11. 
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üretim veya hizmet faaliyetleri ile doğrudan ilgili olması nedeniyle anlaşmasının 

dürüstlüğe aykırı kullanımı olduğunu da söylemek mümkün değildir457.  

V. Anlaşma Alışverişine Karşı İleri Sürülen Argümanlar 

Uluslararası bir vergi planlaması aracı olan anlaşma alışverişi sayesinde 

yatırımcılar dünya genelindeki vergi yüklerini azaltma amacı taşmaktadırlar. Bir vergi 

planlaması aracının ise neden itirazla karşılaşacağı yahut her ne kadar diğer planlama 

araçlarına nazaran agresif olarak nitelense de daha fazla itirazla karşılaşacağı hususları 

tartışmalıdır458.  

Teorik açından, anlaşma alışverişine karşı ileri sürülen argümanları  

kavrayabilmek oldukça önemlidir. Dürüstlüğe Aykırılığın sınırlarını bulma konusunda, 

tamamen ülke temelli bir yaklaşım, her ülkenin kendi ulusal çıkarını ön planda tutması 

ve buna bağlı olarak ülkeler arasında uygulanacak politikalar açısından uyumsuzluğu 

beraberinde getirmesi nedeniyle ön yargılı bir görünüm taşıyacaktır. OECD, konuyu 

geniş bir yelpazeden değerlendirmekte ancak  bu geniş yaklaşım dürüstlüğe aykırılığın 

sınırlarını bulmak yerine teorik çözümsüzlüğe neden olmaktadır459. 

Dürüstlüğe aykırı bir kullanım olan anlaşma alışverişine karşı esasından 

anlaşmaların amacına göndermede bulunan bir dizi karşı karşı argüman vardır. Bu 

argümanlar, aşağıda ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. 

1. Anlaşma Alışverişinin Anlaşma Amacına Aykırı Olduğu Argümanı 

 Bu görüşün temelini, anlaşma alışverişinin bir vergiden kaçınma türü olduğu, 

vergiden kaçınmanın ise anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı olduğu yaklaşımı 

oluşturmaktadır460. 

Vergiden kaçınma ve hukuka uygun vergi planlaması arasındaki farkın ortaya 

konulması oldukça güçtür. Anlaşma alışverişinin neden bir vergiden kaçınma türü 

                                                
457  Conduit Report, R(6)- 7. 
458  PANAYI, s.74.  
459  PANAYI, s. 74.  
460 AVI-YONAH/PANAYI, s. 25; Ayrıca bkz. DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ 

ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 383.  
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olduğu veya hukuka uygun bir vergi planlaması olarak kabul edilmediği yahut sunilik 

derecesine bakılmaksızın neden bütün anlaşma alışverişi yapılarının vergiden kaçınma 

olarak kabul edileceği de cevaplanması gereken sorular olarak ortaya konmaktadır461.  

Daha önce açıklandığı üzere, bütün anlaşma alışverişi yapılarını suni veya 

ekonomik özden yoksun olarak değerlendirmek mümkün değildir. Anlaşma alışverişi 

kavramı, ticari bir saik veya ekonomik özden yoksun yapılara gönderme yaparak 

genelleştirilmekle birlikte aracı/kanal şirketle gerçekleştirilen bu örnekler olayın bir 

yönünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, aracı nitelik taşıyan ancak ekonomik öz, 

ticari saikle hareket edilen, ana şirket tarafından kontrol edilmeyen ve ikamet devletinde 

vergi yükü taşıyan örnekler olayın diğer yönünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, aracı 

yapılanmaların ekonomik bir öz de taşıyabileceği hususu vergi idarelerince her zaman 

için göz önünde tutulmalıdır462.   

Anlaşma amacına aykırılık konusunda ise daha önce de ifade edildiği üzere, 

anlaşmalar pek çok amaca hizmet ederler ve anlaşma alışverişinin her koşulda bu 

amaçları zarara uğrattığını iddia etmek doğru görünmemektedir.   

Vergi anlaşması amacının vergilendirmeye ilişkin aksaklıkları ortadan 

kaldırarak, engelsiz uluslararası ticareti artırmak olduğu varsayımında anlaşma 

alışverişinin bu amaca aykırılığından bahsetmek mümkün değildir. Gerçektende, eğer 

anlaşma,  iki ülke arasındaki engelsiz(unhindered) ticaretin artırılmasını sağlamış ise 

aracı ülkenin taşıdığı içerik bu amaç açısından önem taşımayacaktır. Bir ihtimal, ticaret 

akış dengesinin eşit olmayacağı ihtimali düşünülse de, bu da sadece bir ticari güç 

meselesi olup söz konusu amacın gerçekleşmesini engellememektedir. Aksine, sadece 

iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik bu amacın liberal ticaret ilkelerine 

aykırı olup olmadığı sorgulanmalıdır463.  

Vergi anlaşması amacının, en azından sözleşmeci devletlerarasında çifte 

vergilendirmeyi önlemek olduğu kabul edilirse, vergi cenneti ülkeler hariç olmak üzere, 

nihai olarak en az bir ülkede vergi sorumluluğu gerçekleşmektedir. Anlaşma alışverişi, 

                                                
461  AVİ-YONAH/PANAYI, s. 27. 
462  AVI-YONAH/PANAYI, s. 27. 
463  PANAYI, s. 80. 
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belki, maruz kalınacak vergi oranını düşürecek olmakla birlikte, çifte vergilendirmenin 

önlenmesi amacını zarara uğratmamaktadır. Her koşulda, anlaşma alışverişi aracılığıyla 

verginin düşürülmesi, işlemi ekonomik açından uygun bir noktaya taşımaktadır464.   

Anlaşma alışverişinin, çifte vergilememeye neden olduğu durumlarda ise 

ihtilaflı olmakla birlikte, bu sonucun yatırımcının aldığı yüksek risk ve vergi planlaması 

yeteneği nedeniyle birlikte bir çeşit ödül biçiminde değerlendirilmesi gerektiği yönünde 

görüşler bulunmaktadır. Bu görüş, gelirin,  çifte vergisiz durumda kalmaması/ en az bir 

ülkede vergilendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu görüş taraftarlarına göre, sınır ötesi 

işlemlerden elde edilen gelir, kaynak veya ikamet ilkesine göre, ne daha fazla ne de 

daha az, sadece bir defa vergilendirilir. Görüş temelini, uluslararası var olan bir vergi 

sistemine dayandırır ve mevcut vergi anlaşmaları ağını da bu sisteme bir kanıt olarak 

gösterir465. Buna göre, ikili anlaşmalar sayesinde sistematik olarak paylaşılan bilgi ve 

kurallar, uluslararası kuruluşların vergi ile ilgili açıklamaları normatif nitelikte bir 

teamül oluşturmaktadır466.    

Gelirin en az bir ülkede vergilendirilmesi ilkesini reddeden görüşe göre ise 

vergi anlaşmaları, genellikle seçimlik olmaları nedeniyle uluslararası bir vergi sistemini 

sağlayacak ve yürütecek yeterli etkinliğe sahip değildir. Diğer söyleyişle, mükellef,  

anlaşma yerine iç hukukun sağladığı bir avantajdan yararlanmayı tercih edebilir. Gelirin 

en az bir ülkede vergilendirilmesi kabul edilse dahi, ilkenin uygulanabilmesinin ön 

koşulu olan çifte vergilememe (double non taxation) olgusunun anlaşma amaçlarından 

biri olup olmadığı hususunun tartışmalı olması nedeniyle vergi anlaşmaları açısından 

uygulanabilirliği ispatlanamamıştır467. Öte yandan, gelirin en az bir ülkede 

vergilendirilmesi ilkesinin vergi anlaşmalarına uygulanabileceğinin kabulü durumunda, 

en az bir ülkede vergi eşiğine kaynak veya ikamet ülkelerinden hangisinin karar 

                                                
464  PANAYI, s. 81. 
465  AVI-YONAH, Reuven S., “Commentary to International Tax Arbitrage and International Tax 

System, Tax Law Review, 53, (2000), s.173; BRAUNER, Yariv, “An International Tax Regime in 
Crystallisation”, Tax Law Review (2003), s.306-307’den naklen PANAYI, s. 81.  

466  PANAYI, s. 81. 
467  PANAYI, s. 81. 
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vereceği hususu da diğer bir tartışmalı alandır. Soruya verilecek cevap genellikle 

ülkelerin ulusal çıkarlarına dayalı olacaktır468.    

Anlaşma amacının, mali kavramlar ve uygulamalar arasındaki farklılıkları 

gidermek ve kavramlara dayalı uyuşmazlıkları en aza indirmek olması durumunda, 

anlaşma alışverişinin söz konusu amacı engelleyip engellemeyeceğinin önceden 

belirlenmesi mümkün değildir. Anlaşma alışverişi, anlaşma hükümlerindeki de facto 

ayrılıkların sonucu olarak de facto nitelikte bir çok taraflılaşma sağlar. Sonuç olarak, bu 

sayede anlaşma hükümleri arasında birlik ve standardizasyon sağlamaya yönelik bir 

teşvik işlevi görür469.  

Anlaşma amacının, akit devletlerarasında mali işbirliği artırmak olması 

durumunda da, anlaşmanın üçüncü ülke mukimi tarafından kullanılması üçüncü ülke ile 

girilecek iş birliğine bir engel oluşturmamaktadır470.  

2. Karşılıklılık Argümanı  

Anlaşma alışverişinin anlaşmanın, mütekabiliyet ilkesini ihlal ederek taraflarca 

paylaşılan fedakârlık dengesini değiştirdiği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, kaynak 

devleti, diğer devlet mukimi kişinin üzerindeki vergilendirme yetkisinden vazgeçmesine 

karşılık, diğer sözleşmeci devletten kendi mukimleri için imtiyaz elde etmeyi 

beklemekte ve üçüncü ülke mukiminin iki devlet arasında akdedilmiş anlaşmayı “shop” 

etmesi anlaşma dengesini bozmaktadır471. 

Söz konusu argümanın temelini, Kanal Şirket Raporu ve UN Raporu 472 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, “mütekabiliyet” vergi anlaşmaları açısından çetrefil 

bir görünüm taşımakta ve ifadeden ne anlaşılması gerektiği kolayca anlaşılamamaktadır. 

                                                
468  PANAYI, s. 82. 
469  PANAYI, s. 82.  
470  PANAYI, s. 83.  
471  PANAYI, s.84; Ayrıca bkz. DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 

383; AULT,  Hugh J., “Corporate Integration, Tax Treaties and the Division of the International Tax 
Base: Principles and Practices” NYU Tax Law. Review, Vol.47,  1991-1992, s.576-577.  

472  UN Department of Internationl Economic and Social Affairs Ad Hoc Group of Experts on 
international cooperation in tax matters, Contributions to international co-operation in tax matters: 
Treaty Shopping, Thin Capitalization, Co-Operation Between Tax Authorities, Resolving 
İnternational Tax Disputes, NewYork, 1988, s.6.  
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Anlaşmaların her ne kadar iki taraflı bir fayda sağladığı kabul edilse de, bazı anlaşma 

imtiyazları, sözleşmeci devletlerden birinin iç hukukunda hali hazırda var olması 

nedeniyle diğeri açısından tek taraflı olarak da gerçekleşebilir473. Ayrıca, 

mütekabiliyetin her koşulda anlaşma dengesinin adil olmasını garanti altına alacağı da 

söylenemez. Zira bazı anlaşmalar ekonomik açıdan daha güçlü olan ülke lehine sonuçlar 

vermektedir. Bu nedenle, mütekabiliyetin ihlali adil olan bir dengenin adil olmayan 

biçime dönüştüğü şeklinde de anlaşılmamalıdır 474. 

3. Ekonomik Bağlılık/Sadakat Argümanı: 

Vergi anlaşmaları, elde edilen gelirle bağlantılı olarak vergilendirme yetkisinin 

devletler arasında paylaştırılması üzerine kuruludur. Bu görüşe göre, vergilendirilebilir 

matrah, vergilendirme yetkisi olan devlete, ilgili devletteki ekonomik varlığının bir 

sonucu olduğu varsayımından hareketle atfedilmektedir. Kişisel nitelik gösteren 

anlaşma imtiyazları üçüncü ülke mukimlerine kadar genişletilemezler. Anlaşma 

alışverişinin sonucu olarak, Anlaşma alışverişinin sonucu olarak, genellikle kanal yahut 

üs şirketin kurulu olduğu üçüncü ülke,  bu şirketlerle temel bir ekonomik bağa sahip 

olmamasına rağmen gelir elde etmektedir475. Bu argümana karşı bazı hususların göz 

önünde tutulması gereklidir. 

İlk olarak, ekonomik bağlılıktan ne anlaşılması gerektiği ve bir devlete 

bağlanma için ne tür bir nexus gerektiği hususları tartışılmalıdır476. İkincisi, bu görüş 

kabul edilse bile vergi anlaşmaları akit devletler arasında bir uzlaşma temeline 

dayanmaktadırlar. Bu nedenle, ekonomik güç veya kültürel bağlarla orantılı olarak bir 

devletin diğerinden fazla imtiyaz elde etmesi mümkündür477.  

                                                
473  PANAYI, s.84. 
474  PANAYI, s.85; Benzer görüş için bkz. Cruceru, Luiza Brindusa, Treaty Shopping And The Abuse 

of Income Tax Conventions, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, McGiII University, 
Montreal, 2005, s.84-85.  

475  PANAYI, s.85; Ayrıca bkz. DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 
383. 

476  Ekonomik bağlılık, gelirin elde edildiği, zenginliğin sağlandığı, hukuken korunduğu veya tüketildiği 
vs. bir egemenliğe atfedilebilir. Bu konuda bkz. Report on Double Taxation, authored by Professors 
Bruins, L. Einaudi, E.R.A.Seligman and J. Stamp prepared for the Economic and Financiai 
Committee of the League of Nations, (Geneva, 1923), s.25. 

477  PANAYI, s.85-86. 
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Sonuç olarak, anlaşma yürütücülerinin bu prensibe bağlı kalacağının bir 

garantisi bulunmamaktadır. Bazı anlaşma alışverişi düzenlemelerinin diğerlerinden daha 

suistimal edici mahiyette olması mümkündür. Örneğin, kanal ülkenin vergi cenneti 

olması veya kanal şirketin ticari saikinin olmaması durumları gibi. Bu gibi durumlarda, 

söz konusu ilke aleni biçimde ihlal edilmekte ve kanal ülke ekonomik bağlılık ilkesine 

dayanabilmektedir478.  

4. Anlaşma Görüşmelerini Engelleme Argümanı 

Bu argüman, yukarıda açıklanan mütekabiliyet argümanına benzemekte ve 

ikamet ülkesi çıkarlarını ilgilendirmektedir. Üçüncü ülkelerin, karşılık içermeyen 

anlaşma faydasından doğrudan yararlanmaları durumunda, özellikle kimi durumlarda 

adil olmayan ve menfaat dengesi açısından olumsuz sonuçlar üreteceğinden çekindiği 

hallerde, bir vergi anlaşması imzalama gayreti göstermeyecektir479. Bu durum ise vergi 

anlaşmaları yoluyla mali iş birliğini artırma yükümlüğü olan devletler için uluslararası 

dezavantajlı bir rekabetin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, mali işbirliğinin 

bulunmaması uluslararası vergi kaçakçılığı olanaklarını da genişletmektedir480.  

Esasında, potansiyel bir anlaşma alışverişi, üçüncü ülkelerin taşıdıkları çok 

zahmetli yatırım maliyetlerine ilişkin olarak anlaşma görüşmelerinde ilgili ülke ile 

pazarlık pozisyonunu güçlendirmektedir.  Bu sayede, akit devlet mukimlerinin yabancı 

pazarlardaki rekabet güçleri arasında bir uyumlaşma sağlanmaktadır481.  

Devletlerarasında mali yakınlaşmaya ilişkin olarak, rekabet dengesindeki 

kendiliğinden uyumlaşma ve uluslararası ekonomik baskı, bu argümanın 

değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca, çifte vergilendirme durumunda, 

yabancı yatırımcıların ikamet devletinde tek taraflı ölçülerle korunmaları anlaşma 

görüşmeleri açısından üçüncü ülkeler için aleyhe bir durum yaratmakta ve kaynak 

ülkenin anlaşma talebine olumlu yanıt verilmemektedir. Bazı durumlar da ise kaynak 

                                                
478  AVI-YONAH/PANAYI, s. 28.  
479 Conduit Report, 7 (C); BECKER/WURM, s. 6; PANAYI, s.86; Ayrıca bkz. DE BROE / 

GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 383. 
480  PANAYI, s.86; ROSENBLOOM, David / LANGBEIN,S., “United States Tax Treaty Policy: An 

Overview” (1981) 19 Colum J Transnational Law 359,   s. 396-397.  
481  PANAYI, s. 86. 
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devleti üçüncü ülke ile vergi cenneti veya kanal şirket lokasyonu olması nedeniyle 

anlaşma yapmayı istememektedir482.  

Tüm bu nedenlerle, söz konusu argüman geçerlilik kazanmaktadır. Bununla 

birlikte, her ne kadar, tek taraflı düzenlemelerle çifte vergilendirmenin önünde geçilse 

de emeklilik fonları, öğrenciler, sanatçılar ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin pek çok 

husus halen anlaşmalar yoluyla çözülmektedir483.   

5. Gelir Kaybı Argümanı: 

Vergi anlaşmaları, bir devletten diğerine gerçekleşen veya gerçekleşecek gelir 

veya sermaye akışının dengelenmesi üzerine kuruludur. Anlaşma ile sağlanan faydanın 

suistimal edilmesine bağlı olarak ise bu aktarım dengesi zarara uğratılmaktadır484.  

Genel olarak, anlaşma faydaları, yabancı yatırımcıya kendi ülkelerinde 

vergilendirmenin konusu oldukları varsayımına bağlı olarak verilmektedir485. Bu 

anlaşma imtiyazı, kaynak devletçe iyiniyet belirtisi taşımaktadır486. Bu sayede, gelir 

üzerindeki istenmeyen sonuçların etkisi azaltılmakta veya tamamen yok edilmektedir. 

Bununla birlikte, anlaşma faydasının üçüncü ülkede yerleşik kişi tarafından etkin olarak 

tüketilmesi durumunda oluşturulmuş olan bu telefi mekanizması zarar görmektedir487. 

Bu noktada, anlaşma alışverişinin gerçekte gelir kaybına veya ekonomik bir 

zarara yol açıp açmadığı sorgulanmalıdır. Öncelikle, belirtmek gerekir ki, sözleşmeci 

devletler için anlaşma fayda ve maliyetini hesaplamak kolay değildir. Sözleşmeci 

devletin,  hem ikamet hem de kaynak devleti olması durumunda fayda ve maliyetin aynı 

anda yüklenilmesi söz konusudur488. Diğer söyleyişle, ABD örneğinde olduğu gibi bir 

                                                
482  AVI-YONAH/PANAYI, s. 28. 
483  AVI-YONAH/PANAYI, s. 28.  
484  PANAYI, s. 87; Ayrıca bkz. DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, 

s. 383. 
485  BECKER/WURM, s. 5. 
486  PANAYI, s. 87. 
487  BECKER/WURM, s. 5. 
488  WEEGHEL, s.122. 
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ülkenin hem sermaye ithalatçısı hem de ihracatçısı olması mümkündür. Bu durumda, 

aynı anda gerçekleşen fayda ve maliyetin hesaplanması oldukça güçtür489.  

İkinci olarak, neden bir zarar karinesinden hareket edildiği sorgulanmalıdır. 

İleri sürülebilir ki, anlaşma alışverişi ekonomik aktiviteyi artırdığında, toplam ekonomik 

kazanç, kaynak devletinin maruz kaldığı zarardan daha fazla olacaktır490. Bununla 

birlikte, kanal şirketin doğrudan gelir aktarımı sağladığı ve herhangi bir ekonomik 

faaliyetinin olmadığı uygulamalarda olduğu gibi anlaşma alışverişinin her zaman 

ekonomik aktiviteyi artırdığı da doğru değildir. Bu nedenle, bazı anlaşma alışverişi 

türlerinin diğerlerinden daha fazla olumsuz etkisinin olduğu bu argümanın 

değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır491.  

Üçüncü olarak, tarafsız/adil bir vergi sisteminin olmadığı hallerde anlaşma 

alışverişinin yol açtığı zararı değerlendirmek oldukça güçtür. Esasında, adil olmayan bir 

vergi sisteminin doğası gereği anlaşma alışverişi için teşvik yarattığıda iddia edilebilir. 

Bu halde, anlaşma alışverişi belki de, kendi kendine yardım, uluslararası çifte 

vergilendirmeden kurtulmanın yetersizliği veya anlaşma ağının eksikliği nedeniyle 

yüklenilen mali engelleri ortadan kaldıran bir araç olarak da görülebilir492. 

Sonuç olarak, anlaşma alışverişine karşı ileri sürülen argümanların birlikte 

değerlendirilmesinden, yukarıda açıklanan itirazların tek başına anlaşma alışverişine 

karşı çıkmak için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Teorik olarak, tüm anlaşma alışverişi 

yapılarının gelir kaybına yol açtığı, vergiden kaçınma sonucu doğurduğu ve 

mütekabiliyet ihlaline neden olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bu nedenle, bazı 

anlaşma alışverişi uygulamaları bu itirazları desteklerken bazıları desteklememekte, 

                                                
489  PANAYI, s.88. 
490 Anlaşma alışverişinin ekonomik aktiviteyi artırıp artırmadığı yahut kaynak devletinin gelişmiş bir 

devlet olmasının bunda etkili olup olmayacağı hususları cevaplanması gereken bir sorun olarak 
değerlendirilmiştir.  Örneğin, Union of India v. Azadi Bachao Andolan davasında Yüksek Mahkeme, 
India-Mauritus Anlaşması’nın suistimal karşıtı hükümlerinin uygulanması talebini reddetmiştir. 
Yüksek Mahkeme, kararında, gelişmiş ülkelerde anlaşma alışverişinin yabancı sermaye ve 
teknolojileri teşvik aracı olarak kullanıldığını vurgulamıştır. AVI-YONAH/PANAYI, s. 29; Ayrıca 
bu karar hakkında değerlendirmeler için bkz. BAISTROCCHI,  s. 352.   

491  AVI-YONAH/PANAYI, s. 30. 
492  PANAYI, s.88. 
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teorik gerekçelendirme  ve uygulama yöntemleri arasındaki ayrılık  eşiği ulusal 

çıkarlara göre farklılaşmaktadır493.     

                                                
493  PANAYI, s. 89. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ ANLAŞMASI KURALLARIYLA 

ANLAŞMA ALIŞVERİŞİNİN ÖNLENMESİ 

§ 5. Gerçek Lehdar (Beneficial Ownership) Klozu 

I. Kavram  

Anlaşma alışverişinin önlenmesinde anlaşmanın esas alınmasına dayanan 

‘gerçek lehdar’ (beneficial owner) koşulu, aracı kuruluşun (intermediary) sahipliğine 

yönelik bir test aracıdır. OM ve UN Modelinde, temettü, faizler ve gayri maddi hak 

bedellerinde, anlaşmadan yararlanılabilmesi, ödemenin gelirden gerçekten faydalanan 

kişiye yapılması koşuluna bağlanmıştır. Aksi halde, normal koşullarda asıl olarak 

ikamet ülkesine bırakılmış olan vergilendirme yetkisi her iki anlaşmacı devlet 

tarafından da kullanabilecektir(OM, m.10-11-12/UN, m.10-11-12). Bununla birlikte, 

“gerçek lehdar” kavramı, model anlaşma metin ve şerhlerinde tanımlanmayan 

kavramlardan birisi olup anlamının belirlenmesi açısından uluslararası literatürde bir 

dizi tartışma mevcuttur. 

 “Gerçek lehdar“ kavramı, kişinin anlaşmadan yararlanmaya yetkili olup 

olmadığı ve iki devlet arasında imzalanan anlaşmanın temettü, faiz ve gayri maddi hak 

bedeli hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağını belirlemede önemli bir role 

sahiptir. Diğer söyleyişle, kavram, gayri maddi hak bedeli, kar payı ve faiz 

ödemelerinde düşük oranlı vergi kesintisi ile alıcının anlaşma faydasının sınırlarını 

belirlemektedir. Vergi anlaşmalarında kullanılan ancak anlaşma metinlerinde 

tanımlanmayan kavramın, pek çok ülke vergi hukuku mevzuatında özel bir anlamı 

olmaması nedeniyle, vergi anlaşması temelli bir kavram olarak iç hukukta 

mahkemelerce nasıl yorumlanması gerektiği literatürde ve uygulamada oldukça tartışma 

konusu olmuştur494. Tartışmanın ana nedenini, anlaşma taraflarının hukuk sistem ve 

gelenekleri ile mülkiyet tanımına ilişkin yaklaşım farklılıları495 oluşturmaktadır496.    

                                                
494  Bkz. DU TOİT, Charl P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, Amsterdam 

1999; LI, Jinyan, “Beneficial Ownership in Tax Treaties: Judicial Interpretation and the Case for 
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Gerçek lehdar kavramı, anglo sakson hukuk kültüründe çok bilinen bir kavram 

olmasına rağmen  kıta avrupası hukuk sisteminde aynı bilinirlik düzeyine sahip değildir. 

Koşul, anlaşma uygulamasında, aracı şirketin alt lisans hakkına sahip olduğu veya 

paralel kredi yahut bağlı ortaklık biçiminde hareket ettiği, kendi namına olmakla birlikte 

sözleşmeye dayalı bir borç ilişkisi çerçevesinde elde edilen ödemenin aynı veya benzer 

tutarda bir başkasına aktarılması uygulamalarında olduğu gibi özellikle grup faaliyetleri 

açısından problem alanı olarak görülmüştür497. 

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi’nin (the UK Court of Appeal) Indofood 

kararına kadar gerçek lehdar kavramının yorumuna ilişkin içtihat sayısı oldukça az olup, 

bu kararı kavramın yorumuna ilişkin Bank of Scotland, Real Madrid, ve Prevost 

                                                                                                                                          
Clarity”, içinde: Taxpolymath: A Life İn İnternational Taxation : Essays in Honour Of John  F. 
Avery Jones,  Amsterdam , IBFD, 2010,  s. 187-210; BROE, Luc De, International Tax Planning 
and Prevention of Abuse: A study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law In Relation 
to Conduit and Base Companies, IBFD: Amsterdam, 2007, s. 654 vd.;  WHEELER, Joanna, “The 
Attribution of Income to a Person for Tax Treaty Purposes”, BIFD Bulletin, Vol. 59, No. 11, 2005, 
s..477 vd.; JIMENEZ, Adolfo Martin, “Beneficial Ownership; Current Trends”, World Tax Journal, 
Ocak 2010, s. 35 vd; OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, “Beneficial Ownership”,  BIFD Bulletin, 
Temmuz 2000, s.310 

495  a)Örneğin, İtalya Medeni Kanunu’nda haklar, mutlak ve nispi olarak ikiye ayrılmakta ve uygulaması 
medeni kanun ile sınırlandırılmaktadır. Mutlak haklar, mülkiyet hakkı (herkese karşı ileri sürülen) 
ve sınırlı ayni haklardan oluşmaktadır. Nispi haklar ise sadece belli kişilere karşı ileri 
sürülebilmektedir. Bu nedenle, İtalyan Medeni Kanununa dayanmayan bir tanımlamanın kamu 
düzenine aykırı olacağı ileri sürülmüştür. Bu konuda bkz. MAISTO, Guglielmo,  “The Taxation of 
Trust in Civil Law Countries-Italy: Aspect of Trust Taxation, European Taxation, Vol. 38, No. 8, 
1998, s. 242-248. 

        b) Türk hukuku açısından da aynı nitelendirmeyi yapmak yanlış olmayacaktır. TMK’na göre, 
mülkiyet hakkı değil mülkiyetten yararlanma hakkı bölünebilmektedir. Burada, mülkiyetin 
bölünmesinden kasıt, hukuki ve ekonomik sahip olarak bölünememesidir. Nitekim, haklar sahibine 
sağladığı yetkiye göre çeşitli adlarla anılır ve  tasnif edilirler. İleri sürülebileceği çevre açısından 
haklar, mutlak ve nisbi haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutlak haklar, hak sahibi tarafından hakkı 
ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir haklardır. Eşya üzerindeki mutlak haklar, ayni haklar ortaya 
çıkarlar. Ayni haklar, hak sahibine eşya üzerinde sağladığı yetkiye göre ikiye ayrılır. Mülkiyet hakkı 
(TMK, m.618 vd.) , sahibine hakkın konusu olan şey üzerinde kullanma (usus), semerelerinden 
yararlanma (fructus) ve tüketme (abusus) yetkilerini sağlar. Ayni hakkın, eşya üzerinde sağladığı 
yetki sınırlı ise sınırlı ayni hak söz konusudur (TMK, m.779 vd.) Nisbi haklar ise belirli bir kişiye 
veya sınırlı bir grup halindeki belirli kişilere karşı ileri sürülebilirler. Haklar konusunda bkz. 
OĞUZMAN, M.Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, 11. bası, İstanbul 2004, s. 96 vd.  

496  DU TOIT, Charl, “The Evolution of the Term Beneficial Ownership in Relation to International 
Taxation over the Past 45 Years, BIFD Bulletin, Vol. 64, No. 10, 2010,  s. 500. 

497  DU TOIT, “The Evolution of the Term Beneficial Ownership”, s. 501; BAKER, problemi şöyle 
özetlemiştir; “Pratik sorun, bir şirketin kontrolü altındaki diğer bir şirketin – hukuken zorunlu 
olmadığı elde edilen geliri nihai sahibe (ultimate owner) ödeyen - elde ettiği kar paylarının gerçek 
lehdarı olup olmayacağı ile ilgilidir. Yahut çok uluslu bir şirket grubunun ödünç aldığı parayı grup 
içindeki başka bir şirkete borç verdiği durumlarda iki kredi birbirinden bağımsız olmakla birlikte 
borç veren şirketin alınan kredinin faizini ödemek için faiz alma yükümlülüğü bulunmamaktadır”.  
Bkz. BAKER, Philip, Double Taxation Conventions, 2009, (Föy Volan), para. 10B-15.  
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kararlarının da içinde olduğu diğer içtihatlar dizisi izlemiştir. Uluslararası vergi literatür 

ve uygulamasının oldukça ilgisini çeken bu içtihatlar, kavramla ilgili olarak, iç hukuk 

anlamının salt anlaşma terimi özelliği gösteren gerçek lehdarın yorumunda ne ölçüde 

dikkate alınacağı, terime otonom bir anlam verilip verilmeyeceği, olgusal veya 

ekonomik özün gelirin şekli sahibinin gerçek lehdar olup olmadığının tespitinde dikkate 

alınıp alınmayacağı ve  eğer  alnır ise nasıl dikakte alınacağı, OECD Model Anlaşma 

Şerhinin bu yorum faaliyetiyle ne kadar ilintili olduğu sorularına dikkat çekmiştir.498 

Ayrıca, uluslararası organizasyonların (OECD, UN) son içtihatlarla da 

yakından ilgili olan çalışmaları, terimin anlamının açıklığa kavuşturulması açısından, 

gerçek lehdarın dar veya geniş anlamda anlaşma suistimalini önleyici bir koşul olup 

olupmadığı, terime ekonomik veya hukuki bir anlam verilip verilmeyeceği, bir gelir atfı 

kuralı olup olmadığı, ikili vergi anlaşmalarının diğer maddelerine taşınıp taşınmaması 

yahut her iki vergi anlaşması modelinden de silinip silinmemesi (OM, UN) gereği, gelir 

elde eden kimsenin gerçek lehdar olmadığının tespiti halinde kaynakta kesinti yapan 

vergi sorumlusunun (witholding agent) sorumluluğunun ne olduğu veya olması 

gerektiği sorularını da gündeme getirmektedir499. 

II. Gerçek Lehdar Kavramının Tarihsel Kökleri 

1. Anglo-Sakson Hukuku  

Kavramı yorumlayabilmek için öncelikle temelini sorgulamak gerekmektedir. 

Kıta avrupası hukuk sistemine yabancı bir kavram olan  “Gerçek Lehdarlık“ temel 

olarak  anglo-sakson hukuk kültürüne ait bir kavramdır500. 

Kavramla ilgili olarak, öncelikle anglo-sakson hukuk kültürüne bakılmasının 

gerekçesi literatürde iki nedene dayandırılmıştır. İlk olarak, kavram, İngiliz vergi 

hukukunda elliden fazla hükümde ve mahkeme içtihatlarında sıkça kullanılmaktadır. 

Diğer bir neden ise, kavram 1977, OM’ne taşınmadan önce bazı Birleşik Krallık 

anlaşmalarında kullanılmış olup İngiltere, kavramı OM’ne taşıyan OECD Çalışma 

                                                
498  LI, s.188. 
499  JIMENEZ,  Beneficial Ownership, s. 36. 
500 Bkz. DU TOIT, s.99 vd.;  JONES, Avery et.al, “The Origins Of Concepts and Expressions Used in 

the OECD Model and their Adoption by States”, BIFD Bulletin, Vol. 60, 2006, No. 6, s. 246.  
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Grubu içerisinde söz konusu tarih itibariyle bir üyeyle temsil edilmiştir. Bu nedenle,  

çalışma komitesinin İngiliz hukukundan etkilenmiş olma ihtimali güçlü bir olasılık 

olarak görülmektedir 501. 

İngiliz hukukunda mülkiyet, hukuki hak sahibi ve yararlanan hak sahibi 

arasında bölünebilmekte ve hukuken hak sahibi ve yararlanan hak sahibi birbirinden 

farklı kişiler olabilmektedir502.  

Kavramın temelini, bizim de dahil olduğumuz kıta avrupası hukuk sisteminde 

tam karşılamamakla birlikte kısaca, bir mülkiyet hakkını başkası adına kullanmayı ifade 

eden “trust“ oluşturmaktadır. İngiliz örf ve adet hukukunda kurumsallaşarak gelişen ve 

ABD’de geniş uygulama alanı bulan kavram, kıta avrupası hukuk sistemine yabancı 

olup başta Alman Hukuku olmak üzere sisteme dahil diğer ülkelerde “inanç 

sözleşmesi“, “dolaylı temsil“ veya “yönetim vekaleti” kavramlarıyla karşılanmaya 

çalışılmakta ancak bu kavramların hiç birisi özü itibariyle  trust’ı karşılamadığı gibi 

“Trust” ı ingilizce dışında ifade eden ortak bir terim üzerinde de uzlaşılamamıştır. Türk 

hukuku bakımından da aynı durum söz konusu olup trust kurumunun Türkçe bir 

karşılığı bulunmamaktadır503. 

Tartışma konusu kurum kökenini Ortaçağ’dan almaktadır. 13.yüzyılda bazı 

toprak sahiplerinin feodal yükümlerden ve toprak vergilerinden kurtulmak için 

geliştirdiği yöntemde toprak sahibi, toprağını feoffee denilen bir başka feodale 

devretmekte ancak aralarındaki anlaşma gereği kullanmaya devam edeceği bu toprağın 

bir süre sonra veya ölümünden sonra bir “yararlanana” (lehdara-beneficiary) 

devredileceği kararlaştırılmaktadır504.  

Dönem hukuku açısından, yazılı yapılma imkanı olmasına rağmen yazılı 

yapılmadan güven esasına dayalı olarak yapıldığı için  özel kullanıma katlanma- 

sonradan başkasına devretme yükümleri yaptırıma bağlanmamıştır. Özü itibariyle, 

mülkiyet hakkının bazı yetkilerinin belirli şekilde davranılması koşuluyla başkasına 

                                                
501  DU TOIT,  s. 99. 
502  DU TOIT, s.115; DE BROE, s.663. 
503  ÖZ, Turgut, “Parçalanmış Mülkiyet:Trust”, Prof.Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul, s.1426. 
504  ÖZ, s.1427. 
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bırakılması söz konusudur. Kıta Avrupası ve Roma Hukuku geleneklerine aykırı olan 

sistemde, mülkiyet bölünmekte ve mülkiyet hakkından yararlanan ve mülkiyete ilişkin 

yetkileri kullanan kişi ayrılmaktadır505.  

2. OECD Model Anlaşması 

a. 1977-2010 Dönemi 

Kavram, açık bir tanım yapılmaksızın ve şerhte sınırlı referansla ilk defa 1977 

OM’inde yer almıştır506. Bununla birlikte, 1977 OM,  kavramın kullanıldığı ilk yer 

olmayıp   öcesinde, veraset vergisine ilişkin bazı anlaşmalarda kullanılmıştır.507. 1977 

OM sonrası, kavrama ilişkin eleştiriler, çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar 

ve devamında şerh değişiklikleri ile giderilmeye çalışılmıştır.   

Kavramın, 1977 Modeline yerleştirilme amacı, anlaşmanın kötüye 

kullanılmasını engellemektir508. Bu amaç, tasarıyı hazırlayanların özel bir amaçtan 

hareketle iç hukuka üstün gelecek anlaşma merkezli ve temelini suistimalden alan bir 

kavram kullandıkları konusunda ip ucu vermektedir509. 

Kanal Şirket Raporu’nda510(1986), hissedarları lehine vekil (nominiee) veya 

acenta (agent) benzeri bir yapılanmada sınırlı bir yetkiyle sadece emanetçi gibi (mere 

fiduciary) hareket eden yapılar kanal şirket olarak tanımlanmıştır. Rapor, anlaşmalarda 

değişiklik önererek değişiklik yapılmadığı sürece ahde vefa ilkesi gereği dürüstlüğe 

aykırı kullanım durumlarında dahi  anlaşma faydasından yararlanmanın 

engellenemeyeceğinin altını çizmiştir.  
                                                
505  ÖZ, s.1427, para.2. 
506  Bkz. 1977, OM, C(10-11-12). Kavrama ilişkin olarak, hiçbir ülke yorum veya çekince beyanında 

bulunmamıştır.  
507  a) OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT,”Beneficial Ownership”, BIFD Bulletin, Vol. 54, 2000, No. 

7, s. 310. 
       b) (1945, İngiltere-ABD Anlaşması). Ayrıca, (1966, İngiltere- ABD Anlaşması Ek Protokolü gibi 

bazı gelir vergisi anlaşmalarında da kullanıldı. Diğer örnekler; (1968, İngiltere-Hollanda), (1969 
Avustralya-Japonya), (1975, İngiltere-İspanya), (1968, İrlanda-Fransa) ve İngiltere-Antiller 1947 
anlaşmasına ilişkin 1968 uzatma protokolü şeklinde sıralanabilir. OLIVER/ LIBIN/ 
WEEGHEL/TOIT, s.311. 

508  Bkz. 1977, OM, C(1); DE BROE, s.670; VOGEL, Double Taxation Conventions, s.561, para.6.  
509  WALSER, Joni L., The OECD Model Convention-1998 and Beyond the Concept of the Beneficial 

Ownership in Tax Treaties, Proceedings of a Seminar held in London, in 1998 during the 
52.Congress of the IFA, Vol.23a, The Netherlands, 2000, s. 16. 

510  Conduit Report, R(6)-8. 
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OM Şerhinde 1995 yılında yapılan değişiklikle, 10, 11 ve 12. maddelerde yer 

alan        “…elde edenin karpayı/faiz/gayri maddi hak bedelinin gerçek lehdar olması 

durumunda… “ şeklindeki ifade “…karpayı/faiz/gayri maddi hak bedeli elde eden 

gerçek lehdarın diğer sözleşmeci devlet mukimi olması durumunda…” şeklinde 

değiştirilmiştir.  Şerhe göre değişikliğin amacı, kaynak devleti vergilemesinin aracı 

kuruluşların söz konusu olduğu durumlarda sınırlanamayacağına ilişkin açıklık 

getirmektir511.  

Ortaklıklar Raporu (1999), şeffaf ortaklık ortaklarının bazı koşullarda gerçek 

lehdar kabul edilebileceğini kabul etmiş ve gerçek lehdarın ortaklığın kurulu olduğu 

ülkede vergi sorumlusu olup olmadığına ilişkin bir test önermiştir. Bununla birlikte, 

gerçek lehdar koşulu için ayrıntılı bir tartışma veya kritere yer verilmemiştir.512.   

OM Şerhinde 2003 yılında yapılan değişiklikte, gerçek lehdar kavramının dar 

ve teknik manada değil, aksine çifte vergilendirmeden kaçınma ve kaçakçılığı önleme 

anlaşmalarının içeriği, amacı ve kapsamının ışığı altında anlaşılması gerektiği ifade 

edilmiştir 513.  

Söz konusu değişiklik, gerçek lehdarın anlamını da kaçınma karşıtı hükümler 

ekseninde genişletmiştir514. Bu haliyle, sadece acente veya vekil olarak hareket edenler 

değil, kanal benzeri hareket eden kimseler de gerçek lehdar olarak nitelenmeyecek ve 

kısa süreli sahiplikler, paralel kredinin alınmasından kısa bir süre sonra havale edilmesi, 

küçük aracılık faaliyetleri ve operasyonel temel taşımayan işlemler de bu eksende 

değerlendirilecektir515.  

                                                
511  WEEGHEL, s. 56; COLLIER, Richard, “Clarity, Opacity and Beneficial Ownership”, BTR, 2011, 

(6),  s.688.  
512 COLLIER, s.689; Partnership Report, R(15)-24, para.61. 
513  OM, (2003), C(10), para.12-12.2; OM, (2003), C(11), para.8-8.2; OM, (2003), C(12), para.4-4.2 
514  Dikkat edilmelidir ki, OM şerhinde yapılan 2003 değişiklikleri vergi anlaşmaları ve iç hukuktaki 

kaçınma karşıtı hükümler arasındaki ilişkiyi temelden etkilemiştir.1963’teki taslak metinden 2003 
yılına kadar, OM Şerhleri, anlaşmaların, bilgi değişimini düzenleyen 26. madde aracılığıyla, 
vergiden kaçınma ve kaçakçılığa yardım etmemesi gerektiği yaklaşımını benimserken yapılan 
değişiklikle (1.madde 7.paragraf) Şerh, daha önce belirtilen amaçlarla birlikte, vergi anlaşmalarının 
iç hukuktaki kaçınma karşıtı hükümlerin (yargısal veya pozitif hukuk anlamında) uygulamasını 
sınırlamadığı kabul etmiştir.  

515  OM, (2003), C(10), para.12.1; Ayrıca bkz. ROHATGI, Volume II,  s.172. 
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Şerhte yapılan 2003 değişiklikleri, kavramın anlamına ilişkin belirsizliği daha 

da artırmış, gerçek lehdarın tespiti için şekli sahiplik, vekillik gibi daha önce üzerinde 

durulmuş kavramların ötesine geçen bir ölçü getirmediği gibi  nispeten öznel nitelik 

taşıyan başka terimleri gündeme getirmiştir516.  

2003 değişiklikleri sonrası sorun “Kollektif Yatırım Araçları Gelirlerinin 

Anlaşma Faydasından Yararlanması” başlıklı raporda da kısaca ele alınmıştır517.   

Kollektif Yatırım Araçlarının, elde edilen gelir açısından gerçek lehdar  olarak kabul 

edilip edilmeyeceğine ilişkin ana tartışma bir dizi alt tartışma ile birlikte 

değerlendirilmiştir518. Raporda ulaşılan ana sonuç, kollektif yatırım aracının  (CIV) 

anlaşmalar kapsamında “kişi” ve “mukim” olarak değerlendirilmesi ve bunların 

yöneticilerinin yatırımcı lehine mal varlığının yönetiminde takdir yetkisinin olması 

durumunda, elde edilen gelirin gerçek lehdarı olarak muamele görmesi yönündedir519.  

Rapordaki tartışmaların, gerçek lehdarın tespitine yönelik arayışta madde 1 

açısından faydalı olacağını düşünmek güçtür. Zira, mevcut tartışma sadece CIV 

uygulamalarına yönelik olup, genel bir gerçek lehdar hükmünün kabulü  ve mevcut 

belirsizliklerin kaldırılması için uygulanabilir niteliğe sahip değildir. Ayrıca, madde 10, 

11, 12 açısından da faydalı bir içeriğe sahip değildir520.  

b. 2011 Sonrası Dönem 

Gerçek lehdar kavramına ilişkin tartışmalar, kavramın netleştirilmesine 

yönelik, Şerhte değişiklik öngören bir taslakla sonuçlanmıştır521. Taslak dört ana 

değişiklik önermiştir522.   

                                                
516  COLLIER, s.690; Şerhte, kullanılan “benefit”, “practical matters”, “powers” ifadeleri bu yaklaşımın 

temelini oluşturmaktadır. Bkz. OM, (2003), C(10), para.12.1. 
517 OECD, The Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of Collective Investment 

Vehicles, Paris: OECD, 2010, s.31-35, para.9 ve 10. 
518  Anlaşmalarda tanımlanmayan “Kollektif Yatırım Aracı” teriminin 3(2) anlamında bir terim olup 

olmadığı tartışılmış ve terimin iç hukuka göre yorunlanması gerektiğine karar verilmiştir.  
COLLIER, s.692. 

519  COLLIER, s.691. 
520  COLLIER, s.693.  
521  a) Taslağın amacı, kavramın mahkemeler ve vergi idarelerince farklı forumuna bağlı olarak ortaya 

çıkacak çifte vergileme veya çifte vergilememeyi önlemek biçiminde ifade edilmiştir. Bkz. 
Clarification of The Meaning Of “Beneficial Owner” in The OECD Model Tax Convention 
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İlk olarak, gerçek lehdar kavramının bir anlama sahip olduğu belirli ülkelere 

referansla yorumlanmaması gerektiği yönünde bir belirleme yapılmıştır523. Zira, 

kavramın Model Şerhe eklendiği tarih itibariyle pek çok ülke için açık bir anlamı 

bulunmamaktadır. Söz konusu belirleme, anglo sakson ülkeleri ve trust hukuku 

üzerinden örneklendirilmiştir524.  Bu belirleme, kavramın anlamını arama faaliyetinde 

özellikle Birleşik Krallık'a gönderme yapan görüşler açısından çok önem taşımaktadır. 

Şerhte önerilen değişikliğe göre, gerçek lehdar kavramının anlamı için doğrudan İngiliz 

hukuku anlamına başvurulamayacak olmakla birlikte, bu durum iç hukuk anlamının 

otomatik olarak uygulanmayacağı anlamına da  gelmemektedir. İç hukuktaki anlam, 

şerhin konuya genel yaklaşımı ile uyumlu olduğu sürece uygulanabilir niteliğe sahiptir. 

Bununla birlikte, söz konusu değişiklik, iç hukuk anlamının, kavramın anlamını arama 

faaliyetinde kurucu niteliğe sahip olmadığını belirtmenin örtük bir ifadesi olduğu 

biçiminde değerlendirilmiştir525.  

İkinci önemli değişiklik, gerçek lehdarın kim olduğuna ilişkindir526. Şerhteki 

mevcut ifadelere göre, elde edilen gelir üzerinde oldukça sınırlı yetkiye sahip kanal 

kurumlar gerçek lehdar olarak nitelenmemektedir. Bununla birlikte, yeni düzenleme 

benzer mahiyette hareket eden acenta, vekil veya kurumların neden gerçek lehdar 

olmadığını açıklamaya çalışmaktadır.  Buna göre, söz konusu durumlarda, gelir elde 

                                                                                                                                          
Discussion Draft (29 April 2011 to 15 July 2011).  
http://www.oecd.org/dataoecd/49/35/47643872.pdf, Erişim: 12.05.2011.      

       b ) Kavramın anlamını netleştirme girişimi literatür ve uygulamada çok olumlu karşılanmış 
olmakla birlikte mevcut önerinin sorunları çözmek yerine artıracağı yönünde çoğunluk görüşü 
bulunmaktadır. Örneğin bkz. OECD Discussion Draft “Clarification of the Meaning of„ Beneficial 
Owner‟ in the OECD Model Tax Convention” Response by John Avery Jones, Richard Vann and 
Joanna Wheeler, http://www.oecd.org/dataoecd/49/41/48420432.pdf, Erişim: 15.04.2012.      

       c) JONES/VANN/WHEELER’e göre,  kavramın Modele yerleştirilme amacı, emanetçi gibi kendi 
adına hareket eden kimselerin anlaşma faydasından yararlanmasını engellemektedir ve tanımla ilgili 
olarak bu amacı aşan her türlü genişletme girişimi daha çok belirsizlik ve karmaşa getirecek olması 
nedeniyle gereksizdir.  Bununla birlikte, OECD, emanetçi gibi hareket edilen yapı ve kavramları 
sınırlamak konusunda yol gösterebilir. Zira, bu konuda iç hukuk kurallarının amacı ve anlaşma 
politikasının amaçları birbirinden farklıdır. İç hukuk kuralları, vergiden kaçınmak için gelirini 
üçüncü kişiye aktarımını engelleme amacı taşırken vergi anlaşmaları, anlaşma ehili yoluyla anlaşma 
alışverişi yapılmasını engelleme amacı taşımaktadırlar. Bu açıdan, söz konusu amaçsal farklılığın 
Şerhte açıkça belirtilmesi faydalı olacaktır.   Bkz. “Response by John Avery Jones, Richard Vann 
and Joanna Wheeler”, s.1. 

522  Değişiklik önerisi, her madde için (9, 10,11)aynı içerikte yinelenmiştir. 
523  COLLIER, s.700.  
524  Bkz.” Clarification of The Meaning Of “Beneficial Owner”,s.3,  para.12.1. 
525  COLLIER, s.700. 
526  COLLIER, s.701. 
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eden kimse kar payı üzerinde “tam bir kullanma ve yararlanma” yetkisine sahip değildir 

ve gerçek lehdar, sözleşmesel veya hukuksal başka bir nedenle ödemeyi üçüncü kişiye 

aktarma yükümlülüğü taşımaksızın ödeme üzerinde “tam bir kullanma ve yararlanma” ( 

full right to use and enjoy) yetkisine sahip olmalıdır. Ödemeyi üçüncü kişiye taşıma 

yükümlüğü, çeşitli ilgili dökümanlardan anlaşılabileceği gibi işlemin özü gereği olgu ve 

koşullardan hareketle de belirlenebilir527. Buradaki ilgililik testi  (relevant test) gelirin 

kendisine ilişkin olup, gelirin elde edildiği malvarlığı veya sermayeye ilişkin değildir528.  

Model Şerh’te yapılması önerilen değişiklikler, gerçek lehdara ilişkin 

tartışmaları azaltacak veya ortadan kaldıracak bir görünüm taşımamaktadır. Yeni 

metnin, acente, temcilci veya benzer rolde hareket eden kimselerin pozisyonlarını daha 

ayrıntılı açıklama gayreti taşıdığı varsayılmakla  birlikte yeni ifadeler bu konuda bir 

netlik taşımamaktadır. Bu durumda, önemli sorun, söz konusu ifadelerin gerçek lehdarın 

değerlendirilmesinde ek veya alternatif bir test biçiminde yorumlanması ve farklı 

sahiplik derecelerini gerektirecek olmasıdır. Böyle bir uygulamada, kelimenin anlamı 

önemli ölçüde değiştirilebilecektir. Özellikle, “sözleşmesel veya hukuksal başka bir 

nedenle ödemeyi üçüncü kişiye aktarma yükümlülüğü” koşulunun uygulamada 

ispatlanması oldukça güçtür. Ayrıca, “yükümlülük” (obligation) ifadesi içeriği gereği, 

açık bir kapı olarak kalmakta ve aktarılacak ödemenin miktarına ilişkin bir  belirleme de 

bulunmamaktadır. Bu kapsamda, yükümlülük ifadesi içeriğinin tarafların arasında 

imzalanmış hukuki dökümanlardan hareketle belirlenebileceği kabul edilmekle birlikte 

maalesef bunun  aynı anda “olgu ve koşullar” ile desteklenmesi gerekmektedir529. "Tam 

kullanma ve yararlanma yetkisi" (full right to use and enjoy) ifadesiyle ilgili diğer bir 

eleştiri, gerçek lehdarın esasında gelir üzerinde oldukça sınırlı bir yetkisi olmasına 

rağmen, kavramın, tam sahiplikten hareket edilerek tersten tanımlanmaya 

çalışılmasıdır530. 

Bu yorum, yanlış olduğundan bahisle OECD tarafından reddedebilecek 

olmakla birlikte maalesef taslak metin bu konuda yeterince açık değildir ve vergi 

                                                
527  Bkz.” Clarification of The Meaning Of “Beneficial Owner”,s.3,  para.12.4  
528  COLLIER, s.701 
529  COLLIER, s.701. 
530  Bkz.??????????????? 
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idarelerini  tamamen ekonomik sahipliğe yönlendirme konusunda cesaretlendirici bir 

nitelik taşımaktadır531.  

Üçüncü değişiklik, gerçek lehdar testi ve diğer kaçınma karşıtı hükümler 

arasındaki ilişki hakkındadır532. Buna göre, gerçek lehdar testinin geçilmiş olması 

anlaşma faydasının sağlanması açısından tek başına yeterli değildir. Gerçek lehdar testi, 

üçüncü kişiye gelir aktarımına yönelik bir test standartı olup anlaşma suistimalinin OM, 

madde 1’de belrtilen daha başka biçimleri de  söz konusudur. 533.   

Son olarak, dördüncü değişiklik, başka metinlerde kullanılan gerçek lehdar 

terimlerine ilişkindir534.Buna göre, gerçek lehdar terimi ilgili maddenin içeriği 

ekseninde değerlendirilmeli ve başka metinlerdeki kullanımlardan ayrı 

değerlendirilmelidir. Örneğin, kara para aklama tedbirlerinde yer alan  malvarlığını 

etkin kontrol eden nihai kişi koşulu doğrudan gerçek kişilere yönelik olup niteliği gereği 

bu maddede ki kullanımla uyumlu değildir535.  

III.  Gerçek Lehdar Kavramının Yorum Yöntemi 

1998 IFA Kongresinde Vogel, uluslararası alanda tartışmalı iki konuya işaret 

etmiştir. İlk olarak, gerçek lehdar terimi, model anlaşmaların 3/2’nci maddesi anlamında 

bir terim midir-ki bu yolla sözleşmeci devletin terime yüklediği iç hukuk anlamına 

gidilmektedir- veya model anlaşmanın (OM), 10-11 ve 12. maddelerinin içeriği, terimin 

uluslararası vergi dili olarak otonom yorumlanmasını gerektir mi? İkinci olarak, eğer 

sözleşmeci devletin iç hukukunda gerçek lehdarın bir anlamı hakkında bir düzenleme 

yok ise terim nasıl yorumlanmalı ve gerçek lehdar kim olmalıdır536?  

Gerçek lehdarın tanımını yapabilmek için öncelikle eğer var ise anlaşma 

tanımlarına ardından varsa iç hukuka ve son olarak olası uluslararası anlamı için OECD 

                                                
531  COLLIER, s.702.   
532  COLLIER, s.702. 
533  Bkz.” Clarification of The Meaning Of “Beneficial Owner”,s.3,  para.12.5. 
534  COLLIER, s.703.  
535  Bkz.” Clarification of The Meaning Of “Beneficial Owner”,s.3,  para.12.6. 
536  VOGEL, Klaus, The OECD Model Convention-1998 and Beyond the Concept of the Beneficial 

Ownership in Tax Treaties, Proceedings of a Seminar held in London, in 1998 during the 
52.Congress of the IFA, Vol.23a, The Netherlands, 2000,  s. 15. 
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şerhine bakmanın gerekli olduğu belirtilmektedir537. Fakat bu önerinin yerindeliği de 

tartışmalıdır. Bu bölümde yöntem sorunu ele alınacaktır.  

a. İç hukuk Anlamına Göre Yorum: OM, 3 (2) 

Vergi anlaşmalarında kullanılan terimlerin, anlaşmanın kendisinde 

tanımlanması durumunda, anlaşma tarafları terimi anlaşmadaki anlamına uygun 

yorumlamak durumundadırlar. Bununla birlikte,  gerçek lehdar anlaşmalarda 

çoğunlukla tanımlanmayan bir kavramdır. Böylesi haller için vergi anlaşmasında yer 

alan 3(2)’nci madde  özel bir yorum kuralı olarak devreye girmektedir. Diğer bir 

deyişle, herhangi bir terimin anlaşmada tanımlanmaması veya anlamının bizzat 

anlaşmacı devletlerin iç hukukuna bırakılması mümkündür. İç hukuku yetkili kılan bu 

anlaşma hükmü, ”gönderme hükmü” olarak adlandırılmaktadır538. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, gönderme hükmünün anlaşmadan 

doğan bütün yorum sorunları için iç hukuku yetkili kılan genel bir gönderme hükmü 

olarak değerlendirilmemesi gereğidir. Hüküm, anlaşmada mevcut bütün boşlukları 

dolduran ve iç hukuk hükümlerinin uygulamasına yönelik bir araç değildir539. 

OM, 3/2 inci maddesi şöyledir; “Bu Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından 

herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi 

bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı vergilerin amaçları 

bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı taşıyacak ve bu 

Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer 

mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır".  “. (OM, 2010, 3/2-

UNM, 3/2). Bu noktada belirtmek gerekir ki, model anlaşmaların 3/2. maddesi, 

                                                
537  BERNSTEIN, Jack, “Beneficial Ownership: An International Perspective”, Tax Notes International, 

Mart, 2007, s.1212. 
538  YALTI SOYDAN, s. 94. 
539  YALTI SOYDAN, s.94. Konuyu iç hukuk çatışması açısından irdeleyen bir çalışma için bkz. 

JONES, Avery, “The Interaction Between Tax Treaty Provisions and Domestic Law”, Tax Treaties 
and Domestic Law, EC and International Tax Law Series,  Volume 2, Gueglielmo Maisto/Series 
Editor, IBFD, The Netherlands, 2006, s.123-158. Ayrıca konu hakkında WALSER ve AULT’un 
görüşleri için bkz. 52.Congress of the IFA,  s. 21.   



116 

literatürde çok tartışmalı alanlardan biri olup kapsamı ve sınırı itibariyle bu çalışmanın 

konusunu aşan söz konusu tartışmalara girilmeyecektir540. 

Uluslararası vergi terimlerinin, anlaşma içeriği çerçevesinde yorumlanması ve 

iç hukuka gidilmemesi konusunda literatürde yoğun bir görüş birliği söz konusudur. 

EDWARDES-KER’e göre, vergi anlaşmalarında kullanılan uluslararası vergi terimleri 

kendilerine otonom bir anlam verilerek, anlaşma içeriği özelinde yorumlanmalıdırlar. 

Çünkü, anlaşmalarda geçen terimlerin pek çok ülkede eş anlamlı olduğunu söylemek 

mümkün değildir541.  

VOGEL’e göre, terimin iç hukuk referansıyla yorumlanmaması gereğinin en 

önemli nedeni, anlaşmayı uygulayan devletlerin hiç birinin ulusal vergi sisteminde 

gerçek lehdarın açık bir tanımı olmamasıdır. Bu yüzden, terim anlaşma içeriğine atıfla 

yorumlanmalıdır542. 

Bununla birlikte, bir görüşe göre, en azından bazı Anglo-Sakson ülkelerinde 

anlaşmanın ingilizce versiyonu açısından terimin bir anlamı vardır ve bu ülkeler 3 (2) 

hükmünden yararlanabilirler543.    

PROKISCH’e göre, uluslararası vergi dili var olduğu sürece , 3(2) maddesinin 

bir anlamı kalmamaktadır. Çünkü, 3(2) açık olmayan ve şüpheli hallerde uygulanacak 

bir yorum kuralıdır. Tanımlanmamış bir terimle karşılaşıldığı hallerde, terimle ilgili 

olarak uluslararası ortak bir anlayışa ulaşmak mümkündür. Bu durumda, ortak bir 

anlayışa ulaşmak, bahsi geçen yorum kuralından daha önemli hale gelmektedir544.  

                                                
540  Gönderme yapılan iç hukuk kurallarının neler olduğu, göndermenin iç hukukun tamamına mı yoksa 

bir kısmına mı yapıldığı,  hangi devletin iç hukukunun hareket noktası olacağı ve “anlaşma içeriği 
aksini gerektirmedikçe” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hususlarında bkz. JONES, Avery, 
“Article 3(2) of the OECD Model Convention and the Commentary to It: Treaty Interpretation”, 
European Taxation, Vol. 33, No. 8, 1993, s.252-257; ENGELEN, Frank,  Interpretation of Tax 
Treaties under International Law, IBFD Doctoral Series: Vol. 7, 2004, s.478. 

541 Michael Edwardes-Ker, Tax Treaty Interpretation (Dublin: In-Depth Publishing, 1995) (looseleaf) 
aktaran DU TOIT, s. 173, dpn:373. 

542  VOGEL, Double Taxations Conventions,  s.562, para.8-9; DE BROE, s.672, para.456 
543  DU TOIT, s. 173, para. 4. 
544  DU TOIT, s. 174, dpn:376. 
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Başka bir görüşe göre, gerçek lehdar bir anlaşma terimidir ve 3(2) yollamasıyla 

iç hukuk hükümlerine göre yorumlanması anlaşmanın uygulanmasını tehlikeye 

düşürebileceği gibi anlaşmanın aşılmasına da (treaty override) yol açabilecektir545.    

Bununla birlikte, iç hukuk hükümlerinin gerçek lehdarın tespitinde 

uygulanabileceğini savunan görüşler de olup, özellikle  1996 USA Modeli Teknik 

açıklamalarında görüş açıkça ifade edilmiştir. Yine,  3(2) inci maddenin yollamasıyla 

kaynak devletin iç hukuk tanımlamasının gerçek lehdarın tespitinde uygulanabileceği de 

bu eksende savunulmuştur546.    

Katıldığımız görüşe göre, “gerçek lehdar” bir anlaşma terimi olup yapısı gereği 

otonom yorumlanmak zorundadır. Aksi yaklaşım bir yandan 3(2) nin kendi içinde 

taşıdığı diğer sorunlara bir yenisini eklemekten öteye gidemeyeceği gibi anlaşma 

uygulamasının sürdürülebilirliği ve anlaşma aşımı sorunlarını da beraberinde 

getirecektir.  

b. Uluslararası Anlama Göre Yorum 

Uluslararası anlama ulaşma konusunda kaynaklar sınırlı olmakla birlikte, ( ki 

bu konudaki kaynaklar sadece OECD dokümanlarıdır) terimin iç hukuklardaki anlamı 

konusunda özellikle anglo-sakson ülkelerinde daha çok kaynağa ulaşmak mümkündür. 

Mevcut bilgiler üzerinden, taşıdığı belirsizlikler ve uyuşmazlıklar nedeniyle gerçek 

lehdarın uluslararası anlamına ulaşmak bu haliyle zor görünmektedir. Üzerinde 

anlaşılan tek husus, “acente” ve  “temsilcinin” gerçek lehdar olmadığıdır, ancak kimin 

“temsilci” ya da “acente” olduğu konusunda da bir uyuşmadan bahsetmek mümkün 

değildir. Bu farklılılaşma sadece iki farklı devlet arasında olmayıp, aynı devlet içinde de 

farklılaşmalar görülmektedir(Örneğin, ABD gibi). Genel olarak, farklılaşmanın hukuki 

(Belçika, Fransa, Rusya gibi) veya ekonomik yaklaşımı (ABD, İngiltere, Hindistan gibi) 

benimseyen ülkeler arasında  da olduğu görülmektedir. Bu konuda, en çok yapılan 

                                                
545  DUTOIT,  s. 174, dpn:377. 
546  DU TOIT, s. 175. 
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eleştiri, şerhte, Viyana Konvansiyonu’nda olduğu gibi anlaşma yorumunu düzenleyen 

adımların olmamasıdır547. 

Viyana Konvansiyonu’na göre, “bir anlaşma, anlaşmanın içeriği ile bağlantılı 

olarak ve konu ve amacının ışığı altında terimlerin olağan anlamlarına uygun biçimde, 

ve iyi niyetle yorumlanmalıdır”. Konvansiyon, yorumda başlangıç noktasını kelimenin 

anlamı olarak belirtmiştir.  

Bu bakımdan, “gerçek lehdar”ın common law ülkelerinden çıkartılan veya 

geliştirilen anlamının 31(1) anlamında kelimenin olağan anlamı sayılıp sayılmayacağı 

tartışılmıştır548. Ayrıca, OECD şerhlerinin ve örneğin Kanal Şirket Raporu’nun da 

yorum kuralları açısından ne ölçüde dikkate alınacağı tartışmalı diğer  bir durumdur. 

Yardımcı yorum kaynağı olarak nitelenen bu kaynaklardan elde edilen anlamın 

31(1)’den hareketle “olağan anlam” olduğu sonucuna ulaşılabilir549. Eğer bu konuda bir 

uzlaşı sağlanamaz ise OECD dokümanlarından elde edilen anlamın 31(4) kapsamında 

değerlendirilmesi de mümkündür. 31 (4)’e göre, anlaşmada tanımlanmayan ve fakat iç 

hukuka gönderme de yapılmayan terimlerin yorumu için uluslararası hukuk kurallarına 

başvurulur.  

Uluslararası literatürde, gerçek lehdarın olası üç anlamı olduğu tartışılmıştır 

Bunlar; kavram common law ülkelerindeki iç hukuk anlamını taşır, acente veya vekili 

(agent veya nominiee) dışarıda bırakan bir anlamı taşır (OM Şerhi Yaklaşımı) , kaynak 

veya ikamet devletinde kendisine gelir atfedilebilen kişi anlamını taşır şeklindedir550. 

Common law ülkelerindeki anlamı taşıdığı görüşünün argümanları kısaca 

şöyledir; OECD Modelinde bir tanım verilmemiş ve hiçbir devlet yorum veya çekince 

beyanında bulunmamıştır. Bu nedenle, kökenini common law'da bulan bu kavramın aksi 

şekilde anlaşılması için bir neden bulunmamaktadır551. Bununla birlikte, anglo-sakson 

hukukundaki anlamın kabulü durumunda, bu kez de İngiliz trust hukukunun mu yoksa 

                                                
547  OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.312. 
548  OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.317. 
549  OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.318; YALTI, s.88. 
550  DE BROE, s.673, para.458. 
551  OLIVER bu görüşe katılmamakta ve olası kanıt olarak madde 3 ile ilgili olarak koyduğu çekinceyi 

ileri sürmektedir. Bkz. OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.318, dpn:22. 
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vergi hukukunun mu başlangıç noktası alınacağı tartışması ortaya çıkacaktır. Zira, her 

iki alanda da kavram farklı kullanılmaktadır552. Diğer bir argüman, tanımlanmayan bir 

terimin varlığı durumunda Viyana Konvansiyonu yorum basamakları uygulanır. İlk 

önce kelime karşılığına bakılır ve sonra anlaşmanın içerik-amaç ve konusu ekseninde 

yorum faaliyeti yapılır şeklindedir553.  

Acenta veya temsilciyi dışarıda bırakan anlam; Kanal Şirket Raporu’ndan 

hareket etmektedir. Rapora göre, acenta veya temsilci yahut onlar gibi davranan kişiler 

gerçek lehdar olarak nitelenemeyecektir. Rapor, kanal şirketleri sahip oldukları yetkinin 

oldukça sınırlı olması durumunda acenta veya temsilci ile eş görmüştür. Bununla 

birlikte, raporda her kanal şirketin otomatik olarak gerçek lehdar olamayacağı gibi bir 

sonuçta kabul edilmemiştir554. Burada, ayrıca kimin acenta veya temcilci olduğu ile 

ilgili terimsel bir tartışmadan da bahsedilmelidir. Raporda, İngilizce “agent” ve 

“nominee” terimleri kullanılmıştır, ancak bu terimlerin içerikleri ile ilgili olarak 

devletler arasında üzerinde uzlaşılmış tek bir anlamdan bahsetmek mümkün 

görünmemektedir. Anglo-Sakson ve kıta avrupası hukuk sistemi terimlere farklı içerik 

yüklemektedir. Bellirli kıta avrupası ülkelerinde, acenta terimi, üçüncü kişilerle temsil 

veren nam ve hesabına hareket eden kimseyi ifade eder. Buna karşılık, anglo-sakson 

ülkelerde terim, daha geniş bir içeriğe sahiptir. Örneğin ABD’nde acenta ilişkisi için 

temsil veren tarafından açık bir yetkilendirme koşulu aranmamaktadır555.  Kıta Avrupası 

                                                
552  WEEGHEL, S.70. 
553  OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s. 318. Bu görüşün diğer argümanları ve eleştirisi için bkz. 

s.319 vd. 
554  OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s. 319. Bu görüşün diğer argümanları ve eleştirisi için bkz. 

s.320 vd 
555  a) WEEGHEL, s.71; Vergi hukukuna geçtiğimizde, “National Carbide Co. v.Commissioner” 

davasında acente ilişkisinin kapsam ve sınırlarına ilişkin olarak pek çok faktör değerlendirilmiştir. 
Karara göre, şirket ve hissedarları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde (1) şirketin temsil 
verenler nam ve hesabına hareket etmesi, (2) işlemlerinin temsil vereni bağlaması, (3) elde edilen 
gelirin temsil verene aktarılması (4) gelir alındısının temsil verenin işçilerine atfedilip 
atfedilemeyeceği ve temsil verenin mal varlığı hususları göz önünde tutulmaktadır. Bkz. 
WEEGHEL, s.72. 

       b) Türk Hukukunda, temsil kurumunun, genel hükümleri TBK’m.40-48’de düzenlenmiştir. Bununla 
birlikte, bazı temsilcilik türleri TBK, bazıları ise TTK’nda düzenlenmiştir. Buna göre, tacir 
yardımcıları bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bağımlı 
yardımcılar tacirin emri, denetimi, gözetimi altında çalışır iken bağımsız tacir yardımcılarının 
genelde tacirin işletmesinden ayrı işletmeleri vardır. Tacirin emri, denetimi, gözetimi altında 
çalışmaları söz konusu değildir. Bağımlı yardımcılar da kendi aralarında taciri temsil etme yetkisi 
olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda, OM Şerhi’nde yapılan acente ve 
temsilci tartışmalarının Türk Hukuku açısından, özellikle ticari temsilci (TBK, m.547), ticari vekil 



120 

ve Anglo-Sakson hukuklarında acentanın temsil olunan namına işlem yapıp 

yapamayacağına ilişkin farklar bir yana bırakılırsa, genel olarak temsil olunan, 

acentanın iş ve eylemlerinden sorumlu tutulmaktadır. Buna bağlı olarak, OM Şerhi’nde 

geçen acenta teriminin, elde edilen gelir temsil verene ait olmakla birlikte, dolaylı 

temsilci olarak ilk görünüşte anlaşma faydasından yararlanmaya yetkili olan kişi 

biçiminde yorumlanması en anlamlı yorum olarak karşımıza çıkmaktadır.  Aynı 

değerlendirme, temsilci için de söz konusudur556.    

Kendisine gelir atfedilebilen kişi anlamı; WEEGHEL tarafından önerilen bu 

görüş, neyi aradığımız sorusundan hareket etmektedir. Ödemenin gerçek lehdarı 

açısından asıl soru gelir elde eden kimsenin ikamet devletinde söz konusu ödeme 

açısından herhangi bir vergi sorumluluğu taşıyıp taşımadığıdır. Bu sorumluluk, genel 

anlamda bir vergi sorumluluğuna değil ödemenin vergiye tabi olup olmadığına 

yöneliktir557.  

Anlaşmaların çoğu gerçek lehdar tanımı içermemekle birlikte, örneğin 

Almanya- ABD  anlaşması ve Almanya-İtalya vergi anlaşmalarında tanıma rastlamak 

mümkündür. Almanya-ABD anlaşmasına göre gerçek lehdar, kaynak devlet hukukuna 

göre kendisine gelir atfedilebilen kişidir. Yine,  ABD Modelinin (2006) Teknik 

Açıklamasında, model anlaşma gerçek lehdarı, kaynak devlet hukukuna göre kendisine 

gelir atfedilebilen kişi olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, ABD gerçek lehdarın 

uluslararası mali anlamını reddetmektedir558. 

                                                                                                                                          
(TBK, m.551) ve acente (TTK, m. ekseninde yapılması gerekmektedir.  Tacir yardımcıları hakkında 
bkz. BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2012, s.176 vd.   

556  WEEGHEL, s. 72.  
557  WEEGHEL, s.89-90; OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.322. 
558  BERNSTEIN, s.1211-1212. 
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IV. Gerçek Lehdar Kavramının Yorum Uygulamaları  

1. Hollanda: The Royal Dutch Petroleum Kararı 

Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin “The Royal Dutch Petroleum” kararı559, 

gerçek lehdar kavramının uluslararası anlamına göndermede bulunan ilk karardır.  

Uyuşmazlık konusu olayın olguları şöyledir: İngiltere mukimi olan banker, 

“Royal Dutch Petroleum” hisselerinin temettü kuponlarını satın almış, ancak 

temettülere ilişkin hisse senetlerinin sahibi veya zilyedi olmamıştır. Hisselerin sahibi 

Luxembourg mukimi olup Hollanda-Lüksemburg anlaşmasından yararlanma hakkı 

bulunmamaktadır. Kuponların satışı sırasında, temettü açıklanmış ancak henüz 

dağıtılmamıştır. İngiltere mukimi bankere yapılan temettü ödemesi %25 vergi 

kesintisine tabidir. Vergi kesintisini takiben banker, İngiltere-Hollanda anlaşması 

kapsamında  (m.10-2) ödediği verginin %10 unu geri almak için Hollanda idaresine 

başvurmuştur. Anlaşmaya göre, temettüler üzerinden ödenen vergi kesintisi ancak 

temettünün gerçek lehdara ödenmesi durumunda geri alınabilmektedir. Başvuru, idare 

tarafından reddedilmiş, ilk derece yargılaması da banker aleyhine sonuçlanmış ancak 

Yüksek Mahkeme yapılan temyiz incelemesinde banker lehine, bankerin gerçek lehdar 

olduğu yönünde, karar vermiştir560.  

Yüksek Mahkeme, değerlendirmesinde şu tespitlerde bulunmuştur. Öncelikle, 

hisselerin sahibi olunması gerekliliği bulunmamaktadır (the underlying property). İkinci 

olarak, bankerin ödeme ve kupanlar üzerinde özgürce hareket edebilmesi nedeniyle 

kuponlar üzerindeki hakka ve ödemeye yönelmiştir. Üçüncü olarak, gerçek lehdar 

ödemenin yapıldığı  zamana göre tespit edilmek zorundadır. Son olarak, mahkeme, 

ortak bir uluslararası anlama ulaşma konusunda sadece gerçek lehdarın tespitine 

                                                
559  Hoge Raad, 6 April 1994, No:28 638, (BNB 1994/217) and IBFD, Tax Treaty Case Law Database; 

Bu karar hakkında bkz. DU TOIT, s.151-154; DE BROE, s. 694, para.475; VERDONER, 
Louan,/OFFERMANNS, René,/ HUIBREGTSE, Steef, “A Cross-Country Perspective on Beneficial 
Ownership – Part 1, European Taxation, Vol. 50,  No. 9, 2010, s.427-428. 

560  DU TOIT, “The Evolution of the term “Beneficial Ownership”, s.504. 
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yönelmiş, lehdarın amacının vergi faydası elde edip etmemek olmadığının tespitine 

yönelik herhangi bir test uygulaması yapmamıştır561.  

2. İngiltere: Indofood Kararı 

İngiltere’de verilen bu kararın en önemli özelliği, mahkemenin gerçek lehdar 

icin “uluslararası mali anlamı” ve gerçek lehdarın tespitinde “ekonomik yaklaşımı” 

kabul etmesidir. Karar, pek cok belirsizlik ve tartışmayı da  beraberinde getirmiştir562.   

Davanın dikkat çeken bir yanı, İngiliz mahkemelerinde vergi anlaşmaları  

ekseninde gerçek lehdarın tanımına ilişkin ilk karar olmasıdır. Kavramın doğduğu ülke 

olarak, vergi anlaşması ekseninde verilen bu karar oldukça dikkat çekmiştir563. Olguları 

bir miktar karmaşık olan uyuşmazlık kısaca söyle özetlenebilir: Bir Endonezya şirketi 

olan Indofood, tahvil çıkarma ve paralel kredi kullanma amacına yönelik olarak 

Mauritus’ta bir şirket kurmuştur (Special Purpose Vehicle). Taraflar arasındaki 

anlaşmaya göre, tahviller brüt tutar üzerinden ödenecek olup (gross-up clause), 

vergilendirme rejiminde veya vergi anlaşmasında yapılacak bir değişik nedeniyle erken 

itfa halinde, Mauritus şirketi Endonezya’da maruz kalınacak vergiyi ödeme 

yükümlülüğü altındadır. Bununla birlikte, tahviller, Mauritus şirketine erken itfa 

neticesinde maruz kalınacak vergi sorumluluğunu alınacak makul önlemlerle düşürme 

veya azaltma imkanı da vermektedir.Yapının Mauritus üzerinden kurulma amacı, 

Endonezya-Mauritus arasındaki düşük oranlı vergi kesintisine  imkan sağlayan vergi 

anlaşmasından yararlanmaktır. Mauritus vergilendirme rejimine göre  yurt dışına 

yapılan ödemelerde vergi kesintisi bulunmamaktadır. Kanal şirket yapılanmaları yoluyla 

anlaşmanın suistimalini engellemek isteyen Endonezya’nın, Mauritus ile olan 

anlaşmasını geçmişe etkili olarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürürlükten 

kaldırdığını açıklaması üzerine, söz konusu ödemeler üzerindeki %10 oranındaki 
                                                
561  DU TOIT, “The Evolution of the term “Beneficial Ownership”,  s.504-505. 
562 a) Dava, ticari bir uyuşmazlığa dayanıp vergi mahkemesinde görülmemiştir. Karar için bkz. UK: 

CA, 2 Mar. 2006, Indofood International Finance Ltd. v. JP Morgan Chase Bank NA, (2006) 8 
ITLR 653, STC 1 195 and IBFD Tax Treaty Case Law Database. 

      b) Tartışmalar için bkz. BERNSTEIN, s.1214; LI, s.192 vd.; JIMENEZ, s.42 vd; BAKER, Philip, 
“Beneficial Ownership: After Indofood”, GITC Review, Vol.VI, No.1, February 2007, London, 
s.15-28; FRASER, Ross/OLIVER, J.D.B, “Beneficial Ownership: HMRC’s Draft Guidance on 
Interpretation of the Indofood Decision”, B.T.R, 2007, s.39-57; DU TOIT, “The Evolution of the 
term “Beneficial Ownership”,  s.505-506. 

563  DU TOIT, “The Evolution of the term “Beneficial Ownership”,  s.505. 
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Endonezya vergi oranı %20’ye çıkmıştır. Tahvillerin 2002 yılında çıkarılması 

nedeniyle, faiz ve değişen oranlar Mauritus aleyhine sonuç doğurmuştur. Bunun üzere, 

tahvilleri itfa ederek yeniden daha uygun oranlarda yapılandırmak isteyen Indofood’a, 

JP Morgan’ın ( tahvil hamillerinin temsilcisi) cevabı olumsuz olmuştur. JP Morgan’a 

göre, Mauritus, anlaşmadaki koşul gereği Hollanda-Endonezya anlaşmasının düşük 

oranlı sisteminden faydalanmak için finansal yapılanmaya Dutch NewCo’yu 

yerleştirmeliydi. Yargılamadaki ana tartışma konusu, NewCo’nun Hollanda-Endonezya 

anlaşması kapsamında yapılacak bir ödemenin gerçek lehdarı olup olmadığıydı. Seçilen 

hukukun İngiliz hukuku olması nedeniyle uyuşmazlık İngiliz mahkemelerinde 

görülmüştür564.   

İlk derece yargılaması, NewCo lehine sonuçlanmış ancak temyiz mahkemesi 

Hollanda-Endonezya anlaşması kapsamında faiz elde eden NewCo’nun gerçek lehdar 

olmadığına hükmetmiştir. Mahkeme, kararında, VAHS, 31, OM Şerhi, Kanal Şirket 

Raporu ve Philip Baker’ın daha önce yayınladığı görüşlerine atıf yapmıştır565.  

Mahkemeye göre, “gerçek lehdar kavramı” sahibine gelirden tamamen 

yararlanma imkanı vermeyen şekli sahiplik sıfatı ile  uyumsuzluk göstermektedir566. 

3. Kanada: Prevost Kararı 

Perevost kararı,  vergi anlaşmalarında gerçek lehdarın yorumuna ilişkin ilk 

Kanada davasıdır. Dava sadece kararda yapılan detaylı değerlendirme nedeniyle değil, 

Kanada’nın anglo-sakson ve  kıta avrupası hukuk ailesine üye bölgelerden oluşması, 

ayrıca ingilizce ve fransızcanın  ülke genelinde resmi dil olması nedeniyle çok 

önemlidir567. 

 

                                                
564  LI,  s.193. 
565  LI,  s.194; DE BROE, s.711, para.487. 
566  LI, s.194. Ayrıca, gerçek lehdar kavramı hakkında İngiltere yaklaşımı için bkz. VERDONER 

Louan,/OFFERMANNS, René,/ HUIBREGTSE , Steef, “A Cross-Country Perspective on 
Beneficial  Ownership – Part 2, European Taxation, Vol. 50,  No. 10, 2010,  s. 468-469. 

567  DU TOIT, “The Evolution of the term “Beneficial Ownership”,  s.506; Karar için bkz. CA: FCA, 26 
Feb. 2009, Her Majesty the Queen v. Prévost Car Inc., 2009 FCA 59 and IBFD Tax Treaty Case 
Law Database.. 
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Olayın olguları şöyledir: Prevost, Kanada’nın Kebek bölgesinde yerleşik bir 

şirkettir. 1995 yılında, İsveç mukimi Volvo, Prevost’un bütün hisselerini satın almış ve 

alımdan kısa süre sonra bütün hisselerini Hollanda mukimi HoldCo’ya transfer etmiştir. 

Transferi takiben, İngiltere mukimi Henyls, HoldCo’nun %49 hissesini satın almıştır. 

Taraflar arasında imzalanan hissedarlık sözleşmesine göre, Volvo ve Henyls, Prevost ve 

HoldCo’nun, yıllık kazançlarının en az %80’ini hissedarlara kar payı olarak dağıtacağı 

hususunda anlaşmışlardır. Prevost, önceden kararlaştırılan hissedarlık sözleşmesi 

kapsamında karpayını HoldCo’ya Hollanda-Kanada Vergi anlaşması kapsamında %5 

vergi kesintisi ile ödemiş, ardından HoldCo, Prevost’tan elde ettiği kar payını Volvo ve 

Henyls’e dağıtmıştır. Kanada Gelir İdaresi, HoldCo’nun   elde ettiği kar payı açısından 

gerçek lehdar olmadığını iddia etmiştir568.  

Davanın ilk derece yargılamasında, Yargıç Rip, J., HoldCo’nun gerçek lehdar 

olmadığı iddiasını reddetmiş ve terimin uluslararası anlamına göre yorumlanması 

gerektiğine karar vermiştir569. Yargıç, HoldCo’nun hukuki yapısına odaklanmış ve 

Hollanda Şirketler Hukuku ve aradaki hukuki ilişki temelinde gerçek lehdar olduğu 

değerlendirmesinde bulunmuştur. HoldCo ve hissedarlar arasındaki ilişki bir acenta 

veya vekil ilişkisi değildir. HoldCo, Prevost hisselerinin kayıtlı sahibi olup hisselerin 

tamamına kendisi sahiptir. HoldCo, karpaylarını elde ettiği zaman hissedarlarına 

dağıtılmak üzere kar paylarının mülkiyetine sahiptir570.     

Federal Temyiz Mahkemesi, Yargıç Rip’in kararını desteklemiş ve Yargıç’ın 

yaklaşımını OM Şerhi ve Kanal Şirket raporu ile uyumlu bulmuştur571. 

                                                
568  LI,  s. 195-196. 
569  LI,  s. 196. 
570  LI,  s. 197. 
571  a) LI,  s.198; Ayrıca bkz. JIMENEZ, “ Beneficial Ownership”, s.47-49. 
      b) Gerçek lehdar ile ilgili olarak bir diğer Kanada kararı “Velcro Kararı”dır. Karar, 2012 tarihli 

olup ilk derece aşaması tamamlanmış ve temyiz sürecindedir. Bununla birlikte, Prevost’tan sonra 
beklenildiği üzere, ilk derece mahkemesi uyuşmazlığı hukuki yaklaşımla ele almış ve vergi idaresi 
iddialarını reddetmiştir. Olayın olguları kısaca şöyledir: Kanadalı mükellef,  Velcro Industries BV 
("Velcro Industries") ile bir lisans sözleşmesi imzalamıştır. Bu sırada, Velcro Industries Hollanda 
mukimi olup mükellef yaptığı ödemelere Kanada-Hollanda Anlaşması hükümlerini uygulamaktadır. 
Devamında, Velcro Industries Hollanda Anthilleri mukimi olmuştur ve Kanada’nın Hollanda 
Anthilleri ile vergi anlaşması bulunmamaktadır. Bu durumda, yapılacak ödemeler Kanada iç 
hukukuna göre %25 vergi kesintisine tabidir. Bunun yerine, Velcro Industries, lisans sözleşmesinden 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Hollanda’da mukim bağlı ortaklık "Velcro Holdings"e 
devretmiştir. Bu işlemle, mükellef, gayri maddi hak bedellerinin %90’ını Velcro Holdings’e 



125 

4. Fransa: Royal Bank of Scotland Kararı 

Fransız Danıştayı (Conseil d’ Etat)  bu kararında, ekonomik yorumdan 

hareketle Fransa- İngiltere Anlaşma faydasının mükellef hakkında uygulanamayacağına 

hükmetmiştir572. 

Olayın olguları şöyledir: ABD Ana Şirketi, 5 Kasım 1992 tarihinde, Fransız 

bağlı ortaklığının oydan yoksun bir grup hissesine ait kar payı kuponlarını üç yılllık bir 

süre için intifa sözleşmesi  ile RBS’ye devretmiştir. 30 Eylül 1993 tarihinde, bağlı 

ortaklık olan Fransız Şirketi yaklaşık 90 milyon frank değerinde kar payı dağıtmıştır. İç 

hukuk gereği, kar payları %25 vergi kesintisine tabidir. 15 Aralık 1993 tarihinde, 

“RBS”, Fransa-İngiltere Anlaşması (m.9/6) uyarınca %15 oranında olan vergi 

kesintisini aşan miktarın iadesini ve yine anlaşma uyarınca kar payı üzerindeki vergi 

alacağının573 transferini (m.9/7) talep etmiştir.  Vergi alacağının indirilmesini sağlayan 

                                                                                                                                          
ödemeye başlamıştır, ancak fikri hakların mülkiyeti halen Velcro Industries’de kalmıştır. Mükellef 
yaptığı ödemelere Kanada Anlaşması hükümlerini uygulayıp 1998 yılına kadar %10 vergi kesintisi 
yapmıştır. Kanada Gelir İdaresi, ("CRA") işlemi eleştirmiş ve Velcro Holdings’e 1996 – 2004 yılları 
arasında yapılan ödemelerin gerçek lehdarının Velco Industries olması (Hollanda Antileri)  
nedeniyle %25 kesintiye tabi olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme,  “Velcro Holdings”in mükelleften 
gayri maddi hak bedeli almak içini hukuki hakka sahip olduğu, münhasıran zilyedlik ve kontrolün 
kendisinde olması, muhasebe kayıtlarının Dolara çevrilerek tutulması ve kur riskine razı olması, 
parayı kendi çıkarına elde etmesi, alınan ve ödenen bedellerin birbirinden farklı olması nedeniyle 
gerçek lehdar olduğuna hükmetmişir.  Bkz. CA: FCA, 24 February 2012, Velcro Canada v. The 
Queen, No: 2012 TCC 57 IBFD, Tax Treaty Case Law Database. 

      c) Ayrıca, gerçek lehdar kavramı hakkında Kanada yaklaşımı için bkz. 
VERDONER/OFFERMANNS/ HUIBREGTSE, Part-1, s.422.  

572  a) FR:CE, 29 Dec. 2006, Ministre de l’Economie, de Finances et de l’Industrie v. Société Bank of 
Scotland, Decision No. 283314, IBFD Tax Treaty Case Law Database; Ayrıca, gerçek lehdar 
yaklaşımı konusunda Fransız yaklaşımı için bkz. VERDONER/OFFERMANNS/ HUIBREGTSE, 
Part-1, s.425; GİBERT, Bruno/ OUAMRANE, Yacine, “Beneficial Ownership-A French 
Perspective”, European Taxation, Ocak 2008, s.8. 

       b) Gerçek lehdar hakkında bir diğer Fransız uyuşmazlığı, “Diebold Kararı”dır. Bu olayda, diğer 
Fransız şirketlere bilgisayar ekipmanları kiralama işiyle iştigal eden Fransız Diebold Courtage SA, 
satın aldığı  ekipmanları Hollandalı bir limited ortaklık olan Equilease C.V’ye  önce satmış, 
ardından da ekipmanları aynı şirketten kiralayarak alt kira sözleşmesiyle üçüncü şirketlere 
kiralamıştır.  Equilease C.V ise Hollanda’da herhangi bir ticari faaliyet göstermemekte, Equilease 
Management A.G bağlı ortaklığı olarak etkin yönetim merkezi de İsviçre’de bulunmaktadır. Bu 
yönetim hizmeti için, Hollandalı limited ortaklık , aradaki lisans sözleşmesi uyarınca Equilease 
Management A.G’ye %68  gayri maddi hak bedeli ödemektedir.(French-Sourced). Fransız vergi 
idaresinin aksine, Danıştay, olgulardan hareketle, İsviçre Şirketinin değil Hollandalı limited 
ortaklığın gerçek lehdar olduğuna hükmetmiştir. Mahkeme kararının hareket noktası, İsviçre 
Şirketine ödenen meblağın hizmetle orantısı açısından fazla olmadığına dayanmıştır. French 
Supreme Administrative Court (Conseil d’Etat), 13 October 1999, No:191191. Bkz. 
VERDONER/OFFERMANNS/ HUIBREGTSE, Part-1, s.423; GIBERT/OUAMRANE, s.6. 

573  Vergi alacağı yöntemi (imputation system), kar payı dağıtımına esas kazanç üzerinden şirket 
tarafından ödenmiş verginin, ortakların kar payına ilişkin olarak ödeyecekleri vergiden indirilmesi 
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koşul, Fransa- ABD anlaşmasında bulunmamaktadır. Kurgunun işlemesi dahilinde, 

“RBS”, kar payına ilişkin olarak  270 milyon frank üzerinden 74.25 milyon frankı aşan 

bir geri ödeme alacaktır574.   

Fransız Vergi İdaresi, RBS’nin talebini, kar paylarının gerçek lehdarının ABD 

Ana Şirketi olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.Vergi idaresine göre, “RBS” tarafından 

intifa anlaşması kapsamında ABD Ana Şirketine ödenen tutar ile net kar payı tutarı eşit 

idi. Bu nedenle işlem, RBS tarafından ABD Ana Şirkete verilen bir kredi olarak 

nitelendirilmiş, kar paylarına ilişkin mahsup talebi reddedilmiştir. “RBS” uyuşmazlığı 

mahkemeye taşımış, başvurunun ilk derece mahkemesinde reddedilmesi üzerine itiraz 

mahkemesine başvurulmuştur. İtiraz mahkemesinde lehe karar çıkmakla birlikte575, 

nihai olarak Danıştay “RBS”nin gerçek lehdar olmadığına hükmetmiştir576.  

Yüksek Mahkeme, kararında, Fransa-İngiltere Anlaşmasının, düşük oranlı 

vergileme ve vergi alacağının (avoir fiscal) transferini sağlayan avantajlarını göz 

önünde tutmuştur. Anlaşmaya göre, vergi alacağının transferi ancak kar paylarının 

gerçek lehdarı olunması durumunda mümkündür.  Mahkeme, ayrıca, intifa 

sözleşmesinin sadece vergi alacağının transferine yönelik vergisel bir amaçla 

imzalandığı, zira Fransa-ABD anlaşmasının bu yönde bir hüküm içermediği tespitinde 

bulunmuştur577.  

Mahkeme, red kararında, “Hukukun Suistimalini Önleme Danışma Komitesi” 

(the Consultative Committee for the Prevention of Abuse of Law) görüşünden de 

yararlanmıştır. Fransız Vergi Usul Kanunu’nun (LPF) L64. maddesine göre, vergi 

                                                                                                                                          
imkânını vermektedir.  Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için bkz. 
ATEŞAĞAOĞLU, Erdem, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, 
İstanbul 2012, s.269-271.  

574  LI, s.195.  
575 İtiraz Mahkemesi, konuyu hukuki yaklaşımla ele almıştır. Ayrıntılar için bkz. Case Summary, 

FR:CE, 29 Dec. 2006, Ministre de l’Economie, de Finances et de l’Industrie v. Société Bank of 
Scotland, Decision No. 283314, IBFD Tax Treaty Case Law Database.  

576  Kararın yorumu için bkz. ARGINELLI/ SILVA/ELLUL/ STORCKMEIJER, “The Royal Bank of 
Scotland Case: More Controversy on the Interpretation of the Term (Beneficial Owner)”, A Decade 
of Case Law, Essays in honour of the 10th anniversary of the Leiden Adv. LLM in International Tax 
Law içinde, (Edit.Raffaele Russo&Renetta Fontana), Amsterdam, 2008, s.216-246; JIMENEZ, 
“Beneficialownership”, s.46-47 ; DE BROE, s.699, para.479;  Lİ, s. 194-195.  

577  FR:CE, 29 Dec. 2006, Ministre de l’Economie, de Finances et de l’Industrie v. Société Bank of 
Scotland, Decision No. 283314, IBFD Tax Treaty Case Law Database. 
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idaresi görünüş itibariyle yapay olan ve sadece vergisel motivasyonlu yapılanmaları 

reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca, uyuşmazlık işlemin vergi idaresince yeniden 

değerlendirilmesi aşamasında değil, vergi kesintisinin geri ödemesi ve vergi alacağı 

hakkının transferinde ortaya çıkmıştır ve vergi idaresi (LPF) L64 hükümlerini 

uygulamadan da taraflar arasındaki sözleşmeyi eleştirme ve yeniden nitelendirme 

hakkına sahiptir.  

Sonuç olarak, Yüksek Mahkeme, Anlaşmanın m.9/6 hükmü uyarınca 

“RSB”nin “gerçek lehdar” olmadığına ve bu nedenle fazla yapılan vergi kesintisini ve 

vergi alacağı hakkının transferini talep etme hakkı olmadığına hükmetmiştir.   

5. İspanya: Real Madrid Kararı 

İspanya Ulusal Mahkemesi (Audiencia National) (AN)578, tarafından verilen 

kararda, gerçek lehdar teriminin uluslararası anlamından hareketle otonom 

yorumlanması gerektiği vurgulanarak işlemin ekonomik temeline atıfla hüküm tesis 

edilmiştir.  

Olayın olguları şöyledir:  İspanyol Futbol Klubü Real Madrid (RM), tanınmış 

futbolcularının imaj haklarının kullanımı ile ilgili olarak Macaristan’da mukim bir 

şirkete ödeme yapmaktadır.  Yapılan ödemelerin neredeyse tamamı -yaklaşık %99’u- 

ise  Macar Şirket tarafından  Hollanda’da mukim başka bir şirkete aktarılmaktadır.  

Macaristan-İspanya Anlaşması’na göre (m.12/1), İspanya’dan Macaristan’a yapılan 

gayrimaddi hak bedeli ödemeleri vergi kesintisine tabi değildir.  İspanyol Vergi İdaresi, 

Macar Şirket’in sıfır oranlı vergi faydasından yararlanma amacıyla aracı olarak 

kullanıldığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Buna göre, Macar Şirket, yapılan gayri 

maddi hak ödemelerinin neredeyse tamamını Hollanda mukimi diğer şirkete aktarması 

nedeniyle gerçek lehdar değildi. Ödemelerin küçük bir kısmı Macar Şirket bünyesinde 

tutulmakla birlikte alınan ve yapılan ödemeler arasında gün ve miktar açısından yakın 

bir bağ olması önemli başka bir husus olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, RM ve Macar 

Şirket arasında bir faturalaşma olmaması, yapılan ödemelerin taraflar arasında 

                                                
578  ES: AN, 18 July 2006, Real Madrid F.C. v. Oficina Nacional de Inspección, Decision No. 

1110/2003, IBFD Tax Treaty Case Law Database ; Kararın değerlendirilmesi için bkz. JIMENEZ, 
“Beneficial Ownership”, s. 38-40; LI, s. 195. 
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imzalanmış sözleşmelerden önce gerçekleştirilmiş olması vb. hususlar da göz önünde 

tutulmuştur. RM, vergi idaresine karşı, Macar Şirket’in hukuki sahip olduğu yönünde 

bir itirazda bulunmamış, ancak ödemelerden hareketle Macar Şirketin gerçek lehdar 

olmadığı sonucuna ulaşılmasının mümkün olmadığını ileri sürmüştür.   

Ulusal Mahkeme, Macar Şirketin, gayri maddi hak bedellerinin gerçek lehdarı 

olmadığına hükmetmiştir579. Mahkeme, gerçek lehdar kavramının üçüncü ülke 

mukimlerini anlaşma faydasından yararlandırmama amacı taşıdığı belirlemesini 

yapmıştır. Mahkemeye göre, aracı Macar Şirket’in kullanılmasının ana amacı Hollanda 

Şirketi’ne Macaristan-İspanya Anlaşma faydasının sağlanmasıydı. Bu nedenle, 

mahkeme, ödemelere Hollanda-İspanya Anlaşması oranlarının uygulanmasını hukuka 

uygun bulmuştur.   

Mahkemenin değerlendirme ve yorumları şöyle özetlenebilir580:  

Gerçek lehdar kavramının temel amacı anlaşma alışverişini önlemektir. 

Mahkeme, esasında, gerçek lehdarlığı, anlaşma alışverişini önlemeye ilişkin etkisine 

bağlı olarak değerlendirmiştir. Mahkemeye göre, kavram, iç hukuktaki genel suistimal 

önleyici kuralın (General Anti-Avoidance Rule-GAAR) etkisine sahiptir. Sonuç olarak, 

gerçek lehdar koşulu, kaynak devleti olarak İspanya’ya vergiden kaçınmanın ortaya 

çıkarıldığı her durumda iç hukuka gitmeden uygulanma hakkı vermektedir581.  

Mahkeme, gerçek lehdarın uluslararası anlamından hareketle otonom 

yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. İç hukukta kavramın tanımı bulunmamakta ve 

“anlaşma aksini gerektirmedikçe” OM, 3(2), ibaresinden hareketle iç hukuka referans 

da yapılamamaktadır.  OM ve materyallerindeki değişim süreci göz önünde tutularak 

olayın değerlendirilmesinde “ekonomik yorum” dan hareket edilmiştir. Bu kapsamda, 

gelirin veya malvarlığının sahipliğine değil, elde eden ve gelir arasındaki ilişkiye 
                                                
579  Uyuşmazlıkla, ayrıca, imaj haklarının gayri maddi hak bedeli olup olmadığı sorunu da gündeme 

gelmiş ancak mahkeme gerekçelendirmeden imaj haklarının gayri maddi hak bedeli olduğuna karar 
vermiştir. İmaj haklarının gayri maddi hak bedeli olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin görüş için 
bkz. JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 38,dpn:12 

580  ES: AN, 18 July 2006, Real Madrid F.C. v. Oficina Nacional de Inspección, Decision No. 
1110/2003, IBFD Tax Treaty Case Law Database. 

581  İspanya Genel Vergi Yasası’na göre, ( 2003 öncesi madde 15, 2003 sonrası madde 159) vergiden 
kaçınma halinde özel bir prosedür işletilmektedir. Bu durumda, vergi müfettişi incelemeyi 
durdurmak ve olayı merkezi komisyona göndermek zorundadır.  
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yönelinmiştir. Esasında mahkeme, kararda, gerçek lehdar koşulunu ticari amaç testine 

(business reason) benzetmiştir;  ödeyici ve geliri nihai elde eden arasındaki işletmenin 

bir ticari amacı var ise aracı kuruluş gerçek lehdar olarak değerlendirilecektir. Bununla 

birlikte, aracı kuruluşun yegâne amacının lehe vergi oranından yararlanmak olması ve 

bir ticari amacının bulunmaması durumunda gerçek lehdar olduğundan 

bahsedilemeyecektir.  

Mahkeme, alıcının (recipient) elde ettiği gayri maddi hak bedeli üzerindeki 

hukuki yetkisini değerlendirmemiştir. Aksine, Macar Şirketin elde edilen ödemeyi 

doğrudan Hollanda Şirketine aktarması nedeniyle hiç kontrol yetkisi olmadığını tespit 

etmiştir. Bu nedenle, karar,  Macar Şirketin hukuki sahip olup olmadığı, gayri maddi 

hak bedelinin bu şirkete atfedilebilip edilmeyeceği, gelirin aktarılmasına yönelik hukuki 

risk taşıyıp taşımadığı yönlerinden eksik analiz edilmiştir582.   

Mahkeme, OM (2003), Kanal Şirket Raporu ve İspanya-Macaristan Anlaşması 

hükümlerini uygulamış ancak neden bu dokümanlardan yararlanıldığını 

açıklamamıştır583.  

Yukarıdaki içtihatlardan görüleceği, gerçek lehdarın  anlamını belirleme 

faaliyetinde Hollanda ve Kanada kararları hukuki yaklaşımı esas almış iken İngiltere, 

İspanya ve Fransa ekonomik yaklaşım esasını benimsemiş görünmektedir584.  

6. Kararların Değerlendirilmesi 

İçtihatlardan görülmektedir ki, hemen hemen bütün ülke yargı kararlarında 

gerçek lehdarın uluslararası anlamına göndermede bulunulmaktadır. Kavramın içeriği 

ise mahkemeler tarafından OM, Kanal Şirket Raporu ve 2003 değişikliklerine atıfla 

                                                
582  Değerlendirme karar özetini yapan JIMENEZ’e aittir. Bkz. IBFD Tax Treaty Case Law Database.   
583  Mahkemenin benzer nitelikte diğer kararları için bkz. Audiencia Nacional, decision of 26 March 

2007 (JUR\2007\101877); Audiencia Nacional, decision of 13 November 2006 (JUR\2006\284618); 
Audiencia Nacional, decision of 10 November 2006 (JUR\2006\284679); Audiencia Nacional, 
decision of 20 July 2006 (JUR\2007\16526); Audiencia Nacional, decision of 18 July 2006 
(JUR\2007\8915 y JUR\2007\16549). Bu kararlar hakkında değerlendirme için bkz. JIMENEZ, 
“Beneficial Ownership”, s. 37-38. 

584  Uluslararası bu içtihatların, kavramın anlamını belirleme konusunda OECD’ye yol göstereceğini 
düşünmek yanlış olmayacaktır. Nitekim Model Şerhin 5. madde (2005) değişikliklerinde Italya-
Philip Morris, 3. maddeye ilişkin değişikliklerde Kanada Melford davaları doğrudan etkili olmuştur. 
LI, s. 207. 
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belirlenmeye çalışılmaktadır. İlk bakışta, bu durum, kavramın bir iç hukuk meselesi 

olmaktan çok uluslararası hukuk sorunu olarak algılanmaya başlandığını 

göstermektedir. Bununla birlikte, şaşırtıcı biçimde, kavramın uluslararası anlamına 

göndermede bulunan mahkemelerin iç hukuk ile bağı tamamen kesmediği de 

görülmektedir. Kararların çoğunda (Prevost hariç) kaynak devleti suistimal karşıtı 

hüküm standartları  kavrama atfedilmektedir585.  

Esasında, bu durumda, eğer gerçek lehdarın uluslararası bir anlamı olsa idi  

tamamen farklı dil ve anlayışlarda olan mahkeme ve vergi idareleri arasında karşılıklı 

bir anlayışın sağlanamayacağı da söylenebilir. Ancak, bu değerlendirme söz konusu 

içtihatlar için en azından ilk bakışta pek çok ortak nokta taşımaları nedeniyle adil bir 

değerlendirme olmayacaktır. Burada en önemli husus, vergi idareleri ve mahkemeler 

arasındaki farklı dil sorununun, OECD ve UN’i kavramın anlamını belirlemeye yönelik 

bir baskı sürecine taşıyacak olmasıdır586.  

Yukarıda yaptığımız belirlemede de görüldüğü üzere, yargı kararlarının 

çoğunda (Prevost ve Royal Dutch Petroleum hariç) ekonomik yaklaşım/özün biçime 

önceliği ilkesi uygulanmış ve  gerçek lehdar, kararların bazısında örtük (İspanya) 

bazılarında da açık biçimde ( Indofood) gelir üzerinde ekonomik faydaya sahip olan kişi 

olarak değerlendirilmiştir587.  Bu yaklaşım literatürde bazı hukukçu yazarlar tarafından 

da desteklenmektedir588. 

Bununla birlikte, her ne kadar yargı kararlarında açık biçimde ifade edilmiş 

olsa da kararlarda gerçekten ekonomik yaklaşım /özün biçime önceliği analizi yapıldığı 

belirlemesi çok doğru bir değerlendirme değildir. Kararlar, ilk bakışta, elde edilen ve 

ödenen gelir arasındaki ilişki, aracı kuruluşun yetkisi, gelirin aracı kuruluşla aktarılıp 

                                                
585  JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 50; DE BROE, özellikle Indofood ve Prevost kararlarının 

aynı OECD dokümanlarını birbirinden tamamen farklı biçimde nasıl değerlendirdiğine dikkat 
çekmiştir. Bununla birlikte, yazara göre, daha tehlikeli husus, Fransa örneğinden hareketle iç hukuk 
suistimal hükümlerinin uygulanmasıdır. Bkz. DE BROE, s.713, para.488. 

586  JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 50. 
587  JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 51. 
588  Örn. PIJL, H.,  “The Definition of Beneficial Owner under Dutch Law”, BIFD Bulletin, Vol.54, 

No:6, s.256-257; VOGEL’de ekonomik yoruma yakın görünmektedir. Zira, gerçek lehdarın bir özün 
biçime önceliği meselesi olduğuna göndermede bulunmuştur. Buna göre, gerçek lehdar koşulu 
sadece hukuki değil aynı zamanda olgusal da bir sorundur. Bkz. VOGEL, Double Tax 
Conventions.562,  para.9-10.  
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aktarılmadığı gibi koşulları değerlendirerek gerçek lehdarı ekonomik açıdan 

yorumluyor gibi görünse de kararlarda ( Royal Bank of Scotland hariç) olguların 

hukuksal analizi yapılmakta, taraflar arasındaki hukuki ilişki eleştirilmekte ve acente 

yahut temsilcinin gelirin hukuki sahibi olmadığı tespit edilmektedir. Bir adım geri 

giderek kararların sonuçları üzerinden düşünürsek (Prevost ve  Royal Bank of Scotland 

hariç), söz konusu şirketlerin ekonomik değil hukuki açıdan aracı veya temcilci 

oldukları tespiti ile karşılaşmaktayız. Muvazaa (simulation) durumunda ise hukuki 

ilişkinin yeniden nitelendirilmesi veya analiz edilecek olması nedeniyle bu sonuca 

ulaşmak için ekonomik yaklaşım  veya özün biçime önceliği değerlendirmesine ihtiyaç 

bulunmamaktadır589.  

Katıldığımız görüşe göre, “gerçek lehdar” ekonomik değil hukuki bir sorun 

olarak ele alınmalıdır590. Çünkü, sadece olgulardan hareketle yapılacak bir ekonomik 

değerlendirme, Royal Bank of Scotland kararında olduğu gibi kavramın sınırlarını 

GAAR uygulamalarını da aşar mahiyette genişletme tehlikesi taşımaktadır. Aksine, 

kavramın ne tarihi gelişimi ne lafzi yorumu bu yaklaşımı desteklememektedir 591.  

Burada bir adım ötesine geçerek, esasında gerçek lehdar kavramının bir gelir 

atfı mı yoksa kaçınma karşıtı hüküm mü olduğu hususu tartışılmalıdır. Kavrama 

ekonomik yaklaşım,  anlaşma alışverişinin önlenmesinde geniş bir kaçınma karşıtı 

hüküm olarak kullanılması sonucu vermektedir. Bununla birlikte, kavramın OM ve 

anlaşmalara yerleştirilme amacının –her ne kadar literatürde çoğunlukla öyle kabul 

edilse de- ne olduğu çok net ortaya konulamamaktadır. Örneğin, kavram, ilk kez 

kullanıldığı İngiltere-ABD Anlaşması’nda (1960) ikamet devletindeki  vergilendirme 

koşulunun (subject to tax) yumuşatılması amacını taşımaktadır. OM’ne ise “gerçek 

lehdar”   koşulunun ödenen592 (paid to) terimine açıklık sağlamak ve hukuken yetkili 

görünmekle birlikte aracı gibi hareket ederek m.10-11-12 uyarınca anlaşma faydası elde 

elden kimseler hakkında anlaşma faydasının reddedilmesi  için getirildiği 

anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, gerçek lehdar, elde edilen gelir ile diğer devlette mukim 

                                                
589  JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 51. 
590  Bkz., JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 51; Aynı yönde bkz. DU TOIT, s.227; OLIVER/ 

LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s. 325; WALSER, s. 17-18.  
591  JIMENEZ, “Beneficial Ownership”, s. 52. 
592  “Ödeme” kavramı hakkındaki tartışmalar için bkz. WEEGHEL, s.57-64.  
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anlaşma faydasını hak eden kişiler  arasındaki  bağlantıyı (nexus) açıklayan temel bir 

kavramdır.   Her ne kadar, OM Şerhi (1977) bazı dürüstlüğe aykırı kullanımların bu 

kavramla önlenebileceğini ifade etmiş olsa da kavramın çıkış noktası kimin 

vergilendirileceğine yönelik olup (UK-ABD Anlaşması) bir gelir atfı kuralına daha 

yakın görünmektedir.Bu nedenle, kavram, çıkış noktası itibariyle anlaşma alışverişinin 

herhangi bir formunu önlemek için kullanılmamakta, kar payı, faiz ve gayri maddi hak 

bedelinin ekonomik sahibine yönelik bir kural olmaktan daha çok sahipliğin hukuki 

temeline yönelik  analiz gerektirmektedir593.  

V. Gerçek Lehdar Kavramının Türkiye Uygulamaları 

1. Fiili Uygulamalar 

Türkiye'nin taraf olduğu ve yürürlükte bulunan 76 vergi anlaşmasının 

tamamında, 10,11 ve 12. maddelerde, tipik model anlaşma düzenlemesine uygun 

biçimde gerçek lehdar kavramı kullanılmıştır. Buna göre, bir akit devlette doğan ve 

diğer akit devlet mukimine ödenen faiz, gayri maddi hak bedeli ve kar payının kaynak 

devletinde, yani Türkiye’de sınırlı oranda vergilendirilmesi ödeme yapılan diğer akit 

devlet mukiminin gerçek lehdar olması koşuluna bağlanmıştır. 

Kavramın anlamını arama faaliyetinin ilk basamağı olan anlaşma metinlerine 

bakıldığında, kavrama ilişkin bir tanım olmadığı görülecektir. Bununla birlikte, sınırlı 

sayıdaki anlaşma protokollerinde gerçek lehdardan ne anlaşılacağına ilişkin açıklamalar 

mevcuttur. 

Örneğin, Belçika-Türkiye Anlaşması594 Protokolünün 5. maddesinde 

anlaşmanın 10,11 ve 12. maddesine atfen;  gerçek lehdar koşulunun, 3. ülke mukiminin 

Türkiye veya Belçika’da elde edilen faiz, gayri maddi hak ve kar payları hakkında 

                                                
593  JIMENEZ,“Beneficial Ownership”, s.53. Ayrıca, OECD’nin de esasında kavrama dar bakış açısıyla 

yaklaştığı iddia edilmiştir. Özellikle, 2003 değişikliklerinde Kanal Şirket Raporu’nun aksine 
ekonomik gerçeğe (economic reality) hiç atıf yapılmış olmaması, OECD Ortaklıklar Raporu’nun 
gerçek lehdarı gelir atfı ile açıklaması, 2003 öncesi iç hukuk hükümlerinin uygulanmasına yönelik 
olarak gösterdiği muğlak,  isteksiz yaklaşım, kavramın OECD tarafından da geniş bir kaçınma 
karşıtı hüküm olarak değerlendirilmediğini göstermektedir.  Bu yaklaşımın ayrıntılı temellendirmesi 
için bkz. JIMENEZ, s. 53-55.  

594  RG:15 Eylül 1991,  S:20992. 
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anlaşma faydasından yararlanamayacağı şeklinde yorumlanması gerektiği ancak bu 

sınırlamanın anlaşma mukimlerine uygulanmayacağı belirtilmiştir.  

Aynı ifadeler, İsveç-Türkiye Anlaşması595 Protokolü’nün 3. maddesi, Fransa-

Türkiye Anlaşması Protokolünün 3.maddesi, İtalya-Türkiye Anlaşması596 Protokolünün 

5. maddesi, Güney Kore-Türkiye Anlaşması597 Protokolü’nün 5.maddesi, Pakistan-

Türkiye Anlaşması598 Protokolü’nün 4.maddesi ve hemen hemen aynı biçimde 

Danimarka-Türkiye Anlaşması599 Protokolü’nün 3.maddesinde yer almıştır. 

Protokol maddelerine ilk bakışta anlaşılacağı üzere, sınırlı sayıdaki protokolde 

geçen bu ifadelerin bir tanım içerdiğini söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte, 

gerçek lehdarın nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin bir açıklama notu oldukları 

tespitini yapabiliriz600.  

Uygulamada, anlaşma faydasından yararlanılması, ikamet devleti yetkili 

makamlarından alınacak mukimlik belgesine bağlanmıştır. Bununla birlikte, sadece 

mukimlik belgesini hareket noktası alan bir düzenlemenin, çok farklı biçimlerde ortaya 

çıkabilecek, aracı ülkelerdeki kanal benzeri yapılanmalar için yetersiz olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

Taşıdığı belirsiz içerik nedeniyle, kavram Türk Vergi Anlaşmaları açısından da 

tartışmalıdır. Bununla birlikte, sadece bir protokolün eleştirileri tamamen olmasa da 

kısmen karşılayabileceğini söylemek mümkündür. Diğer protokollerin aksine, 

Danimarka Protokolü’nün 3. maddesi, üçüncü ülke mukiminin,  sözleşmeci ülkelerde 

mukim olmayanlarca doğrudan veya dolaylı kontrol edilen mukimleri de kapsadığı 

yönünde bir ifade içermektedir601.  

                                                
595  RG: 30 Eylül 1990, S: 20651. 
596  RG: 9 Eylül 1993,   S: 21693. 
597  RG: 2 Ekim 1985,   S:18886. 
598  RG: 26 Ağustos 1988,   S:19911. 
599  RG: 23 Mayıs 1993,   S: 21589. 
600  Yabancı literatürde protokollerde geçen bu ifadeler bir tanım şeklinde değerlendirilmiştir. 

Bkz.WEEGHEL, s.65; PANAYI,  s.38; DE BROE, s.715, para.489; VALENTE, Piergiorgio/ 
MAGENTA, Marco, “Analysis of Certain Anti-Abuse Clauses in the Tax Treaties Concluded by 
Italy”,   BIFD Bulletin, Vol. 54, No. 1, 2000,  s.43. 

601  Danimarka Protokolünün 3. maddesine göre, 10,11 ve 12 inci maddeler ile ilgili olarak,  "Her iki 
Devletin de mukimi olmayan kişilerce doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen diğer Devletin 
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2. Varsayımsal Uygulamalar Üzerinden Öneriler 

Gerçek lehdarın anlamına ilişkin olarak Türkiye'de herhangi bir yargı içtihadı 

olmaması nedeniyle, burada  varsayımsal bir kurgudan hareket edilecektir. Kurgunun 

olay örgüsü olası cevapların kurgunun kendisinden daha önemli olması nedeniyle basit 

tutulmaktadır.  

Olayda, üç şirketin bulunduğu varsayılmaktadır: Türkiye’de mukim X Şirketi, 

Y ülkesinde mukim Y şirketi, Z ülkesinde mukim Z şirketi.  

Z şirketi Y şirketine 100 birim faizli 2000 birim tutarında kredi vermiştir. 

Y şirketi  X şirketine 100 birim faizli 2000 birim tutarında kredi vermiştir. 

Türkiye’nin faizler üzerindeki ulusal vergi kesintisi oranı yüzde 20’dir. 

Türkiye-Y ülkesi vergi anlaşmasına göre faizler üzerindeki vergi kesintisi oranı 

%5’dir. 

Türkiye ve Z ülkesi arasında herhangi bir vergi anlaşması bulunmamaktadır. 

Y ülkesi ve Z ülkesi  arasındaki vergi anlaşmasına göre, Y ülkesi faiz 

ödemeleri üzerinde %5 vergi kesintisi yapmaktadır. 

 Z Şirketi’nin %100 hissesi Y şirketine aittir. 

Bu örnek olayda, Türk idaresinin, Türkiye-Y Anlaşması’nın sağladığı %5 

oranlı vergi kesintisini Y şirketinin gerçek lehdar olmaması nedeniyle kabul etmediğini 

varsayılmaktadır. Ayrıca, kıta avrupası hukuk sistemine dahil olan Türk hukukunda 

gerçek lehdarın herhangi bir tanımı bulunmamaktadır.  

                                                                                                                                          
bir mukimince gelir elde edildiğinde, Akit Devletlerden herbirinin bu madde hükümlerince sağlanan 
istisna ve muafiyetleri reddetme haklarının saklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, bu 
Anlaşmadan yararlandırmayan Devletin yetkili makamı diğer Devletin yetkili makamına bilgi 
verecek ve yetkili makamlar bu hükmün uygulanma şeklini düzenleyeceklerdir" 
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a. Varsayım 1: Gerçek Lehdarın Tanımlanmadığı Anlaşmalar 

Bu olasılıkta, 11. maddede gerçek lehdar kavramının kullanıldığını, ancak 

anlaşma veya protokolde kavrama ilişkin bir tanımlama yapılmadığını düşünelim.  

Bu durumda, başlangıç noktası anlaşmanın 3(2) maddesi olacaktır ancak daha 

öncede belirttiğimiz üzere “anlaşma aksini gerektirmedikçe” ibaresinin anlamı 

uluslararası vergi hukukunda oldukça tartışmalı olup madde  iki  biçimde uygulanma 

olanağına sahiptir. Birinci biçimde, doğrudan sözleşmeci devlet iç hukukuna gidilebilir 

iken  ikinci biçimde “anlaşma aksini gerektirdiği” için sözleşmeci devlet iç hukuku 

uygulama alanı bulmamaktadır602.  

Doğrudan sözleşmeci devletin iç hukukuna gidildiğinde ise gerçek lehdar 

tanımı olup olmamasına göre iki sorunla karşı karşıya kalınacaktır. Sözleşmeci devlet iç 

hukukunda bir tanım olması durumunda, ikinci test uygulaması bu anlamın anlaşma 

içeriği ile uyumlu olup olmadığı yönünden  yapılacaktır. 

Bu nedenle, öncelikle “anlaşma içeriği” teriminin anlamını belirlemek 

gereklidir ki bu da uluslararası literatürde devam eden diğer bir tartışmadır. Madde 

3(2)’de kullanılan “anlaşma içeriği” terimi anlaşmanın başlangıç ve ekleri dahil tamamı 

ile  kapsam ve amacını içine almaktadır603. 

VOGEL’e göre604, “anlaşma aksini gerektirmedikçe” ibaresi, anlaşmadaki 

terimin doğrudan doğruya iç hukuka göre yorumlanması gereği gibi bir sonuca yol 

açmaz.  İkinci basamak olarak, iç hukuktan gelen terimin anlaşma içeriğini kapsayıp 

kapsamadığına bakılır. Son olarak, iç hukuk kurallarından birisi anlaşma içeriği ile 

uyumlu olması durumunda  ise iç hukuk anlamı uygulanmalıdır.  

İç hukuk anlamının olmaması durumunda ne olacaktır? Yukarıda açıkladığımız 

üzere gerçek lehdarın anlamı konusunda üçlü bir yaklaşım söz konusudur. Bu noktada, 

görüşüme göre vergi idaresinin gerçek lehdarı tespitinde “kendisine gelir atfedilebilen 

                                                
602 OLIVER/ LIBIN/ WEEGHEL/TOIT, s.312 
603  ENGELEN, s.482. 
604  VOGEL, Double Taxation Conventions, s.214, para.74. 
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kişi” yaklaşımını benimsemesi, gelir üzerinden hareket eden suni yapılanmaları 

önleyebileceğinden  en uygun çözüm olacaktır.  

İkinci soruna döndüğümüzde, katıldığım görüşe göre, “anlaşma aksini 

gerektirmedikçe” ibaresi bizi doğrudan doğruya iç hukuka yönlendirmemektedir. 

Nitekim, LANG’a göre, “anlaşma aksini gerektirmedikçe” ibaresi anlaşma teriminin 

anlamını doğrudan doğruya iç hukuktan çıkarmaya izin vermemektedir. Aksine, 

anlaşmayı yorum faaliyeti, ihtilaflı  terimin kendi içeriğinden başlamalıdır.  İç hukuk 

referansı ancak terim anlamının anlaşmanın kendisinden çıkarılamaması durumunda söz 

konusu olacaktır605. Bu açıdan, olası ihtilaf durumunda  vergi mahkemesince iç hukuk 

değil anlaşmanın kendisi başlangıç noktası olarak alınmalıdır.   

b. Varsayım 2: Gerçek Lehdarın Tanımlandığı Anlaşmalar 

Bu olasılıkta, 11. maddede kavramın yer aldığını ayrıca anlaşma ve protokolde 

de gerçek lehdarın tanımlandığını varsayalım.  

Bu durumda, anlaşma tarafları anlaşmada belirlenen tanımı uyuşmazlığa 

uygulamak durumunda kalacaklardır. Varsayımsal açıdan, sorunun çözümünde en kolay 

yol olarak gözükse de bazı durumlarda yorum faaliyetinin anlaşma aşımına yol 

açabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.  Bununla birlikte, en nihayetinde 

anlaşmanın uygulanmış olması nedeniyle anlaşma aşımı olmayacağı da iddia edilebilir.  

c. Varsayım 3: Gerçek Lehdarın Hiç Düzenlenmediği Anlaşmalar 

Bu olasılıkta, ütopik görünmekle birlikte, 10, 11 ve 12.maddede gerçek lehdar 

kavramının hiç kullanılmadığını varsayalım.  

OM Şerhi’nde 2003 yılında yapılan değişiklikle bu halde dahi anlaşmanın 

suistimalini engellemenin mümkün olduğu ileri sürülebilir. Değişikliğe göre, “Vergi 

anlaşmalarının temel amacı uluslar arası çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırarak, mal 

ve hizmet değişimini, sermayenin ve kişinin dolaşımını artırmaktır. Ayrıca diğer bir 

                                                
605  LANG, Double Taxation Conventions, s. 51, para.116. 
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amaç vergiden kaçınma ve kaçakçılığın önlenmesidir”. Daha önce belirtildiği üzere606, 

bu değişikliğin iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu halde uluslararası 

hukuktan hareketle anlaşmanın kendisinin suistimal edildiği, diğeri ise vergilerin iç 

hukuka göre yüklenmesi nedeniyle iç hukukun suistimal edildiği yaklaşımıdır. 

Katıldığımız görüşe göre, bu halde, anlaşmanın kendisinin suistimal edildiği yaklaşımı, 

bu değişikliğe rağmen yerinde değildir607. Öte yandan, anlaşmaların iki egemen devlet 

arasında imzalanmaları ve mükelleflerin bu anlaşmaların öznesi olmaması nedeniyle iç 

hukukunda doğrudan uygulanaması mümkün değildir. Bu halde anlaşma alışverişini 

önlemek için tek yol, anlaşmada doğrudan veya iç hukuka gönderme de bulunan başka 

bir genel suistimal karşıtı hükmün olması zorunluluğudur.  

Bununla birlikte, bu çeşit bir uyuşmazlıkta Türk Yargıcı’nın, Fransız, 

Avusturya ve İspanya mahkemelerinin yaklaşımını benimseyerek, VUK, 3B 

çerçevesinde bir değerlendirme yapması ve mukimlik koşulunun sağlanmadığı 

sonucuna ulaşması  yüksek olasılıktır. 

VI. Değerlendirme  

Kavramın OM’inde ilk görüldüğü tarihten bugüne kadar geçen süreçten 

anlaşılacağı üzere, anlam belirleme faaliyeti ilk olarak hukuki  yaklaşım ekseninde 

yapılmış, aracı kuruluşlar, gayri maddi hak bedeli, faiz veya temettünün gerçek lehdarı 

olarak ele alınmıştır608. 

Kanal Şirket Raporu’nun, gerçek lehdar kavramını genişletmesine bağlı olarak 

Model Anlaşma’nın 10-12. maddesi uygulamalarında, kaynak devletin temettü, faiz, 

gayri maddi hak bedeli ödemeleri üzerindeki vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması, 

aracı şirketlerin söz konusu olduğu durumlarda kabul edilmemektedir609.  

OM, (2003) Şerhinde ise kanal şirket uygulamalarıyla ilgili olarak “Sözleşmeci 

devlet mukiminin, kaynak devleti yetkisine yönelik istisna veya vergi indiriminden 

                                                
606  Bu konuda bkz. II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 

Gelişimine Özel Bakış 
607  Bu konuda bkz. § 8.  Genel Kötüye Kullanma Karşıtı Ulusal Kuralların Uygulanması 
608 GIBERT/OUAMRANE,  s.2. 
609  GİBERT/ OUAMRANE, s.2. 
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yararlanması, anlaşmanın amacı ve kapsamına eşit oranda aykırı olacaktır. Bu nedenle, 

şirket, şekli niteliğe sahip olmasına rağmen gelirle ilgili olarak sınırlı bir yetkisinin 

olması durumunda gerçek lehdar olarak kabul edilmez610”şeklinde değişikliğe 

gidilmiştir. 

Yukarıdaki genişleme sürecinden de görüleceği üzere, artık hedef hukuki 

kişilik değildir, aksine diğerlerine ilaveten ekonomik yaklaşımla paranın kimin cebine 

gittiğine ulaşılmaya çalışılmakta ve olgusal faktörlere yönelinmektedir611. 

Bu eksende, OECD’nin gerçek lehdarı tanımlama girişimi olumla olmakla 

birlikte, literatürde çoğunlukla ve katıldığımız biçimde, taslak çalışmanın,  kavramın 

anlamını  ekonomik yaklaşımdan hareketle  tespit etmeye yönelik olduğu 

savunulmaktadır. Bu yaklaşım, şüphesiz, vergi idareleri tarafından olumlu karşılanacak 

olmakla birlikte aynı zamanda bir gelir atfı kuralı olarak hukukun genel ilkeleri ve 

özellikle sözleşme serbestisi ilkesi, hukuki belirlilik gibi kavramların sınır ve kapsamını 

tartışmaya açacaktır.  

Bu gelişmeler ışığında, eski bir OECD üyesi olan ve  bugüne kadar OECD 

çalışmalarına uyumlu bir birliktelik gösteren Türk Vergi İdaresin’nin, katılmamakla 

birlikte gerçek lehdarın anlamını belirleme  faaliyetinde OECD yaklaşımından hareket 

edeceğini tahmin etmek güç değildir. Bu bakımdan, uluslararası gelişmeler ekseninde 

gerçek lehdarlığın tespitinde ekonomik yaklaşımın benimsenmesi beklenebilir612. 

                                                
610  GİBERT/ OUAMRANE, s.3. 
611  GİBERT/ OUAMRANE, s.3; BERNSTEIN, s.1211. 
612 Vergi otoriteleri arasında son yıllarda gerçek lehdar koşulunun uygulanmasına yönelik artan bir 

eğilim görülmektedir. Geniş anlamda, vergi otoriteleri yatırımcıya yönelik iki ana unsurdan hareket 
etmektedirler. Unsurlardan biri, doğrudan yatırımın fiziki koşulları (ofis, çalışan sayısı vb), diğeri 
doğrudan yatırımın ekonomik pozisyonudur. Hemen hemen bütün uygulamalarda, gelir ya aynı 
nitelikte ya da aynı miktarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır, ancak pek tabii ki vergi otoriteleri 
tarafından bütün uygulama biçimlerinin önceden kavranması mümkün değildir. Örneğin, Kore vergi 
anlaşmalarında gerçek lehdar teriminin tanımı yer almamaktadır. Bununla birlikte, uzun yıllardır 
gerçek lehdar koşulu anlaşma alışverişini önleme hükmü olarak etkin biçimde kullanılmaktadır. 
Kore vergi otoriteleri, ilk zamanlarda özel yatırım fonları temelinde konuya eğilmiş iken son yıllarda 
çok uluslu şirketlere yönelmişlerdir. Bu nedenle, işletmelerin fiziki koşulları ve belge düzenine 
özellikle dikkat etmektedirler.  Kendi ofisleri ve belli sayıda çalışanı da olsa bazı holding şirketler 
ticari saikleri olmadığı gerekçesiyle anlaşma uygulamasında gerçek lehdar kabul edilmemektedirler.  
Ayrıca, holding şirketin amacı ve nasıl finanse edildiği vb. durumlarda göz önünde tutulmaktadır. 
Finansal açıdan kanal görevi görüldüğüne karar verilmesi durumunda gerçek lehdar faydası 
sağlanmamaktadır. OECD taslak metinde, ülke ismi belirtilmeden ancak olgulara referansla Kore 
örneği kullanılmıştır. Bkz. COLLIER, s.694. 
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Bununla birlikte, önemli husus,  kavramın anlamını arama faaliyetinde olası iç hukuk 

anlamının otomatik olarak uygulanamayacak olmasıdır. İç hukuk anlamı şerhin konuya 

genel yaklaşımı ile uyumlu olduğu sürece uygulanabilme yeteneğine sahiptir. 

§ 6. Anlaşma Faydasının Sınırlanması (Limitation of Benefits) Klozu 

I. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması Kavramı 

Anlaşma alışverişinin önlenmesinde anlaşmalara yerleştirilecek hükümlerden 

bir diğeri olan LOB hükmü, kaynağını US Modeli’nden almakla birlikte, 2003 

değişiklikleriyle OM Şerhi önerileri arasına girmiştir. Diğer koşullardan temel farkı, 

doğrudan anlaşma alışverişini önlemeye yönelik olmasıdır.  

Koşul, getirmiş olduğu bir dizi test ile kural olarak iki sözleşmeci devlet 

arasında karşılıklı olması beklenen anlaşma faydasının diğer sözleşmeci devlette gerçek 

bir iş bağlantısı veya varlığı olmayan üçüncü ülke mukimlerine ulaşmasını engelleme 

amacı taşımaktadır. US Teknik Açıklaması’na göre613, LOB hükmü, amaç veya niyete 

dayalı olmayıp bir dizi objektif test getirmekte ve sözleşmeci devlet mukimi, testlerden 

birini karşılaması durumunda iş yapılanmasındaki motivasyonundan bağımsız olarak 

anlaşma faydasından yararlanabilmektedir. Burada,  cevabı aranan soru sözleşmeci 

devlet mukiminin ilgili devletle gerçekten bir bağı (nexus) olup olmadığıdır614.   

Anlaşmaya yerleştirilen LOB hükmü ile sözleşmeci devletler, iç hukuk 

kurallarının farklılığı veya yetersizliğinde kaynaklanan çıkar çatışmaları ve yasa 

boşluklarını dengelemeye çalışmaktadır. Nitekim LOB hükümlerinin, US 

anlaşmalarında ki mukimlik kurallarının yetersizliği nedeniyle US’ de gelişmiş olması 

bunun bir yansıması olup koşul, bir yandan iç hukuk hükümlerinin (transfer 

fiyatlandırması, iştirak kazancı istisnası gibi) seviyesini belirlerken diğer yandan 

anlaşma alışverişinin önüne geçmeyi hedefler 615.   

                                                
613  Bkz. ABD Teknik Açıklaması, ( 2006),  madde 22, s.63 (Fayda Sınırlanmasının Amacı) 
614 MILLER, M.J.,/ STONE, M., “The Evolution of Limitation on Benefits, Beneficial Ownership, And 

Similar Rules : Recent Trends And Future Possibilities”, Tax Management International Journal., 
Vol. 37 (2008), No. 12, s. 719; SHELTON, s.417.   

615  POLSTER, Beatrix, “Limitation–on-Benefits-Clauses”, Tax Treaty Policy and Development (edited 
by Markus Stefaner , Mario Züger) içinde, Wien 2005, s.307. 
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LOB hükmü, her zaman için anlaşmanın diğer tarafıyla bir müzakerenin 

sonucu olup, devletlerin anlaşma alışverişini engelleme ihtiyacına bağlıdır. Bu nedenle, 

kabul edilebilecek pek çok test olmakla birlikte tüm olasılıkları kapsayan taslak bir 

LOB hükmü neredeyse imkânsız görünmektedir616. 

II. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması Klozunun Gelişimi 

1. OECD Modelinde 

OM Şerhi 1977’den itibaren anlaşmaların suistimalini engelleme amacı taşımış 

ve bununla ilgili çeşitli öneriler getirmiş olmakla birlikte, 2003 yılın değişikliğinde 

anlaşma alışverişi kavramı Şerhte ilk defa kullanılmış ve sözleşmeci devletler tarafından 

istenmeyen bu durumun önlenmesi için anlaşmalara LOB hükmü yerleştirilmesi 

önerilmiştir617.  

Getirilen öneri, kural olarak, OM Şerhi’nin daha önceki önerilerinden (para.13-

19) sonuçları itibariyle farklı olmamakla birlikte yöntemi açısından farklılık 

taşımaktadır. Öneri metni, getirmiş olduğu bir dizi testle anlaşmanın kişisel kapsamını 

genişletmekte ve anlaşma faydasından yararlanabilmek için anlaşma kapsamında kişi ve 

mukim olmak tek başına yeterli sayılmamaktadır618.  

Şerhte önerilen hüküm, büyük ölçüde US Anlaşmaları ile benzerlik 

göstermektedir. Bununla birlikte, kavramsal açıdan her ikisi arasında önemli bir fark 

vardır. OM Şerhi, kurgunun OECD testini geçmemesi ve iyi niyetli olunmadığı sürece 

anlaşma faydasından yararlanılamayacağını ifade etmekte iken US Modeli, anlaşma 

faydasının ancak LOB hükmünün karşılanması veya yetkili makamın onayına göre 

sağlanacağını ifade etmektedir. Bu bakımdan, mükellef, OECD yaklaşımına göre, 

                                                
616  POLSTER, s.307. 
617  OM, (2003), C(1), para.20.   
618 2003 OM Şerhi’nin konuyla ilgili olarak ikili bir yaklaşım sergilediği görüşü ileri sürülmüştür. Tekil 

yaklaşım (isolated approach) olarak adlandırılan birinci yaklaşım, OM Şerhi’nin 13-19.paragrafları 
aralığında yer almakta ve ilgili paragraflar anlaşmaların kişisel kapsamında herhangi bir değişiklik 
meydana getirmeksizin uygulanmaktadırlar. Bu paragrafların yer aldığı anlaşmalar için sadece kişi 
ve anlaşma mukimi olmak yeterli olup başkaca dolaylı bir hükme ihtiyaç bulunmamaktadır. Çoğul 
yaklaşımda ise (compherensive approach), para.20 aracılığıyla anlaşmanın kişisel kapsamı 
genişletilmektedir. Bu nedenle, sadece kişi veya mukim olmak yeterli olmamakta paragraf 20 ile bir 
uyumun gerçekleşmesi gerekmektedir.  Bu görüş için bkz. BORREGO, s.90.        
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anlaşma faydasından yararlanmasının neden negatif bir durum olmadığını açıklamak 

durumunda iken Amerikan LOB testine göre neden anlaşma faydasının ehili olduğunu 

açıklamak durumundadır619.   

OM Şerhi madde önerisi şöyledir: 

 “1. Aksi bu Madde’de belirtilen durumlar dışında, diğer Akit Devlet’ten gelir 

elde eden bir Akit Devlet mukimi, sadece paragraf 2'de tanımlanan "ehil kişi" ise ve bu 

Anlaşma’nın bu tür menfaatlerini elde etmek için gereken diğer koşullarını yerine 

getiriyorsa, bu Anlaşma’nın diğer Akit Devlet mukimlerine tanınan bütün menfaatlerine 

hak kazanacaktır. 

2. Bir Akit Devlet mukimi yalnızca aşağıdakilerden herhangi biri olması 

halinde bir mali yıl için ehil kişi sayılır; 

a) gerçek kişi; 

b) devletin ehil kurumu; 

c)  şirket, şayet 

 (i) hisse senetlerinin esas bölümü, paragraf 6’nın a) veya b) bendlerinde 

belirtilen tanınmış bir menkul kıymetler borsasında kote edilmiş ise ve bir veya daha 

fazla tanınmış menkul kıymetler borsasında düzenli olarak işlem görüyorsa, veya 

 (ii) toplam oyların en az yüzde 50’si ve şirket hisselerinin değeri doğrudan 

veya dolaylı olarak, bu bendin (i) alt bendi uyarınca anlaşma menfaatlerine haiz beş 

veya daha az şirkete aitse, dolaylı maliklik halinde, her ara sahibin Akit Devletlerden 

birinin mukimi olması kaydıyla; 

d) bir hayır kurumu (charity) veya diğer vergiden muaf kuruluş, emeklilik trustı 

veya özellikle emeklilik veya benzeri menfaatler sağlamak amacıyla kurulmuş herhangi 

bir diğer kuruluş olması halinde, kişinin lehdarlarının, üyelerinin veya katılımcılarının 

yüzde 50’sinden fazlasının Akit Devletlerden birinin mukimi olması kaydıyla, 

                                                
619  PANAYI, s. 71.  
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e) Gerçek kişi  dışındaki bir kişi, şayet: 

(i), mali yıl günlerinin en az yarısında alt paragraf a), b) veya d) veya alt 

bölüm c) bu paragrafın (i) alt bendinden dolayı ehil kişi olan kişiler, doğrudan veya 

dolaylı olarak, toplam oyların ve hisselerin değerinin en az yüzde 50’sine veya kişiden 

diğer yararlanma haklarına sahipse,  

ve 

 (ii) mali yıl içerisinde kişinin brüt gelirinin yüzde 50’sinden azı, doğrudan 

veya dolaylı olarak, kişinin ikamet Devleti’nde Anlaşma’nın kapsamındaki vergiler için 

indirilebilir olan ödemeler şeklinde Akit Devlet mukimi olmayan diğer kişilere ödenir 

veya tahakkuk ettirilirse (fakat olağan iş ilişkisinde hizmet veya maddi varlıklar için 

yapılan emsale uygun ödemeler ve finansal yükümlülüklere bağlı olarak akit devlet 

mukimi olmayan bankalara yapılan ödemelerin bankanın Akit Devletlerden birinde 

yerleşik daimi işyerine atfolunması halleri bunun dışındadır). 

3. a) Bir Akit Devlet mukimi, bir diğer Devlet’ten edinilen bir gelir unsuruna 

ilişkin, şayet mukim ilk bahsedilen Devlet’te faal olarak iş yapıyorsa (mukimin kendi 

hesabına yatırımlar yapması veya yönetmesi dışında, bu faaliyetler bankacılık, sigorta 

veya bir banka, sigorta şirketi veya kayıtlı menkul kıymetler satıcıları tarafından 

yürütülen menkul kıymet faaliyetleri olmadığı sürece), diğer Akit Devlet’ten elde edilen 

gelir bu iş ile bağlantılı veya bağlı ise bu iş ve mukim bu Anlaşma’nın bu tür 

menfaatleri elde etmek için gereken diğer koşullarına uyuyorsa, kişinin ehil olmasına 

bakılmaksızın Anlaşma menfaatlerine hak kazanacaktır. 

b) Şayet bir mukim veya bağlı şirketlerinden herhangi birisi, diğer Akit 

Devlet’te gelir unsuru oluşturan bir iş faaliyetinde bulunuyorsa, diğer Devlet’te icra 

edilen iş, ilk bahsedilen Devlet’teki iş faaliyetine göre daha önemli ise sadece o zaman 

alt paragraf a) bu gelir unsuruna uygulanır. Bir şirket faaliyetinin bu paragraf 

amaçları için önemli olup olmadığı gerçekler ve koşullara bağlı olarak belirlenecektir. 
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c) Alt paragraf a) kapsamında bir kişinin faal olarak bir iş yapıp yapmadığını 

belirlerken, bu kişinin ortak olduğu bir ortaklık tarafından icra edilen faaliyetler ve bu 

kişiye bağlı kişiler tarafından yürütülen faaliyetler bu kişi tarafından yürütülüyor 

sayılacaktır. Bir kişi bir diğerine, şayet diğerinin yararlanma hakkının en az yüzde 

50’sine sahipse bağlı olacaktır (veya, bir şirket olması halinde, doğrudan veya dolaylı 

olarak, toplam oyların ve şirket hisselerinin en az yüzde 50’sine) veya başka bir kişi, 

doğrudan veya dolaylı olarak, her kişinin yararlanma hakkının en az yüzde 50’sine 

sahipse (veya, bir şirket olması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak, toplam oyların 

ve şirket hisselerinin en az yüzde 50’sine). Her durumda, şayet, bütün gerçekler ve 

koşullara bağlı olarak, birisi diğerini kontrol ediyorsa veya her ikisi de aynı kişi veya 

kişilerin kontrolü altındaysa, bir kişi bir diğerine bağlı sayılacaktır.  

4. Bu Madde’nin önceki hükümlerine bakılmaksızın, şayet bir şirket bir Akit 

Devlet mukimi ise, veya bir şirket böyle bir şirketi kontrol ediyorsa, hisselerinin bir 

bölümü  

a) sahiplerine, diğer Akit Devlet’ten elde edilen şirket gelirlerinin bir kısmına 

hak kazandıran koşullara veya diğer düzenlemelere konu ise ve bu pay bu tür koşullar 

veya düzenlemeler olmasa alacakları paydan daha büyükse (“gelirin imtiyazlı kısmı”); 

ve 

b) ehil olmayan kişiler tarafından sahip olunan oy hakkının veya değerin yüzde 

50’si veya daha fazlası ise, Anlaşma’nın menfaatleri gelirin imtiyazlı kısmına 

uygulanmayacaktır. 

5. Ne Paragraf 2 ne de paragraf 3 veya 4 hükümleri uyarınca ehil kişi olmayan 

bir Akit Devlet mukimi, diğer Akit Devlet’in yetkili makamları tarafından, bu kişinin 

kuruluşu, satın alımı veya devam ettirilmesi ve işlemlerinin yürütülmesinin esas 

amaçlarından birinin Anlaşma çerçevesinde menfaat elde etmek olmamasının 

anlaşılması halinde, Anlaşma’nın menfaatlerine hak kazanacaktır. 

6. Bu Madde amaçları için “tanınmış bir menkul kıymetler borsası” aşağıdaki 

anlamlara gelir: 
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a) A Devleti’nde ……..; 

b B Devleti’nde ……..; ve 

c) bu Madde’nin amaçları için yetkili makamların tanımayı kabul ettiği 

herhangi bir diğer menkul kıymetler borsası”. 

Çalışmamızın bu kısmı esas itibariyle ABD Modeli LOB hükmü üzerinden ele 

alınacak ve yeri geldikçe OM’ne atıf yapılacaktır. 

2. ABD Modelinde  

LOB hükmü, ABD Anlaşmalarının mukimlik ile ilgili kuralların yetersizliği 

nedeniyle ortaya çıkmış olmakla birlikte, güncel LOB versiyonu Amerikan vergi 

politikasına bağlı bir gelişim ve değişim süreci göstermiştir. Esasında, 1980’lere kadar 

anlaşma alışverişinin önlenmesi konusu, Amerikan vergi politikasının öncelikleri 

arasında yer almamaktadır620.  

1977 ABD Modeli bir LOB hükmü içermesine rağmen oldukça dar bir içeriğe 

sahiptir. 1979 tarihli ABD-Macaristan Anlaşması bu yaklaşımın görüldüğü son vergi 

anlaşması olmuştur. Devamında ki 10 yıl boyunca ise LOB hükmü içermeyen 

anlaşmalara ilişkin olarak agresif bir yeniden müzakere süreci görülmektedir621.  

 

                                                
620  a)Amerikan uluslararası vergi politikası, özellikle II. Dünya savaşından sonra iç yatırımlardan 

(inbound investments) ziyade dış yatırımlara (outbondinvestments) yönelmiştir. İkametgâh devleti 
olarak mali çıkarları, Amerikan şirketlerinin kaynakta yüklendikleri verginin minimalize edilmesi 
üzerine kuruludur. Zira, yurt dışında ne kadar az vergi ödenir ise ABD’de o kadar az mahsup 
yapılacaktır. Bu nedenle anlaşma alışverişi, anlaşma görüşmeleri sırasında tartışmalı veya dikkat 
çeken bir başlık olmamıştır. 1960’larda büyük ülkelerden alınan sermaye göçü ve portföy 
kazançlarına tanınan istisna ile yabancı yatırımcının ABD pazarına olan ilgisini artırmış ve buna 
bağlı olarak dış yatırım özendirilmemeye çalışılmıştır. Devamında, hızla ve çok büyük bütçe 
açığıyla dünyanın en borçlu ülkesi haline gelinmesi Amerikan Vergi Politikasının kaynak devleti 
vergilerinin anlaşma alışverişi suretiyle düşürülmesi konusuna ilgisini çekmiştir. Bu açıklamalar ve 
devamındaki gelişmeler için bkz. PANAYI, s. 60 vd. ; Ayrıca bkz. McDANIEL./ AULT/REPETTI,    
s.182-183 

       b)Amerikan Hukuk Enstitüsü’ne göre, anlaşma alışverişine karşı ABD önlemleri üç aşamalı biçimde 
gelişmiştir. Bunlar, özel önlemler yaklaşımı (special measures), temel amaç yaklaşımı (principal 
purpose) ve kapsamlı yaklaşım (compherensive) dır. Bu yaklaşımlar ve OM ile olan benzerlikleri 
için bkz. WEEGHEL, s. 225-226.  

621  BERMAN, Daniel M./ HYNES, John L. “Limitation on Benefits Clauses in U.S Income Tax 
Treaties” Tax Management International Journal, Vol.29, No.12, 2000, s.697.. 
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1977 Modeli, LOB hükmü, sadece belirli gelir türleri (faiz, kar payı ve gayri 

maddi hak bedeli) ile mükellefin ikamet devletinde lehe vergisel muameleye maruz 

kalması durumunda uygulanmaktaydı. Matrah erozyonu testi bu tarih itibariyle koşulda 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte,  %75’den fazla oldukça katı bir sahiplik koşulu 

(ownership requirement)  öngörülmüştür.622.  

1981 Modeli’nde, koşula matrah erozyonu testi eklenmiş ve modelde ki 

“favorable tax treatment” vurgusu değiştirilmiştir. 1986 yılında iç hukuktaki vergi 

reformu ve  “branch tax sistemi” nin623 uygulamaya konması beklenildiği üzere LOB 

hükmünü de etkilemiştir624.  

1989 Almanya anlaşması, LOB hükümlerinin tüm unsurlarının tamamlandığı 

ilk anlaşmadır. Bu anlaşmada, hükme, “aktif iş testi”( Active Business Test) , ve “yetkili 

otorite” (Competent Authority Test) testleri eklenmiştir625. 

1996 İsviçre Anlaşmasıyla birlikte ise hükme “The Predominant Test” 

eklenmiştir. Test, öz sermaye sahipliği veya alıcının vergi matrahını aşındıran 

ödemelerle anlaşma faydasının nasıl elde edileceğine yönelmektedir626. 2006 Modeli ise 

hükme yeni bir test standardı getirmemiş ancak mevcut testlerin koşullarını 

ağırlaştırmıştır627.  

                                                
622  BERMAN/HYNES, s.697; Bu koşul, İtalya-ABD Protokolünden itibaren  %50 olarak 

değiştirilmiştir. Bkz. AVI-YONAH, Reuven S./ HALABI, Oz, “US Treaty Anti-Avoidance Rules: 
An Overwiev and Assesment”, BIFD Bulletin, April/May, 2012,s. 238.   

623  Söz konusu yasa ABD’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin şube kazançları ile ilgili olarak 
sisteme getirilmiştir. Temel amacı, şirketlerin, US şubesi aracılığıyla faiz ve indirilebilir yaratarak 
vergiden kaçınmasını engellemektir. BERMAN/HYNES, s.697; Ayrıca bu konuda bkz. McDANIEL 
/ AULT/ REPETTI s.73-77; PANAYI, s.61-62; ROHATGI, Volume:II, s.286; BAKER , James A., 
“Tax Treaty Shopping: Changes in the U.S. Approach to Limitation on Benefits Provisions in 
Developing Country Treaties”, Va. J. Int'l L., Vol.30, 1989-1990, s. 553- 596.  

624  BERMAN/HYNES, s.697.  
625  BERMAN/HYNES, s.698. 
626  BERMAN/HYNES, s.705. 
627 Yeni Modelin m.22/2 hükmü pek çok değişiklik içermektedir. Öncelikle, dil açısından, anlaşmadan 

bizzat/kendiğilinden (per se) yararlananlar “ehil kişi” olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca, m. 22(2)d’ye 
göre emeklilik fonları ve vergiden istisna organizasyonların anlaşma faydasından yararlanması, 
yararlananları, üyeleri veya iştirakçilerinin %50 den fazlasının sözleşmeci devletlerden birinde 
mukim gerçek kişilerden oluşması şartına bağlanmıştır. Son olarak, m.22(2)c ve d, “hisselerin esas 
bölümü”(principal class of shares), “imtiyazlı hisse bölümü” ”, (disproportionate class of shares) ve 
“öncelikli yönetim merkezi” (primary place of management) terimleri eklenmiştir. AVI-YONAH, 
Reuven S. / TITTLE, Martin B., “The New United States Model Income Tax Convention” BIFD 
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Bu gelişim sürecinin sonucu olarak, güncel LOB hükmü, beş paragraftan 

oluşmaktadır628. Hüküm şöyledir;  

“1. Aksi bu Madde’de belirtilen durumlar dışında, bir Akit Devlet mukimi, 

paragraf 2’de tanımlanan “ehil kişi” olmadığı sürece, diğer bir Akit Devlet 

mukimlerine tanınan bu Anlaşma’nın menfaatlerine hak kazanamayacaktır. 

2. Bir Akit Devlet mukimi aşağıdakilerden herhangi biri olması halinde bir 

mali yıl için ehil kişi sayılır; 

a) gerçek kişi; 

b) bir Akit Devlet veya bir politik alt bölümü veya ilgili mahalli idare; 

c) şirket, şayet: 

i) hisse senetlerinin esas bölümü ( ve herhangi imtiyazlı hisse bölümü) bir veya 

daha fazla tanınmış menkul kıymetler borsasında öncelikli olarak işlem görüyorsa, ve 

aşağıdakilerden birinde: 

A) hisse senetlerinin esas bölümü öncelikli olarak, şirketin mukimi olduğu Akit 

Devlet’te yerleşik bir veya daha fazla tanınmış menkul kıymetler borsasında işlem 

görüyorsa, veya;  

B) şirketin esas yönetim ve kontrol yeri, mukimi olduğu Akit Devlet’te 

bulunuyorsa; veya   

ii) toplam oyların en az yüzde 50’si ve şirket hisselerinin değeri (ve imtiyazlı 

hisse bölümünün en az yüzde 50’si) bu alt paragrafın i) bendi uyarınca doğrudan veya 

dolaylı olarak menfaatlere haiz beş veya daha az şirkete aitse, dolaylı maliklik halinde, 

her ara sahibin Akit Devletlerden birinin mukimi olması kaydıyla; 

                                                                                                                                          
Bulletin, Vol. 61, No. 6, 2007, s.226-227. Ayrıca bkz. MILLER, M.J.,/ STONE, M., s. 720 vd; AVI-
YONAH./HALABI, s. 239-242.    

628  a) U.S. Model Income Tax Convention (2006), m.22 
     b) Bu konuda bkz. MORAES e CASTRO, Leonarda Freitas de, “US Policy to Counter Treaty 

Shopping-From Aiken Industries to The Ani-Conduit Regulations: A Critical View of The Current 
Double-Step Approach From The Perspective Of Treaty Objectives And Purposes”,  BIFD Bulletin, 
Vol. 66,  No. 6 , 2012,  s. 302-303.  
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d) bu Madde’nin 2. paragrafında tanımlanan bir kişi, o paragrafın a) alt 

paragrafında tanımlanan bir kişi olması halinde, kişinin lehdarlarının, üyelerinin veya 

katılımcılarının yüzde 50’sinden fazlasının Akit Devletlerden birinin mukimi olan 

gerçek kişiler olmaları kaydıyla; veya  

e)gerçek kişi dışındaki bir kişi, şayet: 

i) mali yıl günlerinin en az yarısında, alt paragraf a), alt paragraf b), alt 

paragraf c)’nin i) bendi veya bu paragrafın d) alt paragrafı uyarınca bu Akit Devlet’in 

mukimleri olan ve aynı zamanda Anlaşma menfaatlerine hak kazanmış olan, doğrudan 

veya dolaylı olarak, toplam oy gücünün ve  değerinin en az yüzde 50’sini temsil eden 

hisse senetleri veya diğer menfaatlere sahip olan kişiler (ve imtiyazlı hisse bölümünün 

en az yüzde 50’si), dolaylı maliklik halinde, her ara sahibin Akit Devletlerden birinin 

mukimi olması kaydıyla; 

ii) mali yıl içerisinde kişinin brüt gelirinin yüzde 50’sinden azı, kişinin ikamet 

Devleti tarafından belirlendiği üzere, doğrudan veya dolaylı olarak, alt paragraf a), alt 

paragraf b), alt paragraf c)’nin i) bendi veya bu paragrafın d) alt paragrafı uyarınca 

Anlaşma menfaatlerine hak kazanmış her iki Akit Devlet mukimi olmayan diğer kişilere, 

kişinin ikamet Devleti’nde Anlaşma  kapsamındaki  vergiler için indirilebilir olan 

ödemeler şeklinde ödenir veya tahakkuk ettirilirse (fakat olağan iş ilişkisinde hizmet 

veya maddi varlıklar için yapılan emsale uygun ödemeleri kapsamaksızın). 

3. a) Bir Akit Devlet mukimi, bir diğer Devlet’ten edinilen bir gelir unsuruna 

ilişkin, şayet mukim ilk bahsedilen Devlet’te faal olarak ticaret veya şirket 

faaliyetlerinde bulunuyorsa (mukimin kendi hesabına yatırımlar yapması veya 

yönetmesi dışında, bu faaliyetler bankacılık, sigorta veya bir banka, sigorta şirketi veya 

kayıtlı menkul kıymetler satıcıları tarafından yürütülen menkul kıymet faaliyetleri 

olmadığı sürece), diğer Akit Devlet’ten elde edilen gelir bu iş ile bağlantılı veya bağlı 

ise, kişinin ehil olmasına bakılmaksızın Anlaşma’nın menfaatlerine hak kazanacaktır. 

b) Şayet bir Akit Devlet mukimi, diğer Akit Devlet’te o mukim tarafından 

yürütülen bir ticaret veya şirket faaliyetinde bulunarak bir gelir unsuru elde ediyorsa, 

veya diğer Akit Devlet’te ilgili bir kişiden bir gelir unsuru elde ediyorsa, diğer Devlet’te 
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mukim veya böyle bir kişi tarafından icra edilen ticaret veya şirket faaliyeti ilk 

bahsedilen Devlet’te mukim tarafından icra edilen ticaret ve şirket faaliyetine göre 

daha önemli ise, sadece o zaman alt paragraf a)’da tanımlanan koşullar yerine 

getiriliyor sayılacaktır. Bir ticaret veya şirket faaliyetinin bu paragraf amaçları için 

önemli olup olmadığı gerçekler ve koşullara bağlı olarak belirlenecektir. 

c) Bu paragrafın uygulanması açısından, bir kişiye bağlı kişiler tarafından 

yürütülen faaliyetler bu kişi tarafından yürütülüyor sayılacaktır. Bir kişi diğerine, şayet 

diğerinin yararlanma hakkının en az yüzde 50’sine sahip olduğu takdirde bağlı 

olacaktır (veya, bir şirket olması halinde, toplam oyların ve şirket hisselerinin değerinin 

veya şirketteki öz kaynak yararlanma hakkının en az yüzde 50’sine) veya başka bir kişi, 

her kişinin yararlanma hakkının en az yüzde 50’sine sahipse (veya, bir şirket olması 

halinde, toplam oyların ve şirket hisselerinin veya şirketteki öz kaynak yararlanma 

hakkının en az yüzde 50’sine). Her durumda, şayet, bütün gerçekler ve koşullara bağlı 

olarak, birisi diğerini kontrol ediyorsa veya her ikisi de aynı kişi veya kişilerin kontrolü 

altındaysa, bir kişi bir diğerine bağlı sayılacaktır 

4. Paragraf 2 hükümleri uyarınca hem ehil kişi olmayıp, hem de bu Madde’nin 

3. paragrafı uyarınca bir gelir unsuruna ilişkin menfaatlere hak kazanmamış olan bir 

Akit Devlet mukimi, diğer Akit Devlet’in yetkili makamları tarafından, bu kişinin 

kuruluşu, satın alımı veya devam ettirilmesi ve işlemlerinin yürütülmesinin esas 

amaçlarından birinin Anlaşma çerçevesinde menfaat elde etmek olmadığının 

anlaşılması halinde, buna rağmen Anlaşma’nın menfaatlerine hak kazanacaktır. 

5. Bu Madde’nin amaçları için: 

a) “tanınmış menkul kıymetler borsası” terimi: 

i) Ulusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği'ne ait NASDAQ Sistemi ve 1934 

tarihli A.B.D. Menkul Kıymetler Borsası Kanununun amaçları bakımından Ulusal 

Menkul Kıymetler Borsası olarak A.B.D. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna 

kayıtlı herhangi bir Menkul Kıymet Borsasını; 

ii) ------- menkul kıymetler borsasını; ve 
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iii) yetkili makamların üzerinde anlaştıkları diğer herhangi bir menkul kıymet 

borsasını; 

ifade eder. 

b) “hisse senetlerinin esas bölümü” terimi, şirketin normal veya adi hisse 

senetlerini, bu bölüm hisse senetlerinin oy gücünün ve şirket değerinin çoğunluğunu 

temsil etmesi kaydıyla ifade eder. Şayet hiçbir tek bölüm normal veya adi hisse oy 

gücünün ve şirket değerinin çoğunluğunu temsil etmiyorsa, “hisse senetlerinin esas 

bölümü” toplam oy gücünün ve şirket değerinin çoğunluğunu toplamda temsil eden 

bölümlerdir. 

c) “imtiyazlı hisse bölümü” Akit Devletlerin birinde ikamet eden bir şirketin, 

hissedara temettü, itfa ödemeleri veya başkaca ödemeler yolu ile, diğer Devlet’te 

şirketin belirli varlıkları veya faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına imtiyazlı olarak 

daha yüksek katılım sağlayan, herhangi bir bölüm hisselerini ifade eder; ve 

d) bir şirketin "esas yönetim ve kontrol yeri" memurları ve üst düzey 

yöneticileri, herhangi bir Devlet’ten ziyade o Devlet’te şirketin (doğrudan ve dolaylı 

iştirakleri de dahil olmak üzere) stratejik, mali ve operasyonel politikalarında karar 

alma sorumluluklarını günlük olarak icra ediyorlarsa ve bu kişilerin personeli o 

kararları hazırlamak ve almak için, o Devlet’te bir diğer Devlet’ten daha fazla günlük 

faaliyetlerde bulunuyorlarsa, sadece o zaman mukimi olduğu Akit Devlet’te 

bulunacaktır”.  

Görüleceği üzere, ilk paragraf, genel kuralı koymakta ve anlaşma mukiminin, 

22. maddede sayılı ehil kişilerden olması koşuluyla anlaşma faydasından yararlanmaya 

hak kazanacağını belirtmektedir. İkinci paragraf, a ve e bentleri arasında, ehil kişinin 

taşıması gereken özellikleri sıralamakta ve listelenen koşullardan herhangi birinin 

varlığı kişinin anlaşma faydasından yararlanmasını sağlamaktadır. Temel olarak, gerçek 

kişiler, politik alt bölüm ve mahalli idareler, halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları 

yahut hukuki tüzel kişilikler (şirket, trust, estate) sahiplik ve matrah erozyonu 

koşullarını karşılamaları durumunda ehil kişi sayılmaktadırlar (m.22/2).  



150 

Paragraf üç, kişiye ehil kişi sayılmaması durumunda alternatif bir test 

sunmaktadır Buna göre paragraf 2 uyarınca anlaşma ehili olmayan kişi, ikamet 

devletinde aktif iş veya ticari faaliyette bulunması koşuluyla anlaşma faydasından 

yararlanma hakkına sahiptir(m.22/3).  

Paragraf dört, kişiye, ehil kişi olmamasına ve ikamet devletinde aktif iş veya 

ticari faaliyeti olmamasına rağmen sözleşmeci devletin takdirine bağlı olarak anlaşma 

faydasından yararlanma hakkı sağlamaktadır (m.22/4). 

Son olarak, paragraf beş, madde içerisinde kullanılan tanınmış borsa, hisselerin 

esas çoğunluğu, esas yönetim ve kontrol merkezi gibi çeşitli terimlerin tanımlarını 

vermektedir (m. 22/5).   

Çalışmamızın bundan sonraki kısmında hükmün öngördüğü test standartları 

ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.  

I. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması Klozunun Uygulanması 

1. Ehil Kişi  

a. Gerçek Kişiler 

ABD Modeli, alt paragraf 2 (a)’ya göre, Akit Devlet mukimi gerçek kişiler, 

anlaşmanın bütün menfaatlerine ehildirler. Bununla birlikte, bir gerçek kişi üçüncü bir 

devlet mukimi adına temsilci olarak gelir elde eder ise, gerçek lehdarın bir Akit Devlet 

mukimi olması gerekliliğinden hareketle Anlaşma’nın ilgili menfaatleri kendisine 

verilmeyebilir629. 

Gerçek kişiler, sözleşmeci devletlerden birinde mukim olmaları koşuluyla 

anlaşma uygulaması açısından ehil kişi kabul edilirler. Bununla birlikte, genel olarak, 

gerçek kişiler açısından anlaşma alışverişi uygulamasının gerçekleştirilmesi, ikametgâh 

taşıma işleminin maliyetli olması nedeniyle oldukça zordur. Ayrıca, yapının etkinliği 

gelirin aracı ülkede etkin vergilendirilmemesi üzerine kurulu olup vergi rejimleri genel 

                                                
629  Bkz. US Model Technical Explanation,(2006),  m.22, s.64. 
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olarak gerçek kişilerden ziyade işletmeler açısından bu çeşit kolaylıklar sağlamaktadır. 
630.  

Burada, OM ve ABD Modeli arasındaki bir farkı belirtmek gereklidir. Daha 

öncede belirtildiği üzere, bu test uygulaması, ikamet ülkesinde gerçek iş amacına 

dayanan bir faaliyetle gelir elde edilmesi ve mükellefin ikamet devleti ile etkin bağı 

olması esasına dayanmaktadır. Ancak, ABD Modeli’ne göre, gerçek kişiler uyrukluk 

ilkesi temelinde dünya üzerinde elde ettiği bütün gelirler açısından vergi yükümlülüğü 

taşımaktadırlar.  Uyrukluk ilkesinin ise LOB’un belirttiğimiz iki önemli unsurunu 

karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, uyrukluk ilkesinin anlaşma uygulaması 

açısından OM’nde olduğu dikkate alınmaması önerilmiştir631.    

Nitekim, ABD’nin bazı ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalarda, uyrukluk 

ilkesinin kapsamı değiştirilmiştir. Buna göre, ABD vatandaşları ancak anlaşmanın 

varsaydığı anlamda mukim olmaları koşuluyla anlaşma uygulaması açısından ehil kişi 

kabul edilmektedirler632.   

                                                
630  BORREGO, s.96.  
631  BORREGO, s.117.  
632  a) BORREGO, s.119.  
     b) ABD Teknik Açıklamasına göre, paragraf 1, bir Akit Devlet mukiminin, bu madde de yazılı 

koşulları sağlaması durumunda Anlaşma menfaatlerinden yararlanmasını sağlar. Anlaşma 
çerçevesinde diğer akit devlet mukimleri, madde 6’dan 21’e kadar kaynak devleti sınırlamasına 
ilişkin tüm menfaatlerden, madde 23 uyarınca çifte vergilendirme muafiyeti ve madde 24 altında bir 
Akit Devlet mukimlerine sağlanan diğer menfaatlerden yararlanır. Bazı hükümlerin sağladığı 
anlaşma faydasından yararlanılması ise kişinin mukim olmasını gerektirmemektedir. Madde 25 Akit 
Devlet mukimleri ile sınırlı değildir ve madde 27 ikametlere bakılmaksızın diplomatik elçilere veya 
konsolosluk memurlarına uygulanır. Madde 22, aynı şekilde bu hükümler altında anlaşma 
menfaatlerinin erişilebilirliğini sınırlandırmamaktadır.  

         Madde 22 ve iç hukuktaki suistimal karşıtı hükümler, karşılıklı olarak birbirini tamamlamaktadırlar. 
Madde 22, bir işletmenin mukim sayılabilmesi sözleşmeci devlet ile yeterli bir bağı olup olmadığını 
belirlerken suistimal karşıtı iç hükümler (örneğin, iş amacı, özün biçime önceliği, atlama işlemi veya 
kanal prensipleri) belirli bir işlemin özüne göre yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini 
belirler. Bu bakımdan, kaynak Akit Devlet’in iç hukuk prensipleri bir gelir unsurunun gerçek 
lehdarını belirlemek için uygulanabilir ve Madde 22 daha sonra bu gelir ile ilgili olarak kişinin 
Anlaşma menfaatleri açısından gerçek lehdar olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Bkz. US 
Model Technical Explanation, (2006),  m.22, s.63-64.  
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b. Hükümete Bağlı Kamu Tüzel Kişilikleri ve Diğer Kamu Otoriteleri 

Alt paragraf (b) Akit Devletler ve herhangi bir politik alt bölüm veya ilgili 

mahalli idarelerinin Anlaşma’nın bütün menfaatlerinden yararlanmasını 

sağlamaktadır633.  

ABD Modeli’ne göre, bu çeşit kuruluşlar nitelikleri gereği ehil olmanın bütün 

koşullarını otomatik olarak sağlamaktadırlar ve ikamet devleti ile doğrudan bağlantılı 

olacakları için anlaşma alışverişi amaçlı kullanılmaları söz konusu değildir634. 

c. Vergiden İstisna Edilmiş Organizasyonlar ve Emeklilik Fonları 

Alt paragraf 2(d), Madde 4’ün (Mukimlik) 2. alt paragrafında tanımlanan 

vergiden muaf kuruluşların, Anlaşma’nın bütün menfaatlerine hak kazanmaları ile ilgili 

kuralları ifade etmektedir. Bir emeklilik fonu (pension fund), şayet kuruluşların 

lehdarlarının, üyelerinin veya katılımcılarının yüzde elliden fazlası, herhangi bir Akit 

Devlet mukimi gerçek kişilerden oluşmakta ise anlaşmanın bütün menfaatlerine hak 

kazanacaktır. Bu hüküm uygulamasında, “lehdarlar” terimi kuruluştan menfaat elde 

eden kişilere atfen anlaşılmalıdır. Diğer taraftan, emeklilik fonu dışında vergiden muaf 

bir kuruluş, lehdarlarının veya üyelerinin ikametine bakılmaksızın otomatik olarak 

menfaatlere ehildir. Bu kural altında ehil olan topluluklar genel olarak ikamet 

Devletlerinde vergiden muaf olanlardır ve sadece dini, hayır işleri, bilimsel, sanatsal, 

kültürel veya eğitim amaçları ile kurulmuş ve çalışmaktadırlar635. 

2. Genel Test Standartları  

a. Halka Açık Olma (Public Company Test) 

Bu test,  işlem gören hisse senetleri üzerinden anlaşma faydası sağlanan 

devletle etkin biçimde bağlantılı olunmasını sağlamaktadır. ABD hazinesi, şirket 

hissedarlarının çoğunun bu ülkede mukim olacağını varsaymakla birlikte, gerçekte, 

                                                
633  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.2, s.64. 
634  BORREGO, s.119. 
635  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.68.  
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şirket hissedarlarının çoğu başka ülke mukimidirler. Bununla birlikte, halka açık 

şirketler gelirin üçüncü ülkeye aktarılmasında tercih edilen örneklerden değildirler636.   

Bunun ardındaki temel neden, halka açık şirketlerin tabi oldukları sermaye 

piyasası mevzuatıdır. Bir yandan tabi olunan mevzuattaki zorluklar diğer yandan ilgili 

kamu otoritesinin bu işletmeler üzerindeki etkin denetimi söz konusu şirketlerin 

anlaşma alışverişinde kullanılmaları ihtimalini oldukça zayıflatmaktadır637.  

Alt paragraf (c) (m.22/2) halka açık şirketler ve halka açık şirketlerin bağlı 

ortaklıkları olmak üzere iki şirket kategorisine uygulanmaktadır. Bir Akit Devlet 

mukimi şirket, şayet hisselerinin esas bölümü ve hisselerinin herhangi bir imtiyazlı 

bölümü, düzenli olarak bir veya daha fazla menkul kıymetler borsasında işlem 

görüyorsa ve şirket aşağıdaki ek gerekliliklerden en az birine uyuyorsa alt paragraf 

(c)’nin (i) bendi uyarınca Anlaşma’nın bütün menfaatlerinde hak sahibidir. İlk 

gereklilik, şirket hisselerinin çoğunluğunun esas (primarily) olarak, şirketin mukimi 

olduğu Akit Devlet’te yerleşik bir veya daha fazla tanınmış menkul kıymetler 

borsasında işlem görmesidir. İkinci gereklilik ise şirketin esas yönetim ve kontrol 

yerinin, mukimi olduğu Akit Devlet’te bulunmasıdır638.  

“Tanınmış menkul kıymetler borsası” terimi paragraf 5’in (a) alt paragrafında 

tanımlanmıştır. Ulusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği'ne ait NASDAQ Sistemi ve 

1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanununun amaçları bakımından Ulusal Menkul 

Kıymetler Borsası olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıtlı herhangi bir 

Menkul Kıymet Borsasını; (ii) [diğer Akit Devlet’te yerleşik bazı borsaları]; ve (iii) 

Akit Devletlerin yetkili makamlarının üzerinde anlaştıkları diğer herhangi bir menkul 

kıymet borsasını içerir639.  

Bir şirketin, sadece bir tertip hisseleri varsa, sadece bu hisselerin ilgili işlem 

görme gerekliliklerine uyup uymadıklarını değerlendirmek gerekir. Şirket birden fazla 

tertip hisseye sahip ise, ilk olarak hangi tertip hisselerin “hisse senetlerinin esas 

                                                
636  BERMAN/HYNES, s.693. 
637  BERMAN/HYNES, s.693. 
638  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.2, s.64-65. 
639  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.2, s.65. 
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bölümü”nü oluşturduğunu belirlemek gerekir. “Hisse senetlerinin esas bölümü” terimi 

paragraf 5’in (b) alt paragrafında tanımlanmaktadır ve toplam oy gücünün ve şirket 

değerinin çoğunluğunu temsil eden, şirketin normal veya adi hisse senetlerini ifade 

etmektedir640. 

Şirketin toplam oy gücünün ve şirket değerinin çoğunluğunu temsil eden 

normal veya adi hisselerinin mevcut olmaması durumunda, “hisse senetlerinin esas 

bölümü” toplamda oy gücünün ve şirket değerinin çoğunluğunu temsil eden tertip veya 

hisse tertiplerinin birleştirilmesinden oluşur. Bir şirketin birkaç tertip hissesi olması gibi 

özel bir durumda, birden fazla tertip hisselerin %50’sinden fazlasına tekabül ettiği kabul 

edilebilir olsa da,  şirketin menfaatlere hak kazanması için bu gruptan birinin bu alt 

paragrafın gerekliliklerine uyması gerekmektedir. Şirketin oy gücünün ve değerinin 

yarısından fazla koşullara uymayan (ehil olmayan) ikinci bir hisse grubu saptansa da, 

şirket menfaatlere hak kazanacaktır641. 

Buna rağmen, hisse senetlerinin esas bölümü düzenli olarak tanınmış bir 

menkul kıymetler borsasında işlem gören bir şirket, paragraf 2’nin (c) alt paragrafı 

uyarınca, şayet tanınmış bir menkul kıymetler borsasında düzenli olarak işlem 

görmeyen imtiyazlı hisselere sahipse, anlaşma menfaatlerini elde etmek için uygun 

olmayabilir. “İmtiyazlı hisse bölümü” terimi paragraf 5’in (c) alt paragrafında 

tanımlanmıştır642.  

 Bir şirket şayet tedavülde, sahiplerine, diğer Akit Devlet’ten elde edilen şirket 

gelirlerinin, karlarının veya kazançlarının bir kısmına hak kazandıran koşullara veya 

diğer düzenlemelere konu olan ve bu pay, bu tür koşullar veya düzenlemeler olmasa 

alacakları paydan daha büyük olan hisselere sahipse, imtiyazlı hisse bölümüne sahiptir. 

Böylece, örneğin, şayet diğer Akit Devlet’te ikamet eden bir şirketin, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde kullanılan, şirketin aktif karlılığına yaklaşan bir formül esas alınarak 

                                                
640  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65. 
641  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65. 
642  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65. 
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temettü ödeyen tedavülde “takip hisse senetleri” (Tracking Stock) varsa, 

paragraf’5’in alt paragraf (c) testi karşılanmış olur643.  

Aşağıdaki örnek bu sonucu anlatmaktadır.  

Örnek;  OCo diğer Akit Devlet mukimi bir şirkettir. O Co, adi ve tercihli olmak 

üzere iki tertip hisseye sahiptir: Adi hisse senetleri diğer Akit Devlet’in temel menkul 

kıymetler borsasında kote edilmiştir ve düzenli olarak işlem görmektedir. Tercihli hisse 

senetlerinin oy hakkı yoktur ve O Co.’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde ilişkisiz 

borçlanıcılardan (unrelated borrowers) aldığı faiz ödemeleri tutarına eşit temettü alma 

hakkına sahiptir. Tercihli hisse senetlerinin tamamına, Amerika Birleşik Devletleri ile 

vergi anlaşması bulunmayan ülke mukimi tek bir yatırımcı sahiptir. Adi hisse senetleri 

OCo’nun değerinin yüzde 50’sinden fazlasını ve oy gücünün yüzde 100’ünü temsil eder. 

Tercihli hisse senetleri sahibinin, Oco tarafından kazanılan ABD kaynaklı faiz gelirine 

tekabül eden ödemeler alma hakkı olduğundan, tercihli hisseler, İmtiyazlı hisse 

senetleridir. İmtiyazlı hisse senetlerini tanınmış bir menkul kıymetler borsasında düzenli 

işlem görmemesinden dolayı, Oco paragraf 2, alt paragraf (c) uyarınca menfaat almaya 

ehil olamayacaktır644.  

“Düzenli olarak işlem gören” terimi Anlaşma’da tanımlanmamıştır. Madde 

3’ün 2. paragrafında (Genel Tanımlar), bu terim anlaşma menfaatleri talep edilen 

Devlet’in, genelde kaynak Devlet’in, iç vergi hukukuna atfen tanımlanacaktır. Amerika 

Birleşik Devletleri durumunda, bu terim Yasa’nın  "şube vergisi"  (Branch Tax) 

bölümüne bağlı olarak, Hazine Yönetmeliği bölüm 1.884-5(d)(4)(i)(B) manasında 

anlaşılır. Bu yönetmelik altında, bir hisse senedi tertibi iki koşulun yerine getirilmesi 

halinde “düzenli olarak işlem gören” sayılabilir: hisse senetleri tertipleri işlemler mali 

yıl boyunca en az 60 gün süreyle asgari miktarlardan daha fazla işlem görmesi ve yıl 

içerisinde işlem gören tertipteki hisse senetlerinin toplam sayısı, yıl içinde tedavülde 

olan hisse senetlerinin ortalama sayısının en az yüzde 10’u kadar olması halinde. 1.884-

                                                
643  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65. 
644  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65-66. 
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5(d)(4)(i)(A), (ii) ve (iii) bölümleri “düzenli olarak işlem gören” teriminin 

tanımlanmasında Anlaşma bakımından geçerli sayılmayacaktır645. 

Düzenli işlem yapma zorunluluğu herhangi bir Devlet’te tanınmış menkul 

kıymetler borsasında işlem yaparak yerine getirilebilir. Bir veya daha fazla tanınmış 

menkul kıymetler borsasında işlem yapmak bu zorunluluk amaçları için birleştirilebilir. 

Böylece, bir ABD şirketi diğer Akit Devlet’te yerleşik tanınmış bir menkul kıymetler 

borsasında, tamamen veya kısmen, işlem yaparak düzenli işlem zorunluluğunu yerine 

getirebilir. Onaylanmış fakat ihraç edilmemiş hisse senetleri bu test amaçları için geçerli 

sayılmamaktadır646. 

“Öncelikli (primarily)  işlem görmek” terimi Anlaşma’da tanımlanmamıştır. 

Madde 3’ün 2. paragrafında (Genel Tanımlar), bu terim Anlaşma’nın uygulandığı 

vergilere ilişkin Devlet’in, genelde kaynak Devlet’in, yasalarında ifade edildiği gibi 

anlaşılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri durumunda, bu terim Yasa’nın  "şube 

vergisi" (Branch Tax) bölümüne bağlı olarak, Hazine Yönetmeliği bölüm 1.884-5(d)(3) 

manasında anlaşılır. Buna göre, şayet, şirketin yerleşik olduğu Akit Devlet’te bulunan 

bütün tanınmış menkul kıymetler borsalarında vergilendirme yılı boyunca işlem gören 

öncelikli tertip hisse senetleri sayısı, o yıl içerisinde herhangi diğer yabancı ülkede 

yerleşik menkul kıymetler piyasalarında işlem gören şirketin öncelikli tertip hisse 

senedi sayısını geçiyorsa bir şirketin hisse senetleri “öncelikli olarak işlem 

görmektedir”647. 

Esas hisse bölümü, tanınmış menkul kıymetler borsasında düzenli olarak işlem 

gören fakat öncelikli işlem görme testini geçemeyen bir şirket, şayet esas yönetim ve 

kontrol yeri kendi ikamet ülkesinde ise anlaşma menfaatini talep edebilir. Bu test, 

ikamet tesis etmek için OM’i ve birçok ülke tarafından kullanılan “etkin yönetim 

merkezi” testinden ayrı tutulmalıdır. Bazı durumlarda, etkin yönetim merkezi testi 

yönetim kurulunun toplandığı yer anlamına gelmek üzere yorumlanmıştır. Buna karşın, 

esas yönetim ve kontrol yeri testi şirketin (ve iştiraklerinin) günlük yönetim 

sorumluluklarının nerede yerine getirildiğine bakar. Bir şirketin esas yönetim ve kontrol 
                                                
645  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.66. 
646  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.66. 
647  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.66. 
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yeri, memurları ve üst düzey yöneticilerinin, herhangi bir Devlet’ten veya herhangi bir 

üçüncü devletten ziyade, o Devlet’te şirketin (doğrudan ve dolaylı iştirakleri de dahil 

olmak üzere) stratejik, mali ve operasyonel politikalarında karar alma sorumluluklarını 

günlük olarak icra ettikleri ve bu kişilerin personeli o kararları almak için, bir diğer 

Devlet’ten daha fazla günlük faaliyetlerde bulundukları devlette yerleşik olacaktır. 

Böylece, test ilgili kişilerin bu genel faaliyetlerinin nerede yürütüldüğüne 

bakmaktadır648. Çoğu durumda, şirketin yönetim merkezinin (headquarters) (yani CEO 

ve diğer üst düzey yöneticilerinin normalde yerleşik oldukları yer), şirketin mukim 

olduğu  Akit Devlet’te olması gereklidir, fakat bu yeterli olmayan bir koşuldur649. 

Testi uygulamak için, hangi kişilerin “yüksek düzey idareci veya üst düzey 

yönetici” sayılabileceğini belirlemek gerekecektir. Çoğu durumlarda, kaydi yönetim 

kurulu üyeleri (“iç yöneticiler”) olan yöneticilerden ötesine bakmak gerekmeyecektir. 

Ancak her zaman bu durum geçerli değildir; şayet o kişiler stratejik, finansal ve 

operasyonel kararları alıyorlarsa, ilgili kişiler iştiraklerin personeli olabilirler. Bununla 

birlikte, bazı yönetim kurulu üyelerinin diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı 

olmadan bazı kararlar almasını sağlayan özel oylama düzenlemelerini de dikkate almak 

gerekecektir650. 

Bir Akit Devlet mukimi şirket, şayet (i) bendinde tanımlanan beş veya daha az 

halka açık şirket, toplam oyların ve bu şirket değerinin (ve herhangi bir imtiyazlı hisse 

bölümünün en az yüzde 50’sinin) doğrudan veya dolaylı sahibi ise, Anlaşma’nın 

paragraf 2, alt paragraf (c) (ii) bendi altındaki bütün menfaatlerine hak kazanır. Ancak, 

şayet halka açık şirketler dolaylı malikler ise, her aracı şirket Akit Devletlerin birinin 

mukimi olmalıdır651.  

Böylece, örneğin, o Devlet’in mukimi olan başka bir şirketin bütün hisselerine 

sahip olduğu diğer Akit Devlet mukimi bir şirket, şayet ana şirketin hisselerin esas 

bölümü (ve herhangi orantısız hisse bölümü) o Akit Devlet’te tanınmış bir menkul 

kıymet borsasında düzenli ve öncelikli işlem görüyorsa, Anlaşma altında menfaatlere 

                                                
648  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.67.  
649  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.67. 
650  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.67. 
651  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.65. 
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hak kazanacaktır. Ancak, halka açık ana şirket üçüncü bir devletin, örneğin, ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin veya diğer Akit Devlet’in mukimi olmaması halinde (ii) bendi 

altında menfaatlere hak kazanamayacaktır. Dahası, diğer Akit Devlet’teki bir ana şirket 

alt kademe şirkete bir iştirakler zinciri yolu ile dolaylı olarak sahipse, iştirakin (ii) 

bendindeki teste uyması için, zincirdeki her iştirak, dolaylı malik olarak, Amerika 

Birleşik Devletleri mukimi veya diğer Akit Devlet mukimi olmalıdır652. 

b. Sahiplik / Matrah Erozyonu Testi 

Madde 22, alt paragraf 2 (e) bir Akit Devlet mukimi olan herhangi tür tüzel 

kişiye uygulanan anlaşma menfaatlerine ehil olabilmek için ilave bir yöntem sağlar. 

Sahiplik ve Matrah erozyonu testi olarak adlandırılan ve alt paragraf (e)’de sunulan test, 

iki bölümlüdür. Anlaşma menfaatlerine ehil olunabilmesi için testin her iki bölümünün 

de karşılanması gerekmektedir.   

aa. Sahiplik Testi 

Testin sahiplik ile ilgili (i) bendi altında, her hisse senedi tertibinin veya diğer 

yararlanma haklarının yüzde 50 veya daha fazlasının, doğrudan veya dolaylı olarak, 

vergilendirme döneminin yarısı süresince, ilgili Akit Devlet mukimlerince sahip 

olunması ve bu kişilerin de paragraf 2, alt paragraf (a), (b), (d) veya (i) bendi altında 

anlaşma menfaatlerine hak kazanmış kişiler olması gerekir653. 

Fonlar (Trustlar), madde 4 (Mukim) altında mukim sayılıyor ve başkaca bu alt 

paragrafın gerekliliklerini yerine getiriyorsa, bu hüküm altında menfaatlere ehil 

olabilirler. Bu paragrafın amaçları için, bir trusttaki yararlanma hakları, her yararlananın 

trusta olan aktüeryal menfaatine oranla, yararlanana ait sayılacaktır. Geriye kalan bir 

lehdarın menfaati (the interest of a remainder beneficiary) gelirden yararlananların sahip 

olduğu toplam yüzdenin yüzde 100 eksiğine eşit olacaktır. Şayet lehdarın aktüeryal 

menfaatini belirlemek mümkün değilse, bir lehdarın bir trusttaki menfaati, paragraf 2 

altında menfaatlere ehil kişi tarafından sahip olunmadığı varsayılacaktır. Sonuç olarak, 

lehdarların bir trusttaki aktüaryal menfaatlerini belirlemek mümkün değilse, olası bütün 

                                                
652  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.67. 
653  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.2, s.68. 
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lehdarlar paragraf 2’nin diğer alt paragrafları altında menfaatlere ehil kişiler olmadıkları 

müddetçe i) bendi altındaki mülkiyet testi koşulları sağlanmamış olacaktır654. 

bb. Matrah Erozyonu Testi 

Bir kişinin, vergilendirme döneminde ikamet ettiği Devlet’in vergi kanunu 

uyarınca hesaplanan toplam gelirinin yüzde 50’sinden azının,  ödeyicinin ülkesinde 

gider indirimi yaratacak şekilde, alt paragraf (a), (b), (d) veya paragraf 2’nin c) alt 

paragrafının (i) bendi uyarınca Anlaşma menfaatlerine hak kazanmış her iki Akit Devlet 

mukimi olmayan kişilere ödenmesi veya tahakkuk ettirilmesi halinde, bu kişi 

bakımından, alt paragraf (e)’nin (ii) bendindeki matrah erozyonu bölümündeki şartların 

karşılandığı kabul edilir.  Bu ödemeler, ticari faaliyetin normal akışı içinde hizmet veya 

maddi varlıklar karşılığından yapılan emsallere uygun miktardaki ödemeleri kapamaz.  

Vergi matrahından indirilebilir oldukları ölçüde, trust dağıtımları (trust distributions) 

indirilebilir ödemelerdir. Ancak, diğer kişilere yapılan bir ödeme veya tahakkuk 

mahiyeti taşımayan, amortisman indirimleri dikkate alınmaz655. 

3. Özel Test Standartları 

Bu testler anlaşma ehili olmayan kişilere anlaşma faydasını sağlama amacıyla 

uygulanmaktadırlar. 

a. Aktif İş Testi 

Paragraf 3 bir Akit Devlet mukiminin, ikamet Devleti’nde faal bir ticaret veya 

işle bağlantılı bazı gelir unsurlarından anlaşma menfaatleri sağlayabileceği alternatif bir 

test içermektedir. Bir Akit Devlet mukimi, paragraf 2 altında ehil olup olmadığına 

bakılmaksızın, paragraf 3 altında menfaatlere ehil olabilir656. 

Alt paragraf (a) ikamet devletinde bir ticaret veya işi faal olarak yürüten bir 

Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet’ten elde edilen gelir unsuru ile ilgili olarak, 

                                                
654  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.2, s.68. 
655  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 2, s.68-69. 
656  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.69. 
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Anlaşma menfaatlerini elde edebileceği genel kuralları ortaya koyar. Bununla birlikte, 

gelir unsuru bu ticaret veya iş ile bağlantılı veya bağlı olarak elde edilmiş olmalıdır657. 

“Ticaret veya şirket” terimi Model Anlaşma’da tanımlanmamıştır. Madde 3’ün 

(Genel Tanımlar) 2. paragrafı uyarınca, diğer Akit Devlet mukiminin, ABD içerisindeki 

kaynaklardan elde etiği bir gelir unsuru ile ilgili olarak, Anlaşma menfaatlerine hak 

kazanıp kazanmadığı belirlenirken, ABD iç hukukundaki anlam verilecektir. Buna göre, 

ABD yetkili makamı, “ticaret veya şirket” teriminin tanımı için Yönetmeliğin 

(regulations) 367(a) bölümünü referans alacaktır. Bu tanıma göre, bir ticaret veya iş 

(business), kar amaçlı yürütülen, bağımsız ekonomik teşebbüs oluşturan veya 

oluşturabilecek, belirli bir birleşik faaliyetler grubu olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, 

bir anonim şirketin,  yöneticileri veya çalışanları önemli yönetim ve operasyonel 

faaliyetlerde bulunmaları durumunda bir ticaret veya şirket faaliyeti yürütüyor kabul 

edilecektir658.  

Bir mukimin kendi hesabına yatırım yapması veya yönetmesi, bir banka, 

sigorta şirketi veya kayıtlı menkul kıymetler satıcıları tarafından yürütülen bankacılık, 

sigorta veya menkul kıymetler faaliyetlerinin bir parçası ise ticaret veya iş olarak 

varsayılacaktır. Bir banka, sigorta şirketi veya kayıtlı menkul kıymetler satıcıları 

dışındaki bir kişi tarafından yürütülen bu tür faaliyetler faal bir ticaret veya işin 

yürütülmesi olarak kabul edilmeyecektir ve şayet bir banka, sigorta şirketi veya kayıtlı 

menkul kıymetler satıcıları tarafından yürütülüyor ancak şirketin sigorta veya menkul 

kıymetler faaliyetlerinin bir parçası değil ise, faal bir ticaret veya şirketin yürütülmesi 

olarak kabul edilmeyecektir. Bir şirket merkezinin yatırım yönetimi işinde olması 

sebebiyle, sadece şirket merkezi olarak çalışan bir şirket, paragraf 3 amaçları için faal 

bir ticaret yapıyor veya iş yürütüyor sayılmayacaktır659.  

Bir gelir unsuru, şayet kaynak Devlet’te gelir üreten faaliyet, ikamet 

Devleti’nde gelir elde eden tarafından yürütülen ticaret veya işin “parçasını 

                                                
657  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.69. 
658  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.69. 
659  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.69. 
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oluşturuyorsa” veya “tamamlayıcısı” ise, bir ticaret veya şirket ile ilgili olarak elde 

edilmiş kabul edilir660. 

Bir şirket faaliyeti, şayet iki faaliyet aynı ürünlerin veya ürün çeşitlerinin 

tasarımını, imalatını veya satışını, veya benzer hizmetlerin sunumunu içeriyorsa, 

genellikle kaynak Devlet’te yürütülen bir şirket faaliyetinin parçasını oluşturuyor kabul 

edilir. İkamet Devleti’ndeki iş biçimi, kaynak Devlet’te yürütülen faaliyete göre üretime 

yönelik (“upstream”), satışa yönelik (“downstream”) veya buna paralel olabilir. 

Böylece, iş dalı kaynak Devlet’te gerçekleşen bir imalat işlemine girdilerde bulunabilir, 

bu imalat işleminin üretimini satabilir veya sadece kaynak Devlet’te yürütülmekte olan 

ticaret veya şirket tarafından satılmakta olan aynı tür ürünleri satabilir661.  

Örnek 1. USCo Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik bir şirkettir. USCo 

ABD’de faal bir imalat işiyle iştigal etmektedir. USCo, diğer bir Akit Devlet mukimi 

olan FCo’nun hisselerinin yüzde 100’üne sahiptir. FCo diğer Akit Devlet’te USCo’nun 

ürünlerinin dağıtımını yapmaktadır. İki şirket tarafından yürütülen şirket faaliyetleri 

aynı ürünleri kapsadığından, FCo’nun dağıtım şirketi USCo’nun imalat şirketinin bir 

parçasını oluşturuyor sayılmaktadır. 

Örnek 2. Olgular Örnek 1’ile aynıdır, fakat USCo imalat yapmamaktadır. 

Bunun yerine, USCo Amerika Birleşik Devletleri’nde, FCo da dahil olmak üzere, dünya 

çapındaki iştiraklere fikri mülkiyet lisansı veren büyük bir araştırma ve geliştirme 

merkezi işletmektedir. FCo ve diğer USCo iştirakleri böylece kendi pazarlarında USCo 

tarafından tasarlanmış ürünleri üretmekte ve pazarlamaktadırlar. FCo ve USCo 

tarafından yürütülen faaliyetler aynı ürün dalını kapsadığından, bu faaliyetler aynı 

ticaret veya şirketin bir parçasını oluşturuyor varsayılırlar662.  

İki faaliyetin “tamamlayıcı” olarak kabul edilebilmesi için, faaliyetlerin aynı 

ürün veya hizmet türü ile alakalı olması gerekmemektedir, fakat aynı genel sanayinin 

bir parçası olmalı ve bir faaliyetin başarı veya başarısızlığının diğerinin başarı veya 

başarısızlığı sonucunu vermesi anlamında birbirine bağlı olmalıdır. Kaynak Devlet’te 

                                                
660  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.69. 
661  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.70. 
662  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.70. 
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birden fazla ticaret veya iş yürütüldüğü durumda ve sadece ticaret veya işlerden birinin, 

ikamet Devleti’nde yürütülen bir ticaret veya şirketin parçası veya tamamlayıcısı olması 

halinde, bir gelir unsurunun hangi ticaret veya şirkete atfedileceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Temettüler ilk önce anlaşmadan faydalanan ticaret veya işin 

gelirlerinden ve karlarından ve daha sonra diğer gelirlerinden ve karlarından elde 

ediliyor farz edilmelidir. Faiz gelirleri, sürekli uygulanan herhangi makul bir yöntem 

çerçevesinde tahsis edilebilir. Gider tahsisi için ABD ilkelerine uygun bir yöntem, 

makul bir yöntem olarak kabul edilecektir663. 

Örnek 3. Americair Amerika Birleşik Devletleri mukimi bir şirkettir ve 

uluslararası bir hava yolu işletmektedir. Diğer Akit Devlet’te yerleşik FSub, 

Americair’in tamamen sahip olduğu bağlı ortaklığıdır. FSub, Americair uçuşlarının 

yapıldığı havaalanlarına yakın, diğer Akit Devlet’te bir otel zinciri işletmektedir. 

Americair düzenli olarak diğer Akit Devlet’e hava seyahati ve FSub otellerinde 

konaklama içeren tur paketleri satmaktadır. Her iki şirket bir ticaret veya şirketin faal 

olarak yürütülmesi ile iştigal ediyorsa dahi, bir oteller zinciri ve bir hava yolu işletmek 

farklı ticaret veya şirketlerdir. Bu sebeple FSub işleri Americair işlerinin bir parçasını 

oluşturmamaktadır. Ancak, FSub işleri Americair işlerinin tamamlayıcısı kabul 

edilmektedir çünkü genel sanayinin (seyahat) parçasıdırlar ve faaliyetleri arasındaki 

bağlantı onları birbirine bağımlı kılmaktadır664. 

Örnek 4;  Olgular Örnek 3 ile aynıdır, fakat FSub diğer Akit Devlet’te otel 

zinciri yerine bir ofis binasına sahiptir. Americair’in işlerinin hiçbiri ofis binasından 

yapılmamaktadır. Fsub’ın işleri,  Americair’in işlerinin bir parçası veya tamamlayıcısı 

olarak kabul edilmemektedir. Şirketler farklı sanayilerde, farklı ticaret ve işlerle iştigal 

etmektedirler ve iki faaliyet arasında ekonomik bağımlılık yoktur665. 

Örnek 5; USFlower Amerika Birleşik Devletleri mukimi bir anonim şirkettir. 

USFlower Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde çiçek üretir ve satar. 

USFlower diğer Akit Devlet mukimi olan ForHolding’in bütün hisselerine sahiptir. 

ForHolding ticaret veya şirketle yürütmeyen bir holding şirkettir. ForHolding diğer 
                                                
663  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.70. 
664  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 3, s.70-71. 
665  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 3, s.71. 
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Akit Devlet mukimi olan üç şirketin bütün hisselerine sahiptir: ForFlower, ForLawn ve 

ForFish. ForFlower diğer Devlet’te USFlower’ın çiçeklerini USFlower markası altında 

dağıtır. ForLawn diğer Devlet’te USFlower markası altında çimen bakım ürünlerini 

pazarlar. Marka adı altında satılmasına ilaveten, ForLawn ve ForFlower ürünleri aynı 

mağazalarda satılmaktadır ve her şirketin ürünün satışı diğerlerinin ürününün 

satışlarını artırma eğilimlidir. ForFish Amerika Birleşik Devletleri’nden balık ithal 

etmekte ve diğer Devlet’te balık toptan satıcılarına dağıtır. Paragraf 3 amaçları için, 

ForFlower işleri USFlower işlerinin bir parçasını oluşturmaktadır, ForLawn işleri 

USFlower işlerinin tamamlayıcısıdır ve ForFish USFlower’ın ne parçası ne de 

tamamlayıcısıdır666. 

Kaynak Devlet’ten elde edilen bir gelir unsuru, şayet nesnenin üretimi ikamet 

Devleti’ndeki ticaret veya şirketin yürütülmesini kolaylaştırıyorsa, ikamet Devleti’nde 

yürütülen ticaret veya işe “bağlıdır”.  Bağlı gelire bir örnek, ikamet Devleti’nde bir 

kişinin işletme sermayesinin geçici olarak kaynak Devlet’teki kişiler tarafından ihraç 

edilen menkul kıymetlere yatırımıdır667. 

Paragraf 3’ün (b) alt paragrafı, alt paragraf (a)’daki genel kurala söz konusu 

gelir unsuru doğuran ticaret veya işin geliri elde eden kişi veya herhangi bir bağlı 

teşebbüs tarafından yürütüldüğü durumlarda, bir koşul daha koyar. Alt paragraf (b) 

ikamet Devleti’nde yürütülen ticaret veya iş, bu koşullarda, kaynak Devletteki faaliyetle 

ilgili olarak daha önemli miktarda olmalıdır. Daha önemli olması koşulu 

(substantiality), bir şirketin mukimi olduğu anlaşma ülkesinde asgari şirket faaliyetleri 

yaparak (örneğin, şirketin bütünü için çok az ekonomik maliyet veya etkisi olan 

faaliyetler) ehil olma çabalarını, "antlaşma alışverişi" istismarlarının bir bölümünü 

engellemek içindir668.  

Önemli miktarın belirlenmesi, bütün olgu ve koşullara dayanılarak yapılır ve 

her Akit Devlet’teki ticaret ve şirketlerin karşılaştırmalı büyüklüklerini, her Akit 

Devlet’te gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğini ve her Akit Devlet’teki o ticaret veya 

şirkete yapılan ilgili katkıları hesaba katar. Her durumda, her belirlemeyi veya 
                                                
666  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 3, s.71. 
667  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.71. 
668  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.71. 
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karşılaştırmayı yaparken, iki Akit Devlet’teki ekonomilerin ilgili büyüklüklerine 

gereken dikkat verilecektir669. 

Alt paragraf (b)’deki belirleme kaynak Devlet’ten elde edilen her gelir unsuru 

için bağımsız olarak yapılmıştır. Böylece bir kişinin Anlaşma menfaatlerine, bir gelir 

unsuruna ilişkin hak kazanması mümkünken, bir diğerine ilişkin hak kazanması 

mümkün olmayabilir. Şayet bir Akit Devlet mukimi paragraf 3 altında belirli bir gelir 

unsuruna ilişkin anlaşma menfaatlerine hak kazanmışsa, kaynak Devlet’te o gelir 

türünün vergilendirilmesini etkileyen ölçüde mukim Anlaşma’nın bütün menfaatlerine 

hak kazanır670. 

Önemli miktar zorunluluğunun sadece ilişkili kişilerden gelen gelirlere 

uygulanması sadece olası suistimal durumlarına yoğunlaşır ve gelir elde eden Akit 

Devlet mukiminin diğer Akit Devlet’te gelir sağlayıcı oluşuma nazaran çok küçük 

olması halinde dahi, bazı diğer suistimal etmeyen faaliyetlerine engel 

oluşturmayacaktır. Örneğin, küçük bir Amerikan araştırma şirketi, diğer Akit Devlet’te 

çok büyük, bağımsız, ilaç imalatçısına lisansını vereceği bir işleyiş geliştirirse, 

Amerikalı araştırma şirketinin büyüklüğü imalatçının büyüklüğüne karşı test edilmek 

zorunda kalmayacaktır. Benzer olarak, diğer Akit Devlet’te iş yapan çok büyük 

bağımsız bir şirkete borç veren küçük bir Amerikan bankası, Paragraf 3 altında anlaşma 

menfaatleri elde etmek için önemli miktar testinden geçmek zorunda olmayacaktır671. 

Paragraf 3’ün (c) alt paragrafı, alt paragraflar (a) ve (b)’nin önemli miktar 

kurallarının uygulanması amaçlı özel atıf kurallarını ortaya koyar. Böylece bu kurallar, 

bir kişinin alt paragraf (a) altındaki bir ticaret veya işin faal olarak yürütülmesi ile 

iştigal etme ve gelir unsurunun o faal ticaret veya iş ile ilgili olarak elde edilmesi 

zorunluluğunu yerine getirip getirmediğini anlama ve alt paragraf (b) altında “önemli 

miktar” zorunluluğu tarafından istenilen karşılaştırmayı yapma amacı için uygulanır. 

Alt paragraf (c) bir kişiye, bu kişiye “bağlı” kişiler tarafından yürütülen faaliyetleri 

atfeder. Şayet X, Y’nin yararlanma haklarının yüzde 50 veya daha fazlasına sahipse 

(veya Y, X’in yararlanma haklarının yüzde 50 veya daha fazlasına sahipse) bir kişi 
                                                
669  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.71. 
670  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.72. 
671  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. s.72. 
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(“X”) bir diğerine (“Y”) bağlıdır. Bu amaçla, şayet X toplam oy gücünün ve şirket 

değerinin yüzde ellisine veya daha fazlasına tekabül eden hisselerine veya şirketin 

özkaynak yararlanma hakkının (beneficial equity interest) yüzde elli veya daha fazlasına 

sahipse bir şirkete bağlıdır. Şayet üçüncü bir kişi hem X hem de Y’nin yararlanma 

haklarının (beneficial interest) yüzde elli veya daha fazlasına sahipse X aynı zamanda 

Y’ye bağlıdır. Bu amaç için, şayet X veya Y bir şirket ise, böyle bir şirket veya 

şirketlere ilişkin eşik ilişkisi, toplam oy gücü ve değerin yüzde elli veya daha fazlası 

veya özkaynak yararlanma hakkının yüzde elli veya daha fazlasıdır. Son olarak, bütün 

veriler ve koşullara dayalı olarak, şayet X Y’yi, Y X’i kontrol ediyorsa veya X ve Y 

aynı kişi veya kişiler tarafından kontrol ediliyorsa, X Y’ye bağlıdır672. 

b. Merkez Yönetim Şirketi (Headquarter Company) Testi 

Aktif  iş testine alternatif bir test biçimi olan bu koşul, ABD Modeli veya 

OM’inde yer almamakta, ancak ABD’nin Avusturya, Fransa ve Hollanda ile imzalamış 

olduğu anlaşmalarda yer almaktadır673.   

Bu hükümle, çok uluslu şirketlerin yönetim merkezi şirketleri (headquarter 

company) anlaşma faydasından yararlanma hakkı elde etmektedir. Uygulamada, çok 

uluslu şirketlerin finansal yönetimleri (üretim, satış ve istihdam politikaları) bu çeşit 

şirketler tarafından merkezileştirilmektedir674.  

Örneğin, Hollanda mukimi bu çeşit bir şirketin, farklı ülkelerde mukim  bir 

grup şirketin merkezi idaresinden sorumlu olduğu kabul edilsin. Hollanda mukimi bu 

şirketin, ikamet devleti ve ABD arasındaki vergi anlaşması faydasından yararlanmak 

istemesi durumunda, ABD Modeli Teknik Açıklaması’na göre, bu çeşit bir faaliyet, 

aktif ticaret veya iş faaliyeti olarak değerlendirilmemekte ve anlaşma faydasından 

yararlandırılmamaktadır675. Bu test, bu hallerde şirketin anlaşma faydasından 

yararlanmasını sağlamaktadır676.  

                                                
672  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para.3, s.72. 
673  BORREGO, s.190, para.327; Ayrıca bkz. BERMAN/HYNES, s.704.  
674  BORREGO, s.190, para.327; Ayrıca bkz. BERMAN/HYNES, s.704. 
675  Finansal yatırımları merkezi biçimde yöneterek bu çeşit fonksiyon taşıyan şirketlerin, aktif iş ve 

ticaret koşulu kapsamında anlaşma ehili kabul edilmeyeceği yönünde bkz. ABD-Latvia 
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Bu test, özellikle, çok uluslu grup şirketin merkezi yönetiminin etkin biçimde 

yürütülmüş olmasını aramaktadır. Bununla birlikte, ispat yükü bir miktar ağır olan bu 

testte, mevcut anlaşmalar üç gruba ayrılan toplam yedi gereklilik belirlemişlerdir677.  

İlk grup, merkezi yönetim şirketinin faaliyetlerine yöneliktir. Buna göre, çok 

uluslu grubun yönetim şirketi, genel denetim ve idari faaliyetlerinin önemli ölçüde 

kendisi tarafından yapıldığını ispatlamak zorundadır. Bu faaliyetler ayrıca, münhasıran 

veya temel fonksiyonu olmadığı sürece grup finansmanını da içermektedir. Bu 

fonksiyonların neler olduğu tanımlanmamış olmakla birlikte, ABD-Hollanda Bilgi 

Notu'nda (Memorandum of Understanding), temel fonksiyon olmadığı sürece grup 

finansmanı, fiyatlandırma, pazarlama, iç denetim, iç iletişim ve yönetim şeklinde 

ifadelendirilmiştir678.  

İkinci grup, merkezi yönetim şirketinin elde ettiği gelir ve gelir elde edilen 

işletmelerle ilgilidir. Buna göre, grup şirketlerinin aktif iş veya ticaret yapılan en az beş 

devlette mukim olmaları gerekmektedir. Buna ilaveten, faaliyet gösterilen her devlette 

elde edilecek en az ve en çok gelir miktarları da karşılanmalıdır. Bu açıdan, grup 

şirketlerin mukim oldukları en az beş devlette, grubun toplam gelirinin %10’u elde 

edilmelidir. Bununla birlikte, hiçbir devlette grubun toplam gelirinin %50’sinden fazlası 

elde edilmemelidir679.  

Merkezi yönetim şirketi, kaynak devletindeki brüt gelirin %25’inden fazla gelir 

elde etmemelidir. Buna ilaveten, kaynak devletindeki bu gelirin anlaşma faydasından 

yararlanabilmesi için grup şirketler tarafından gerçekleştirilen ticaret veya işle bağlantılı 

veya bağlı olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere, testin uygulanması, aktivite testiyle 

aynı gerekliliklere bağlıdır680.  

                                                                                                                                          
Anlaşması’nın (1998), 23. madde,  3(a)(i) ve (b) hükmüne, ABD-Estonya Anlaşması’nın (1998), 23. 
madde,  3(a)(i) ve (b) hükmüne, Tayland Anlaşması’nın (1996)18. maddesinin 2(a) ve (b) hükmüne, 
Sri Lanka Anlaşması’nın (1985)23. maddesinin 3(a)(i) ve (b) hükmü. Bkz. IBFD Tax Treaty 
Database.   

676  BORREGO, s.191, para.327. 
677  BORREGO, s.191, para.328. 
678  BORREGO, s.191, para.328. 
679  BORREGO, s.192, para.328. 
680  BORREGO, s.192, para.328. 
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Bahsi geçen toplam gelirin hesaplanmasında bir vergilendirme yılı dikkate 

alınır. Bununla birlikte, toplam gelir üzerindeki yüzdelere bağlı sınırlamaların 

karşılanamaması durumunda, hesaplamalar önceki dört yılın ortalaması toplam gelir 

üzerinden yapılabilir681.  

Son koşul, merkez yönetim şirketinin ikamet devletinde ticaret ve iş 

faaliyetinde bulunan diğer şirketlerle aynı kurallara tabi olması zorunluluğudur. Bu 

nedenle, şirket, mukim olduğu ülke de tercihli kurumlar vergisine tabi olmamalıdır682.  

Açıklandığı üzere, anlaşma uygulaması açısından testin uygulanması pek çok 

şarta bağlanmıştır.  Aktivite testinde olduğu gibi, işletmenin gelir elde edilen kaynak 

devleti ile bağlantılı veya bağlı olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Tek fark, grup 

ticari iş ve faaliyetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu açıdan, şartlar karşılandığı oranda 

anlaşma faydasından yararlanılacaktır683.     

c. Türev Fayda Testi 

Bu test, sahiplik ve matrah erozyonu testinin özel bir biçimi olarak 

uygulanmaktadır. Genel kuralın aksine, mükellefe ehil kişi statüsü verilmemektedir. 

Testte, sahiplik ve matrah erozyonu açısından yapılan değerlendirmede ise sadece 

anlaşma ehili mukimler değil, EU, NAFTA ve EEA üye devlet mukimleri dikkate 

alınmaktadır684.  

Bu testin anlaşmada bir hüküm olarak bulunmaması durumunda, ABD ile 

benzer nitelikte vergi anlaşmasına sahip üçüncü ülke mukimi anlaşma faydasından 

yararlanamamaktadır. LOB hükmünün amacının, ABD ile vergi anlaşmasına sahip 

olmayan üçüncü ülke mukimini sınırlandırmak olduğu düşünüldüğünde bu sonuç 

rasyonel bulunmamış ve koşul, çok da olağan karşılanmayan bu durumun etkilerini 

azaltmak amacıyla ABD Anlaşmalarına getirilmiştir. Bu ekleme, esasında bir anlaşma 

politikası meselesi olup, üçüncü ülke mukiminin ilk görünüş olarak zaten anlaşma 

                                                
681  BORREGO, s.192, para.328. 
682  BORREGO, s.192, para.328. 
683  BORREGO, s.192, para.329. 
684  BORREGO, s.192-193, para.330. Ayrıca bkz. BERMAN/HYNES, s.704. 
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faydasına ehil olması nedeniyle anlaşma alışverişi yoluna başvurmayacağı kabul 

edilmektedir685.  

Test, üçüncü ülkede yürürlükte bulunan oranlar ve kurallara yönelmekte, 

yatırımcının aracı ülkede kurduğu işletmeyle daha lehe bir sonuç elde edip etmediğini 

sorgulamaktadır. Cevabın olumsuz olması durumunda ise kaynak devleti ilgisini çeken 

bir durumla karşılaşılmamaktadır686.  

Bu test uygulaması şöyle örneklendirilebilir;  R Şirketi, F ülkesinde gayri 

maddi hak bedeli elde etmekte ve aynı zamanda T ülkesinde mukim kişilerce kontrol 

edilmektedir. R-F vergi anlaşması’na göre, kaynak devletinin gayri maddi hak bedeli 

üzerindeki vergilendirme oranı %5’i aşamamaktadır. F-T  vergi anlaşması ise gayri 

maddi hak bedeli üzerindeki vergileme hakkını münhasıran ikamet devletine 

vermektedir. Görüleceği üzere, kaynak devleti ve şirket hissedarlarının ikamet devleti 

(T) arasındaki anlaşmanın öngördüğü rejim T devleti ve şirketin gelir elde ettiği ikamet 

devleti anlaşmasından  (R) daha az lehe (less favourable) değildir. Eğer, F-T anlaşması 

%5’ten fazla vergilendirme hakkı verse idi, bu durumda anlaşma daha az lehe 

olacaktı687.     

Test ile ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken bir husus, her gelir unsuru 

açısından bağımsız değerlendirilecek olması nedeniyle aynı mükellefin her olayda testle 

uyumlu olmasının mümkün olmadığıdır688.  

Test, ABD’nin pek çok anlaşmasında yer almakla birlikte, ABD Modeli’ne 

eklenmemiştir. Eklenmeme gerekçeleri çeşitli olmakla birlikte temel nedeninin 

                                                
685  a) AVI-YONAH/ HALABI, s. 241; Ayrıca, bu konuda değerlendirmeler için bkz. ROSENBLOOM, 

“Derivative Benefits”, s.83; STRENG, William P. "Treaty Shopping": Tax Treaty "Limitation of 
Benefıts" Issues, Houstan Journal of International Law, Vol.  15, N: 1, 1992, s. 43-45. 

      b) Test, Hollanda-ABD Anlaşması’ndan (1992) önce sadece Jamaika-ABD Anlaşmasında (1980)  
bulunmaktadır. Bkz. AVI-YONAH/ HALABI, s. 241; Bu tarihten sonra, İsviçre (1996), İngiltere 
(2001), Bulgaristan (2007), Danimarka (1999), Macaristan (2010), Almanya (2006), İzlanda (2007), 
Mexico (1992), İrlanda (1997), Belçika (2006), Malta (2008), Fransa (1994), Lüksemburg (1996) 
Anlaşmalarında da kullanılmıştır. Bkz. IBFD Tax Treaty Database.  

686  ROSENBLOOM, “Derivative Benefits”, s.84.  
687  BORREGO, s.193, para.331. 
688  BORREGO, s.194, para.332. 
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uygulama zorluğu olduğu görülmektedir689. Nitekim, anlaşmaların benzer rejim 

sağlayıp sağlamadığı meselesi bazı durumlarda oldukça karmaşıktır. Hissedarların 

birden fazla ülkede mukim olmaları ve bunlardan bazılarının kaynak devleti ile mevcut 

bir anlaşmasının olmaması yahut olsa bile “daha az lehe” bir rejim sağlayıp sağlamadığı 

hususları da oldukça tartışmalı diğer hususlardır. Ayrıca, kaynak devleti vergi idaresinin 

tetsin doğrulamasına yönelik ikamet devleti ile karşılaşabileceği sorunlar da göz ardı 

edilmemelidir690.    

Bununla birlikte, söz konusu tartışmalar testin daha öncede belirtildiği üzere 

ABD‘nin bazı anlaşmalarına yerleştirilmesine engel olamamıştır. Test, matrah erozyonu 

ve sahiplik testi ile birlikte kullanılmakta ve LOB hükmünün ikamet devleti ile aradığı 

bağlantıyı (nexus) sağlamaktadır691.     

Ayrıca, testin kapsamının, hissedarların sadece belirli devletlerde mukim 

olması nedeniyle (EU, NAFTA, EEA) göründüğünden daha dar kapsamlı olduğunu da 

belirtmek gereklidir. Diğer hallerde, hissedarların ikamet devleti var olan bir anlaşma, 

daha az lehe vergisel bir rejim sağlamasına rağmen söz konusu hissedarlar koşul 

açısından dikkate alınmayacaktır692.  

Bu testin, AB müzakere sürecinde olan Türkiye açısından da, üyelik sonrası 

uygulanabilecek olduğuna dikkat çekmek gereklidir. AB üyesi ülkeler açısından 

topluluk hukukuna aykırılık taşıyan LOB hükmünün topluluk hukukuyla 

uyumlaştırılması amaçlı araçlardan biri olan koşul, Türk hukuku açısından ABD ile en 

azından yeni bir anlaşma protokolünü gerektirecektir.  

d. İyi Niyet Testi (Bonafide Clause)   

Paragraf 4, paragraf 1’den paragraf 3’e kadar yapılan değerlendirme 

sonucunda, şayet bir Akit Devlet mukimi menfaatlere hak kazanmamışsa, yine de 

menfaatlerin talep edildiği Devlet’in yetkili makamının takdiri ile Anlaşma 

                                                
689  Bu konuda bkz. REINHOLD, Richard L. , “What Is Tax Treaty Abuse? (Is Treaty Shoppıng An 

Outdated Concept?)” Tax Lawyer, Vol. 53, No. 3, 1999-2000, s. 693-694. 
690  BORREGO, s.194, para.333. 
691  BORREGO, s.195, para.334. 
692  BORREGO, s.195, para.335. 
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kapsamındaki menfaatlerden yararlanma olanağı sağlamaktadır. Yetkili makam yol 

gösterici olarak, paragraf 4 altında belirlemeler yaparken, Anlaşma kapsamında menfaat 

talep eden kişinin, kuruluşu, iktisabı veya devam ettirilmesinin veya bu kişinin 

faaliyetlerinin yürütülmesinin, esas amaçlarından birinin, şimdi ve daha önce, menfaat 

elde etmek olup olmadığını hesaba katmalıdır. Bununla birlikte, anlaşma veya 

protokolün yürürlük tarihinden önce kurulmuş şirketler anlaşma faydasından 

yararlanamayacaktır. Böyle bir durumda, şirket halen sözleşmeci devletteki varlığının 

vergi dışı (non-tax) iş nedenlerine dayandığı veya anlaşma faydasından yararlanmasının 

anlaşma amacına aykırı olmadığı konusunda yetkili makamı aydınlatma yükümlülüğü 

altındadır. Böylece,  Devletlerden birinde temel olarak anlaşma menfaati elde etme 

amacıyla faaliyet gösteren kişiler normalde paragraf 4 hükmüne göre vergisel fayda elde 

edemeyeceklerdir693.  

Yetkili makamın takdir hakkı bir hayli geniş olup talepte bulunan vergi 

mükellefine anlaşma menfaatlerinin tamamı veya sadece bir kısmı verilebilir. Örneğin, 

Paragraf 3’e benzer bir şekilde, sadece belirli bir gelir unsuruna ilişkin menfaatler 

verebilir. Bununla birlikte, yetkili makam sağlanan anlaşma faydasını süre ile 

sınırlayabilir. Paragraf 4’ün uygulanması amacıyla, bir vergi mükellefi, olgulardan 

hareketle durumunun önceden belirlenmesi için, dosyasını ilgili yetkili makama 

sunabilir. Bu durumlarda, şayet yetkili makam menfaatleri vermeye karar verirse, ilgili 

anlaşma hükümlerinin veya söz konusu yapının kuruluş tarihinden itibaren, hangisi daha 

geçse, geriye dönük olarak verilecektir694. 

Son olarak bir Akit Devlet mukimi pek çok durumda ikamet Devleti’nin yetkili 

makamlarına takdir hakkından yararlanma amacıyla başvurabilir. Talep edilen 

menfaatin kaynak ülke tarafından değil, ikamet ülkesi tarafından verilmesi durumu buna 

örnek oluşturur. Böylece, örneğin şayet bir Amerika Birleşik Devletleri mukimi şirket 

Madde 23 paragraf 3’teki  mahsup menfaatini talep etmek ister, fakat paragraf 2 ve 3’ün 

                                                
693  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 4, s.73. 
694  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 4, s.73. 
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hiçbir objektif testine uymaz ise ABD yetkili makamına takdire bağlı anlaşma faydası 

elde etme amacıyla başvurabilir695. 

I. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması Klozu Uygulama Örnekleri 

1. Hollanda-ABD  Vergi Anlaşması 

Hollanda ve ABD vergi anlaşmasında696 yer alan LOB hükmü, Hollanda’nın 

pek çok kanal yapılanma olanağı sunması nedeniyle oldukça uzun ve ayrıntılı 

düzenlenmiştir. Dikkat edilmelidir ki, ABD’nin İsviçre ve İngiltere ile imzaladığı 

anlaşmalar, bu ülkelerin atlama taşı ülkeler olarak bilinmemesi nedeniyle daha basit 

LOB hükümleri içerirler. Fransa ile yapılmış olan anlaşma ise Hollanda- ABD 

anlaşması kadar ayrıntılı olmasa da bir miktar karmaşıklık gösterir. Hollanda anlaşması 

LOB hükmünün karmaşık ve detaylı olmasının nedeni, sadece bir anlaşma politikası 

değil aynı zamanda  hükmün Birlik Anlaşması ile uyumlu olması çabasıdır. 1992 

Hollanda- ABD vergi anlaşması, Birlik mukimi hissedarlar ve Birlik içi iş 

aktivitelerinin anlaşma kapsamında Hollanda şirketi olarak nitelendirilerek anlaşma 

faydası elde etmesine olanak sağlar. Birlik ile uyumlu olmayı hedefleyen bu tür 

düzenlemelerin benzeri NAFTA açısından, Mexico- ABD vergi anlaşmasında da 

vardır697. 

Hollanda- ABD anlaşması, anlaşma faydasında yararlanma hakkına sahip 

sözleşmeci devlet mukimlerinin karşılamak zorunda olduğu pek çok objektif test içerir. 

30-70% testi (art.26, para.4), daha sonra “ikincil fayda”(derivative benefits test) testi 

olarak kullanılmış olan testin ilk biçimi, 1992 anlaşmasında kullanılmıştır. Önceki 

testler karşılanmasa bile, bu madde Hollanda mukimi şirkete  madde 10-13 arasında ki 

pasif gelirlerden yararlanma hakkı vermektedir. Testin uygulanma koşulunu şöyle 

açıklayabiliriz; Öncelikle, Hollanda mukiminin söz konusu şirkette doğrudan ve dolaylı 

olarak  yüzde 30’dan fazla oy hakkı veya hissesinin olması, ikinci olarak da şirketin 

                                                
695  US Model Technical Explanation, (2006),  m.22, para. 4, s.73. 
696  Anlaşma, 1992 yılında imzalanmış, 2004 yılında tadil edilmiştir. Bkz. IBFD Tax Treaty Database. 
697  LIGNIE, De, “Limitation on benefits: Recently signed US treaties compared to the 1992 US-

Netherlands Treaty, BIFD Bulletin Vol. 49, No. 2,  1995,  s.71.  
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%70 hissenin doğrudan veya dolaylı olarak topluluk üyesi ülke mukimi kişilere ait 

olması gerekmektedir698.   

Anlaşmanın, m.26/7.paragrafına göre yetkili otorite, sözleşmeci devlet mukimi 

kişi mevcut testleri karşılamamış olsa bile anlaşma faydasından yararlanma hakkı 

vermeye yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, sadece Hollanda anlaşmasında değil ABD'nin 

Birlik üyesi diğer ülkelerle (Finlandiya, Almanya, İngiltere, İsviçre) olan 

anlaşmalarında da vardır. Ayrıca, ABD Modeli Teknik Açıklaması’nda da yer 

almaktadır. Her ne kadar pek çok Birlik üyesi bu hükmün, birlik anlaşmasını ihlal 

imkanı sunduğunu düşünsede, Birleşik Devletler’e göre hüküm, üye devletler açısından 

buna neden olmayı amaçlamamaktadır699.   

2. Fransa-ABD Vergi Anlaşması 

Fransa-ABD vergi anlaşmasının (1994),   son tadili 2009 yılında yapılmış ve 

tadil metni anlaşmanın 30. maddesi’nde yer alan LOB hükmünü güncel ABD Modeli ve 

AB, NAFTA koşullarını da göz önünde tutarak tamamen değiştirmiştir700. Yeni 

hükmün, ABD Modeli ile tamamen uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.  

Anlaşmaya bu yönde bir hüküm yerleştirmek, ABD ile imzalanan anlaşmalar 

için geleneksel bir durum olsa da, Fransa için bunu söylemek mümkün değildir. 

Fransa'nın bazı anlaşmalarında bu yönde hükümler olsa da (Örn; Fransa-İsviçre 

Anlaşması), söz konusu hükümler oldukça sınırlı olup doğrudan suistimale yöneliktir. 

Hükmün genel amacı, anlaşma alışverişi durumlarından kaçınmak için gerçek mukimler 

açısından anlaşma uygulamasının kapsamını sınırlamaktır701. 

3. İtalya-ABD Vergi Anlaşması 

İtalya’nın, ABD ile imzalamış olduğu 1984 ve 1999 vergi anlaşmalarında yer 

alan LOB hükmü, anlaşma alışverişinin önlenmesine yönelik olarak pek çok test 

                                                
698 PATRICK, s.316-317. 
699 POLSTER, Beatrix, “Limitation–on-Benefits-Clauses”, Tax Treaty Policy and Development (Eds. 

Stefaner, Markus /Züger, Mario) içinde Wien 2005,  s.317. 
700 GOUTHIÈRE, Bruno, “Significant Amendments to the France–United States Tax Treaty”, 

European Taxation, Vol. 50, No. 5, 2010,  s.181.  
701  GOUTHIÈRE, s.181.  
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içermektedir. 1984 Anlaşması, Protokolü 2. maddesi’nin, genel olarak 1981 ABD 

modeli ile uyumlu olduğu görülmektedir. Madde 2, sözleşmeci devlet mukimi, gerçek 

kişiler dışındaki kişilere, sadece belirli gelir türleri ile bağlantılı olarak (ticari kazanç, 

karpayı, faiz, gayri maddi haklar, değer artış kazançları ve diğer gelirler) 

uygulanmaktadır. Madde 2(2) hükmüne göre, yetkili makam menfaat talep eden kişinin, 

kuruluşu, iktisap edilmesi veya devam ettirilmesinin veya bu kişinin faaliyetlerinin 

yürütülmesinin, esas amacının menfaat elde etmek olması durumunda madde 

içeriğindeki testlere göre karar verecektir702.   

Bir şirketin söz konusu olması durumunda, madde içeriği şöyle özetlenebilir: 

Sahiplik testine göre, şirketin %50 den fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak bir veya 

birden fazla sözleşmeci devlet mukimine, ABD vatandaşına ait olması gerekmektedir. 

Halka açık olma koşulu, şirketin halka açık bir şirket sayılabilmesi için ana hisselerinin 

önemli ölçüde ve düzenli olarak tanınmış sözleşmeci devlet borsalarında işlem görmesi 

durumunda karşılanacaktır703.  

1999 Anlaşması Protokolü’nün 2. maddesi, 1996 ABD Modeline dayalıdır. 

Buna göre, bir sözleşmeci devlet mukimi, gerçek kişi, ehil kamu tüzel kişisi, halka açık 

şirket, Halka açık şirketin bağlı ortaklığı, Protokolün 1.maddesi uyarınca belirlenmiş, 

kar amacı gütmeyen vergiden istisna bir kuruluş, yararlananları, sahipleri veya 

ortaklarının %50’den fazlası sözleşmeci devlet mukimi gerçek kişilerden oluşan bir 

emeklilik fonu veya sahiplik veya matrah erozyonu testini geçen gerçek kişi dışındaki 

bir kişi olması durumunda anlaşma faydasından yararlanmaya ehil kabul edilecektir. 

Tanınmış borsada işlem görme ve matrah erozyonu koşullarında %50 oranı kabul 

edilmiştir704.   

                                                
702  VALENTE/MAGENTA, s. 44.  
703  VALENTE/MAGENTA, s. 44.  
704  Ayrıntılı açıklamalar için bkz. VALENTE/MAGENTA, s. 44-45.  
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4. İngiltere-ABD Vergi Anlaşması 

İngiltere-ABD arasındaki 2001 Anlaşması, 1996 ABD modeli ile aynı objektif 

testleri içermektedir. Bununla birlikte, Anlaşma, ABD’nin diğer anlaşmalarından daha 

esnek bir türev fayda testi içermektedir. Buna göre, İngiltere mukimi bir şirket, 7 veya 

daha az sayıda eşit yararlananın (equivalent beneficiaries), şirketin %95 veya hisselerin 

çoğunluğuna sahip olması ve şirket toplam karının %50’den azının eşit yararlanan 

olmayan kişilere indirilebilir gider şeklinde ödenmesi durumunda anlaşma faydasına 

hak kazanacaktır. Eşit yararlanan, AB veya NAFTA üyesi mukimi olan ve ikamet 

devletinin ABD ile anlaşmasındaki koşulları karşılayan ve anlaşmada sağlanan 

faydadan eşit veya daha az oranda yararlanmaya veya Avrupa Topluluğu 

Direktiflerinden herhangi birine göre belirli bir gelir türünü vergi kesintisi olmaksızın 

elde etme hakkı olan kişiyi ifade etmektedir705.   

II. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması Klozu ve Türk Vergi 

Anlaşmaları 

Türkiye'de şu anda yürürlükte bulunan 76 vergi anlaşmasının dördünde ( ABD, 

İsrail, Kazakistan ve Lübnan) ve yürürlükte bulunmayan iki anlaşmada  (Brezilya ve 

Malta Anlaşmaları) LOB hükmü bulunmaktadır. Bununla birlikte, yürürlükte bulunan 

bir anlaşmada daha LOB başlığı kullanılmıştır, ancak söz konusu hüküm bu içeriğe 

sahip değildir706.Hükmün en ayrıntılı düzenlendiği anlaşma ABD Anlaşması’dır. 

Aşağıda, anlaşma hükümleri ve değerlendirmeleri birlikte ele alınacaktır.  

                                                
705  CLARK,  Braedon,  “Limitation on Benefits: Changing Forms in the New US–UK Tax Treaty”,  

European Taxation,  Vol. 43, No. 3, 2003,  s. 97. Ayrıca ayrıntılı açıklama için s.98 - 99.   
706  a) Singapur Anlaşması’nın (2001) “Menfaatlerin Sınırlandırılması” başlıklı 26. maddesi İngilizce 

metinde “Limitation of relief” başlığıyla ifade edilmiş olup madde içeriği itibariyle, çifte 
vergilendirmenin önleme yöntemine ilişkin bir sınırlama hükmüdür. Madde şöyledir;   

 1.Türkiye’deki kaynaklardan elde edilen ve bu Anlaşmaya göre (diğer koşullarla birlikte ya da 
koşulsuz) Türkiye'de vergiden muaf tutulan veya indirimli oran üzerinden vergiye tabi tutulan gelir, 
Singapur’da yürürlükte bulunan yasalar uyarınca tamamı üzerinden değil Singapur’a gönderilen 
veya Singapur’da elde edilen kısmı üzerinden vergiye tabi tutulması durumunda, bu Anlaşma 
uyarınca Türkiye’de vergilendirilmeyecek veya indirimli oran üzerinden vergilendirilecek gelir, 
Singapur’a gönderilen veya Singapur’da elde edilen gelir kısmı olacaktır. 2. Bununla beraber bu 
sınırlama, Singapur Hükümeti veya bu fıkranın amacı bakımından Singapur yetkili makamlarınca 
onaylanan herhangi bir kişi tarafından elde edilen gelire uygulanmayacaktır. "Singapur Hükümeti" 
terimi, 11 inci maddenin 4 (a) fıkrasında belirtilen anlamı taşıyacaktır. 
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1. Türkiye-ABD Vergi Anlaşması (1996) 

Anlaşmanın 22. maddesinde707 düzenlenen hüküm, anlaşmanın teknik 

açıklamasından708 hareketle ele alınacaktır. Bununla birlikte, öncesinde teknik 

açıklamanın hukuki niteliği üzerinde kısaca durmak gereklidir.  

                                                                                                                                          
   b) Ayrıca Belçika Anlaşması’nın (1987) “Anlaşma Etki Alanın Sınırları” başlıklı 28. maddesi içeriği 

itibariyle bir menfaat sınırlaması hükmü izlenimi vermekle birlikte madde çifte vergilendirmenin 
önleme yöntemine ilişkin bir sınırlama hükmüdür. Madde şöyledir;   

 “1. Bu Anlaşma hükümleri, Belçika’da mukim olan bir şirketin, kendi hisse senetlerini satın alması 
durumunda veya aktiflerini dağıtması durumunda Belçika mevzuatına göre tabi olduğu 
vergilendirmeyi engellemeyecektir. 

 2. Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, devletler hukukunun genel 
kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

 3. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden bir Akit Devletin diplomatik veya konsolosluk misyon üyesi 
olup, diğer Akit Devlette veya bir üçüncü Devlette bulunan ve gönderen Devletin vatandaşı olan 
kişiler, eğer gönderen Devlet mukimlerinin gelir üzerinden ödenecek vergilerde tabi oldukları 
mükellefiyetlere orada aynen tabi tutulurlarsa, bu durumda gönderen Devletin mukimi olarak kabul 
edileceklerdir. 

 Bu Anlaşma, bir Akit Devlette bulunan ve her iki Akit Devlettte de gelir üzerinden alınan vergiler 
yönünden mukim muamelesi görmeyen, uluslararası kuruluşlara, bunların organ ve memurlarına ve 
bir üçüncü Devletin diploması ve konsolosluk memurlarına uygulanmayacaktır.” 

707 Madde 22 -Menfaatlerin Sınırlanması “1. Bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devletten 
gelir elde eden (gerçek kişi dışındaki) bir kişi, aşağıdaki şartları yerine getirmedikçe, bu diğer Akit 
Devlette, bu Anlaşmanın sağladığı vergi kolaylıklarına hak kazanamayacaktır: 

 a) Söz konusu kişi üzerinde hak dermeyanını sağlayan payların yüzde 50'sinden fazlasına (veya bir 
şirket bakımından, bu şirketin her tertip hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasına) doğrudan veya 
dolaylı olarak, Akit Devletlerden birinin bir veya birden çok mukimi veya Birleşik Devletler 
vatandaşları veya 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkra hükümleri gereğince bu Anlaşmadan yararlanma 
hakkı kazanan kişiler sahip olmalıdır; ve 

 b) Söz konusu kişinin gelirinin önemli bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak, ne Akit Devletlerin 
birisinin mukimi olan veya Birleşik Devletler vatandaşı olan kişilere ne de 3 üncü, 4 üncü veya 5 
inci fıkra hükümleri gereğince bu Anlaşmadan yararlanma hakkı kazanan kişilere karşı olan 
sorumlulukları karşılamak amacıyla (sorumlulukların, faiz veya gayri maddi hak bedeli ödenerek 
karşılanması halleri de dâhil) kullanılmamış olmalıdır. 

 2. Eğer diğer  Akit Devlette doğan gelir ilk bahsedilen Devlette söz konusu kişi tarafından aktif 
şekilde idare edilen bir ticari işe veya faaliyete bağlı veya bağlantılı olarak doğarsa (bir banka veya 
sigorta şirketi tarafından icra edilen bankacılık veya sigortacılık faaliyetlerinin olmaması koşuluyla 
mali yatırımların yapılması veya idare edilmesi işlerinin dışında) ve gelirin aktif ticari iş veya 
faaliyete bağlı olarak doğduğu durumda, ticari iş veya faaliyet, diğer Akit Devlette talep edilen 
anlaşma menfaatlerinin ilgili bulunduğu gelirin oluşmasına neden olan diğer Akit Devlette icra 
edilen faaliyetler açısından önemli ise, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.  

 3. Eğer gelir elde eden kişi: 
 a) Bir Akit Devlet mukimi olan ve hisse senetlerinin esas bölümü, tanınmış bir menkul kıymetler 

borsasında önemli ölçüde ve düzenli olarak işlem gören bir şirket ise; 
 b) (a) bendinde belirtilen bir şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bütünüyle sahip olunan 

bir şirket ise (şu kadar ki, bu bent eki kontrol şartının karşılanmasında kullanılan maliklik 
zincirindeki her bir şirketin Akit Devletlerden birisinin mukimi olması gerekir.); 

 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. 
 Bu fıkranın amaçları bakımından "tanınmış menkul kıymetler borsası" terimi: 
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ABD’nin özellikle AB üyesi bazı ülkelerle gerçekleştirdiği anlaşmalar, 

“memorandum of understanding“ (MOU) içermektedir. Bu metinler, sözleşmeci devlet 

yetkili otoritelerinin anlaşma hükümlerinden ne anladıklarını ortaya koyan ve 

yorumlayan metinlerdir. Teknik olarak, anlaşmanın eki olmamalarına rağmen tarafların 

ortak iradelerini yansıtması nedeniyle VAHS’nin 31. maddesi kapsamında anlaşma 

içeriği olarak değerlendirilmektedirler. Bununla birlikte, Amerikan İç Gelir İdaresi’nin 

yorumunu içeren teknik açıklamalar, münhasıran tek taraflı bir yoruma dayanmaları 

nedeniyle bu kapsamda değerlendirilememekle birlikte en azından Amerikan İç Gelir 

İdaresi’nin anlayışını ortaya koymaları nedeniyle tamamen ilgisiz olduklarından da 

bahsetmek mümkün değildir709.    

ABD-Türkiye Teknik Açıklamasında, öncelikle maddenin genel amacı 

belirtilmekte, devamında paragrafların nasıl yorumlandığı açıklanmaktadır.  Buna göre, 

anlaşma faydası, sözleşmeci devlet mukimleri ile sınırlı olup bu devletlerde 

gerçek/esaslı bir iş amacı veya varlığı bulunmayan (substantial business nexus)  üçüncü 

ülke mukimlerinin dolaylı biçimde anlaşma faydasından yararlanamayacağı 

belirtilmiştir. Örneğin, üçüncü ülke mukiminin, Türkiye’de esaslı iş amacı olmayan bir 

tüzel kişilik kurarak Birleşik devletlerden elde edilen gelirle bağlantılı biçimde anlaşma 

faydasından yararlanmak istemesi durumunda, madde 22’nin bulunmamasına bağlı 
                                                                                                                                          
 a) Ulusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği'ne ait NASDAQ Sistemi ve 1934 tarihli Menkul 

Kıymetler Borsası Kanununun amaçları bakımından Ulusal Menkul Kıymetler Borsası olarak 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıtlı herhangi bir Menkul Kıymet Borsasını; 

 b) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı; 
 c) Akit Devletlerin yetkili makamlarının üzerinde anlaştıkları diğer herhangi bir menkul kıymet 

borsasını, ifade eder. 
 4. 1 inci fıkra hükümleri; bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine 

uygulanmayacaktır. 
 5. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından diğer Akit Devletten elde edilen gelir, bu kuruluşun 

statüsü dolayısıyla mukim olduğu Akit Devlette gelir vergisinden genel olarak muaf tutuluyor ise, 1 
inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak bunun için: 

 a) Yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının ehil kişilerin menfaati için sunulması veya; 
 b) Yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının ehil kişilerden elde edilmesi gerekmektedir. 
 "Ehil kişiler" terimi: 
 a) Bu Maddenin 1inci, 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkralarına göre, bu Anlaşmadan yararlanma 

hakkı kazanan bir kişiyi (bir gerçek kişi dahil), veya 
 b) Bir Birleşik Devletler vatandaşını ifade eder. 
 6. Bu Maddenin diğer hükümleri gereğince bu Anlaşmanın menfaatlerinden yararlanamayan bir 

kişi, buna rağmen, söz konusu gelirin doğduğu Devletin yetkili makamının karar vermesi halinde, bu 
Anlaşmadan yararlanabilecektir. 

708  Turkey - United States Income Tax Treaty (1996), Technical Explanation (1996), m.22. Bkz. IBFD 
Tax Treaty Database. 

709  BORREGO, s. 114.  
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olarak anlaşma faydasının elde edilebilmesi mümkündür. Bununla birlikte, Birleşik 

Devletler, Türkiye mukimi kişiye iş amacı, özün biçime önceliği, atlama taşı veya kanal 

doktrinlerini uygulayarak anlaşma faydasını tanımayı reddedebilecektir. Maddede, bu 

hükmün karşılıklı olduğu ve aynı şekilde ABD mukimin de Türkiye’de elde edeceği 

faydanın reddedilebileceği belirtilmiştir710.    

a. Sahiplik/Matrah Erozyonu Testi 

Paragraf 1, “sahiplik” ve “matrah erozyonu olmak üzere” iki test 

içermektedir711.  Bu testlerin sağlanmamasına rağmen, paragraf 2-6 aralığından 

hareketle anlaşma faydasının elde edilmesi mümkündür. Sahiplik testine göre, hak 

dermeyanını sağlayan payların yüzde 50'sinden fazlasına (veya bir şirket bakımından, 

bu şirketin her tertip hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasına) doğrudan veya dolaylı 

olarak, Akit Devletlerden birinin bir veya birden çok mukimi veya Birleşik Devletler 

vatandaşları veya 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkra hükümleri gereğince bu Anlaşmadan 

yararlanma hakkı kazanan kişiler sahip olmalıdır ( halka açık şirketler veya bağlı 

ortaklıkları, hükümetler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar). 

Matrah erozyonu testine göre, anlaşma mukimi gelirinin esaslı bir bölümü 

doğrudan veya dolaylı olarak ne Akit Devletlerin birisinin mukimi olan veya Birleşik 

Devletler vatandaşı olan kişilere ne de 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkra hükümleri 

gereğince bu Anlaşmadan yararlanma hakkı kazanan kişilere karşı olan sorumlulukları 

karşılamak amacıyla (sorumlulukların, faiz veya gayri maddi hak bedeli ödenerek 

karşılanması halleri de dâhil) kullanılmamış olmalıdır. Maddede geçen gelir teriminden 

kasıt, alt paragraf b’de ve Amerikan Hukukunda tanımlanan “brüt gelir”dir.  

İki parçalı bu testin temel gerekçesi,  anlaşma faydasının doğrudan veya dolaylı 

olarak sadece şirketin sermaye/hisse sahipleri (equity holders) tarafından değil, aynı 

zamanda çeşitli biçimlerdeki (ödünç verenler, lisansörler, hizmet sağlayıcıları, 

sigortacılar, reassürörler gibi) alacaklıları tarafından da elde edilebilir olmasıdır. Bu 

nedenle, anlaşma mukiminin esaslı/önemli (substantial equity ownership) oranda hisse 

sahibi olması gerekliliği tek başına yeterli olmamaktadır. Üçüncü ülke mukimlerinin 
                                                
710  US-Turkey Tax Treaty, Technical Explanation (1996), m. 22.  
711  US-Turkey Tax Treaty, Technical Explanation (1996), m.22, para.1. 
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anlaşma faydasından yararlanmalarını önlemek için ayrıca anlaşma ehili olmayan 

kişilere yapılan indirilebilir işletme giderlerinin de sınırlandırılması gerekmektedir.  

Örneğin, üçüncü ülke mukiminin, ABD’de gelir elde eden ve Türkiye’de başka 

bir şirkete ait Türk Şirketine (a Turkish-owned Turkish corporation deriving income in 

the United States)  borç vermesi durumunda, söz konusu şirket Türk Kurumlar 

Vergisine tabi olmakla birlikte, şirketin vergilendirilebilir geliri üçüncü ülke mukimine 

ödenen faiz ile önemli oranda düşürülecektir.  Türkiye ve üçüncü ülke arasındaki 

anlaşmaya göre, faizlerin düşük oranlı kesintiye tabi olması durumunda ise ABD 

kaynaklı gelirle bağlantılı olarak ABD anlaşma faydası üçüncü ülke mukimine 

aktarılmış olacaktır.   

Paragraf 1’e göre, madde 4 kapsamındaki sözleşmeci devlet mukimleri başkaca 

bir teste tabi olmadan anlaşma faydasından yararlanacaktır. Gerçek kişilerin, üçüncü 

ülke mukimi bir kişi adına anlaşma faydası elde amacıyla kullanılmaları beklenilmeyen 

bir durum olmakla birlikte, sözleşmeci devlet mukimi gerçek lehdar olmadığı sürece 

anlaşma faydasından yararlanamayacaktır.   

b. Aktif Ticaret veya İş Testi 

 Paragraf 2, ikamet devletindeki aktivitenin niteliğinden hareketle elde edilen 

gelir ve talep edilen anlaşma faydası arasındaki ilişkiyi incelemektedir712. Aktif iş veya 

ticaret testine göre, bir Türkiye mukimi ABD’nde elde edilen gelirle ilgili olarak 

Türkiye’de aktif bir iş veya ticari faaliyette bulunması ve elde edilen gelirin bu işle 

bağlantılı veya bağlı olması durumunda anlaşma faydasından yararlanma hakkına sahip 

olacaktır. Anlaşılacağı üzere, aktif ticaret veya iş koşulu ilgili anlaşma mukimi 

tarafından sağlanacaktır. Bu koşulun asıl nedeni, üçüncü ülke mukiminin bir devlette 

esaslı bir ticari organizasyon kurması ve benzer faaliyetle diğer devlette gelir elde 

ederek anlaşma faydası elde etmesini önlemektir. Bu durumda, yatırımcının ilk devlette 

yatırım için geçerli bir iş amacının olduğu kabul edilmekte ve ticari/iş faaliyeti ile 

arasındaki bağlantı anlaşma faydasının elde edilmesini sağlamaktadır. Bu örnekte, 

                                                
712  US-Turkey Tax Treaty, Technical Explanation (1996), m.22, para.2. 
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yatırımcının anlaşma faydasını sağlamak için ilk devlette, esaslı iş veya ticaret faaliyeti 

kurma maliyetlerine katlandığı varsayılmaktadır.  

 Bu nedenle, finansal yatırım faaliyeti veya idaresi şeklindeki iş faaliyetler, 

banka veya sigorta şirketi tarafından yürütülmedikçe anlaşma uygulaması bakımından 

ehil aktif ticaret veya iş olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, aktif ticaret veya iş 

faaliyetleri (“active conduct of a trade or business") anlaşmada özellikle 

tanımlanmamıştır. Anlaşmanın 3(2) maddesi uyarınca, Türkiye mukiminin ABD 

kaynaklı gelir ile ilgili olarak, anlaşma ehili olup olmadığının belirlenmesinde ABD iç 

hukuku belirleyici olacaktır. Buna göre, ABD yetkili otoritesi, iç hukuk düzenlemesi 

367(a)’da verilen aktif ticaret veya iş tanımından hareket edecektir. 

ABD’nde, Türkiye’deki aktif iş veya ticaretle bağlantılı olarak elde edilen 

gelir, paragraf  2 uyarınca, Türkiye’deki aktif iş veya ticaret, esaslı biçimde ABD’nde 

gelir getiren iş ile bağlantılı olmadığı sürece anlaşma faydasına ehil sayılmayacaktır. 

Faaliyetin önem derecesinin değerlendirilmesi açısından, Türkiye’deki faaliyetin 

ABD’ndeki kadar büyük meblağlı olması gerekmemektedir. Bununla birlikte, Türk 

ticaret veya iş aktivitesi, gelir, malvarlığı veya benzeri bir ölçüye bağlı olarak ABD 

aktivitesinin oldukça küçük bir yüzdesini de oluşturmamalıdır.  

 İşlemin hacmine yönelik bu koşul, anlaşma alışverişini önlemeye yöneliktir. 

Örneğin, üçüncü ülke mukimi, dünya genelinde geniş pazarlara televizyon üretimi ile 

uğraşan bir ABD şirketini iktisap etmeyi planlamaktadır. Bununla birlikte, ikametgâh 

devletinin ABD ile anlaşması olmaması durumunda, dağıtılacak kar payları %30 

Amerikan vergi kesintisine tabidir. Faaliyetin hacmine yönelik bu testin karşılanmaması 

durumunda, yatırımcı bir Türk şirketi kurarak, Türkiye’deki küçük bir outlet 

mağazasında ABD’de üretilen bu televizyonları satabilir. Söz konusu Türk Şirketi, 

ardından üçüncü ülke mukimince sağlanan sermaye ile ABD’li bu şirketi iktisap eder. 

Buna bağlı olarak, ABD’nde elde dilen gelirin Türk Ana Şirket’in televizyon satış 

işlemi ile ilgili olduğu ve kar paylarının ABD-Türkiye Anlaşması’nın 10(2)a hükmüne 

göre %15 vergi kesintisine tabi olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte, bu örnekte, 

önemli hacim testi, Türk Şirketi bu maddenin başka bir paragrafına göre ehil kişi 

olmadığı sürece karşılanmayacak ve kar payları %30 vergi kesintisine tabi olacaktır.    
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 Elde edilen gelir, ABD’nde üretime yönelik (“upstream”), satışa yönelik 

(“downstream”) veya Türkiye’deki faaliyete paralel olması halinde ABD’ndeki aktif iş 

veya ticaretle bağlantılı elde edilmiş kabul edilmektedir. Bu bakımdan, eğer ABD’ndeki 

faaliyet Türk üreticinin ürünlerini satmak veya üretim sürecine destek sağlamak yahut 

ABD’nde Türkiye’de satılan ürünlerle aynı özellikte ürün satımı faaliyetlerinden 

oluşmakta ise bu faaliyet sonucu elde edilen gelir Türkiye’deki ticari faaliyet ve işle 

bağlantılı sayılır.  

Elde edilen gelir, ABD sermaye piyasalarındaki kısa dönemli sermaye 

yatırımlarından elde ediliyorsa Türk ticari faaliyeti veya işi için bağlantılı kabul 

edilecektir. 

Bir gelir unsuru, gelir elde eden Türkiye mukiminin doğrudan veya dolaylı 

olarak ABD mukimi bir veya daha fazla kişi aracılığıyla anlaşma faydası talebine 

dayanıyorsa Türkiye’deki aktif iş veya ticaretle bağlantılı veya bağlı olarak elde edilmiş 

sayılacaktır.  

Eğer bir gelir unsuru, doğrudan veya dolaylı olarak ABD mukimi bir veya daha 

fazla kişi aracılığıyla anlaşma faydası talep eden bir Türk mukimi tarafından elde 

edilmişse, bu gelir Türkiye'deki aktif iş veya ticaretle bağlantılı veya onun normal 

seyrinin gereği olarak elde edilmiş sayılacaktır. 

Genel olarak, kişinin paragraf 1,3,4 veya 5’te belirtilen testlere göre anlaşma 

faydası için ehil kişi olması durumunda   paragraf 2’ye göre ayrıca araştırma 

yapılmayacaktır.  

Maddede yer alan diğer herhangi bir testin (paragraf 6 dışında) sağlanmasına 

bağlı olarak, diğer sözleşmeci devlet mukimi gerçek lehdar tarafından elde edilen 

herhangi bir gelir anlaşma faydasına ehil kabul edilecektir. Bununla birlikte, paragraf 2 

her gelir unsuru açısından bağımsız olarak değerlendirilecektir.  

Paragraf 2’de yer alan hükümler kendiliğinden uygulanma niteliğine haizdir. 

Paragraf 6’nın aksine, anlaşma faydasının elde edilmesi için önceden yetkili makamdan 

alınan mukteza veya ön kabule ihtiyaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, vergi 
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makamları pek tabii ki, mükellefin paragrafı yanlış yorumladığından bahisle anlaşma 

faydasına ehil olunmadığına karar verebilir.  

c. Halka Açık Şirket Testi 

Alt paragraf 3(a) ya göre, bir sözleşmeci devlet mukimi şirket, hisselerinin 

esaslı bir bölümünün (principal class of shares) önemli ölçüde (substantial)  ve düzenli 

olarak tanınmış borsada işlem görmesi durumunda anlaşma faydasına ehil 

sayılacaktır713. Alt paragraf 3(b) ye göre, şirket, tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak 

halka açık bir şirkete ait ise anlaşma faydasına ehil kabul edilecektir. Halka açık şirket 

ve şirket arasındaki sahiplik silsilesinde, birden fazla şirketin varlığı durumunda, 

silsiledeki her şirketin sözleşmeci devlet mukimi olması gereklidir. Bu paragraf altında 

şirkete sağlanan faydalar, paragraf 1’deki sahiplik veya matrah erozyonu veya paragraf 

2’deki aktif iş testindeki koşulların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın 

uygulanır. Tanınmış borsa terimi, paragrafta, ABD’nde, NASDAQ Sistemi ve Ulusal 

Menkul Kıymetler Borsası olarak A.B.D. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna 

kayıtlı herhangi bir Menkul Kıymet Borsasını, Türkiye’de İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasını ifade eder biçimde kullanılmıştır. Yetkili makamlar, karşılıklı anlaşma ile 

yeni borsalar belirleyebilirler.  

Paragraf 4 ve paragraf 5 ehil kişilerle ilgili özel durumları belirlemektedir. 

Buna göre, paragraf 4 sözleşmeci devlet, politik alt bölümü veya yerel idaresinin 

anlaşma faydasına  ehil olduğunu belirtmektedir. Paragraf 5, kar amacı gütmeyen diğer 

akit devlet mukimi kuruluşun ( emeklilik fonları ve özel vakıflar dahil), iki şartı 

sağlaması koşuluyla anlaşma faydası için ehil olduğunu belirtmektedir:   

1) Kuruluş, ikamet devletinde statüsü nedeniyle genel olarak vergiden 

istisna edilmiş ise ve, 

2) Yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının ehil kişilerin menfaati için 

sunulması (paragraf 1,3,4,5 uyarınca veya sözleşmeci devlet mukimi gerçek kişi yahut 

                                                
713  US-Turkey Tax Treaty, Technical Explanation (1996), m.22, para.3 
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ABD mukimini de kapsayacak şekilde)  veya yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının 

ehil kişilerden elde edilmesi şartı gerçekleşmişse. 

Bu bakımdan, örneğin, Türkiye’de mukim emeklilik fonu ABD’nden elde 

edilen herhangi bir gelir  için yararlananların yarısından fazlasının Türkiye mukimi 

olması koşuluyla anlaşma ehili sayılacaktır. Bir Türk hayır kurumunun kaynaklarını 

Türkiye dışında harcaması kural olarak mümkündür, ancak Türk mukimlerden sağlanan 

bağışlardan oluşan gelirler ayrıca ABD'deki faydadan yararlanmaya ehildirler.  

d. Yetkili Makam Takdiri 

Paragraf 6, diğer sözleşmeci devletten elde edilen gelirlerle ilgili olarak bu 

maddenin diğer hükümlerine göre anlaşma faydasından yararlanılamaması durumunda, 

sözleşmeci devlet yetkili otoritesinin takdirine bağlı olarak ilgili gelir hakkında anlaşma 

faydası sağlamaktadır714. Maddeye göre, açıkça, yukarıdaki paragraflarda yer alan 

mekanik testler, mükellefin anlaşma alışverişi yapmadığı bütün durumları dikkate 

alamaz.  

Bu takdir hükmü, uluslararası ekonomik ilişkilerin genişleyen kapsamı ve 

çeşitliliğini dikkate almaktadır. Bazı durumlarda, üçüncü ülke mukimlerinin akit devlet 

işletmelerine gerçek bir iş amacı ile bağlanmaları söz konusu olup bunun her koşulda 

anlaşma faydasına erişmek amacıyla yapılmış olması gerekmemektedir 

Yetkili makam, anlaşmanın bütün veya belli faydalarının sağlanmasına karar 

verebilir veya anlaşma faydasını belli bir zaman dilimi ile sınırlayabilir. Paragraf 6 

uygulaması açısından, mükellef kendi durumunu önceden yetkili makamlara sunma 

hakkına sahiptir. Yetkili makamın kabulü halinde, anlaşma faydası geriye dönük olarak 

sağlanabilecektir.   

                                                
714  US-Turkey Tax Treaty, Technical Explanation (1996), m.22, para.6 
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2. Türkiye-İsrail Vergi Anlaşması (1996) 

Türkiye İsrail vergi anlaşmasının715 “Menfaatlerin Sınırlandırılması” başlıklı 

27. maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir:  

“Akit Devletlerin yetkili makamları, karşılıklı Anlaşma ile, bu Anlaşma ile 

getirilen hakların kullanımının, Anlaşmanın amaçlarına aykırı olarak hakkın kötüye 

kullanılmasına neden olduğu konusunda fikir birliğine vardıkları durumlarda, herhangi 

bir kişinin veya işlemin bu Anlaşmanın sağladığı haklardan yararlanması talebini 

reddedebilirler”. 

Görüleceği üzere, madde US Modeline koşut klasik bir LOB hükmü biçiminde 

düzenlenmemiştir. Bununla birlikte,  madde sadece anlaşma alışverişine yönelik değil 

genel bir suistimal önleyici hüküm olma özelliğini göstermektedir. En dikkat çeken 

yanı, hakkın kötüye kullanıldığına yetkili makamların birlikte karar verecek olmasıdır. 

Bu ifadeden çıkan sonuç iki sözleşmeci devletin birbirinden farklı düşünmesi 

durumunda anlaşma faydasının elde edilebilecek olmasıdır716.   

3. Türkiye-Kazakistan Vergi Anlaşması (1995) 

Türkiye- Kazakistan vergi anlaşmasının717 “Menfaatlerin Sınırlandırılması” 

başlıklı 27. maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir:  

“Bir Akit Devlet mukimi olan ve diğer Akit Devletten gelir elde eden bir 

kişinin, bu gelir unsurunun yaratılması veya devredilmesindeki asıl amacı veya 

amaçlarından birisi bu Anlaşma hükümlerinin sağladığı menfaatlerden yararlanmak 

ise, bu kişi, Anlaşmanın sağladığı vergi kolaylıklarına hak kazanamayacaktır”. 

Yetkili makam veya makamlar, bu madde uyarınca bir karar verilirken diğer 

faktörlerin yanı sıra, gelirin miktarı ve niteliği, gelirin elde edildiği koşullar, işlemler 

için tarafların ifade ettikleri niyetler ile;  

                                                
715  RG: 24.05.1998, S:23351. 
716 Suistimal önleyici iç hukuk hükümleri ve vergi anlaşmaları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı 

değerlendirmeler için bkz. § 8.  Genel Kötüye Kullanma Karşıtı Ulusal Kuralların Uygulanması 
717  RG: 08.11.1996, S: 22811. 
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i) hukuken veya fiilen, dolaylı veya dolaysız olarak geliri kontrol veya idare 

eden, veya 

ii) bir Akit Devlet mukimi olan ve bu gelirin ödenmesi veya alınması ile ilgili 

olan kişilerin kimliği ve ikametlerine ilişkin unsurları da dikkate alma konusunda yetkili 

olacaklardır”. 

Anlaşma maddesi, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, sadece anlaşma 

alışverişine yönelik değil genel suistimal karşıtı hüküm olma özelliğini göstermektedir. 

Bununla birlikte, LOB hükmünde yer alan sahiplik ve matrah erozyonu koşullarının da 

izlerini taşımaktadır. Hükme göre, sözleşmeci devlet makamları, işlemin içeriğini 

birbirlerinden bağımsız ve karşılıklı uyuşma hali olmaksızın değerlendirebileceklerdir.  

4. Türkiye- Lübnan Vergi Anlaşması (2004) 

Türkiye- Lübnan vergi anlaşmasının718 “Menfaatlerin Sınırlandırılması” 

başlıklı 25. maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir: 

“1. Bu Anlaşmanın diğer hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, eğer bir Akit 

Devlet mukimi veya söz konusu mukimle bağlantılı herhangi bir şahsın bu mukimliğin 

oluşturulması veya mevcudiyetindeki esas amacı veya esas amaçlarından biri, bu 

Anlaşmada sağlanan ve başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmek 

ise, bu Akit Devlet mukimi bu Anlaşma ile diğer Akit Devlette sağlanan herhangi bir 

vergi istisnası veya indirimden yararlanamayacaktır. 

2. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, bir Akit Devletteki işletmenin diğer Akit 

Devletteki bir işletme ile yaptığı muamelelerden doğan giderlerin ve indirimlerin 

sınırlandırılmasına ilişkin vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı önleyen iç mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasını; bu tür işletmelerin kuruluşlarının veya aralarında 

yürütülen muamelelerin esas amacı veya esas amaçlarından birinin bu Anlaşmada 

sağlanan ve başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmek olması 

durumunda, etkilemeyecektir”. 

                                                
718  RG: 17.08.2006, S:26262. 
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Bu anlaşma hükmü de genel suistimal karşıtı hüküm olma özelliğini 

göstermekte ve sadece anlaşma alışverişini hedef almamaktadır. Bununla birlikte,  

diğerlerinden farklı olarak ikinci paragrafta iç hukuk hükümlerinin uygulanacağı hususu 

açıkça belirtilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, madde aynı zamanda matrah erozyonu 

koşuluna göndermede bulunmaktadır. Ayrıca, İsrail vergi anlaşmasının aksine 

suistimalin varlığına ilişkin karşılıklı bir uyuşma aranmadığı da görülmektedir.  

5. Türkiye-Katar Vergi Anlaşması (2008) 

Türkiye- Katar vergi anlaşmasının719, “Menfaatlerin Sınırlanması”başlıklı 27. 

maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir: 

“Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın amaçlarının kötüye 

kullanıldığına ilişkin koşulların oluştuğu konusunda görüş birliğine varmaları halinde, 

herhangi bir kişinin veya işlemin bu Anlaşmanın sağladığı menfaatlerden 

yararlanmasını karşılıklı anlaşma ile reddedebilirler”. 

Görüleceği üzere, madde İsrail vergi anlaşmasına çok benzemekte, sadece 

anlaşma alışverişine yönelik değil genel bir suistimal karşıtı hüküm olma özelliğini 

göstermektedir. En dikkat çeken yanı, hakkın kötüye kullanıldığına yetkili makamların 

birlikte karar verecek olmasıdır. Bu ifadeden çıkan sonuç iki sözleşmeci devletin 

birbirinden farklı düşünmesi durumunda anlaşma faydasının elde edilebilecek olmasıdır 

6. Türkiye- Suudi Arabistan Vergi Anlaşması (2009) 

Türkiye- Suudi Arabistan vergi anlaşmasının720, “Diğer Hükümler” başlıklı 27. 

maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir: 

“1. Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm, vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik iç 

mevzuat hükümlerinin uygulanmasını etkilemeyecektir. 

                                                
719   RG: 05.02.2008, S: 26778. 
720 RG: 03.02.2009, S: 27130 (Mük.) 
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2. Kuruluşunun esas amacı ya da esas amaçlarından birisi bu Anlaşmanın, 

başka türlü yararlanma imkânı olmayan hükümlerinden yararlanmak olan bir Akit 

Devlet teşebbüsü ya da tüzel kişisi bu Anlaşmanın faydalarından yararlanamaz. 

3. İyi niyetli olmayan ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişiler de bu maddenin 

önceki fıkralarının hükümlerine tabidirler”. 

Bu maddenin diğer hükümlerden temel farkı, başlığı olmakla birlikte, Lübnan  

vergi anlaşmasında olduğu gibi doğrudan iç hukuka göndermede bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, dikkat edilmelidir ki, anlaşmada “vergi kaçakçılığını önlemeye 

yönelik” iç hukuk hükümleri ibaresi yer almaktadır. Bu durumda, suistimal önlemeye 

yönelik VUK, 3 hükmünün anlaşmaya uygulanıp uygulanamayacağı tartışma konusu 

olacaktır.  

7. Türkiye- Brezilya Vergi Anlaşması (2010) 

Henüz yürürlükte olmayan Türkiye- Brezilya vergi anlaşmasının721 

“Menfaatlerin Sınırlandırılması” başlıklı 28. maddesinde düzenlenen hüküm şöyledir:  

“Akit devlet makamları, anlaşma ile sağlanan menfaatlerin, anlaşmanın 

amaçları bakımından kötüye kullanılmasına neden olduğunu düşünmeleri durumunda, 

herhangi bir kişi veya işlemin bu anlaşmanın sağladığı menfaatlerden yararlanmasına 

izin vermeyebilirler ”. 

Bu madde de genel suistimal karşıtı bir hüküm özelliği göstermekte, ancak 

Katar, Kazakistan ve Lübnan vergi anlaşmalarında olduğu gibi sözleşmeci devletlerin 

ortak biçimde hareket etmesini gerektirmemektedir.    

                                                
721  RG:12.01.2012, S:28171. Ayrıca bkz.  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu, (1/449)”  
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss27.pdf.  
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8. Türkiye- Malta Vergi Anlaşması (2011) 

Henüz yürürlükte bulunmayan Türkiye- Malta vergi anlaşmasının722 

“Menfaatlerin Sınırlandırılması” başlıklı 26. maddesi ABD vergi anlaşmasından sonra 

en ayrıntılı düzenlemelere sahiptir. Hüküm şöyledir:  

“1. Gelir, bu Anlaşma hukumleri uyarınca bir Akit Devlette vergiden istisna 

edildiğinde, ve bir kişi, söz konusu gelire ilişkin olarak, diğer Akit Devlette yürürüukte 

bulunan yasalar uyarınca bu gelirin tamamı üzerinden değil, diğer Akit Devlete 

gönderilen veya diğer Akit Devlette elde edilen gelir kısmı uzerinden vergiye tabi 

tutulduğunda, bu Anlaşma uyarınca ilk bahsedilen Devlette yapılacak indirimin, 

yalnızca diğer Akit Devlette vergilendirilen gelir kısmına uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın 6 ncı ve 21 inci maddeleri arasındaki hukumler 

a) Bu Anlaşmanın Protokolunde belirtilen Akit Devletlerden birinin idari 

uygulamaları veya kanunları uyarınca ozel mali uygulamalardan yararlanan kişilere; 

b) 1973 tarihli Deniz Ticaret Kanunu hukumleri uyarınca özel mali 

uygulamalardan yararlanan ve bu kapsamda uluslararası trafikte gemi 

işletmeciliğinden elde ettiği gelir uzerinden Malta'da vergilendirilmeyen kişilere 

uygulanmayacaktır. 

 Ayrıca bu hükümler, ne diğer Akit Devletin bir mukimi tarafından bu 

kişilerden elde edilen gelire ne de bu mukimin sahibi olduğu, soz konusu kişilerdeki 

hisselere veya diğer haklara uygulanmayacaktır. 

3.Bu anlaşmanın diğer hükümleiryle bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devletin 

mukimi ve bu mukimle bağlantılı herhangi bir kişinin ortaya çıkışı veya 

mevcudiyetiyetinin esas amacı veya amaçlarından birinin bu Anlaşmada sağlanan ve 

başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri sağlamak ise bu akit devlet mukimi, 

                                                
722 Anlaşma henüz onaylanmamıştır. Bkz. “Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/542)”, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss176.pdf.  
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bu anlaşma ile diğer Akit devletin sağladığı  herhangi bir vergi indirim veya 

istisnasından yararlanamayacaktır”. 

9.  Değerlendirme 

Uluslararası uygulamada doğrudan anlaşma alışverişine yönelik geliştirilmiş 

olan LOB hükmünün, giderek artan oranda güncel vergi anlaşmalarında kullanıldığı 

görülmektedir723. Hüküm, önceleri temel amacı anlaşma faydası elde etmek olan 

işletmeleri hedef almış ve dolayısıyla sübjektif olarak niyete yönelmiş iken, niyetin 

tespitindeki zorluk hükme bazı objektif koşulların eklenmesini zorunlu kılmıştır.  

Objektif koşulların testlerin eklenmesi ile esasen sübjektif amaca yönelik test 

standartlarına ihtiyaç kalıp kalmadığı da oldukça tartışmalı bir noktaya taşınmıştır. 

Diğer söyleyişle, objektif koşulları sağlayan mükellefin, ikamet devleti ile etkin bağı 

olduğu varsayılarak anlaşma faydasından yararlanmasının önü açılmalı mıdır yoksa 

niyeti de halen sorgulanmalı mıdır?724  

Konuya ekonomik açıdan verilecek cevap, ekonomik bağın güçlü olduğu ve 

anlaşmanın uluslararası ticaretin teşvikine yönelik amacının karşılandığı sürece 

sübjektif bir teste gerek olmadığıdır. Pek tabiki, ekonomik bağlantıya ağırlık veren 

vergisel motivasyonlarda söz konusu olabilir, ancak sübjektif testler bu çeşit durumlarla 

mücadele için tek araç değildirler.  Özellikle, işlemden sağlanan vergisel fayda ve  

işlemin taşıdığı ekonomik önem arasında bir orantılılık olması durumunda ekonomik 

bağlantının anlaşma faydasından yararlanmak için yeterli olacağı ileri sürülebilir. 

Bununla birlikte, her ne kadar orantılılığın (proportionality), objektif bir ölçü olduğu 

kabul edilse de uygulama zorlukları taşıması yine de kaçınılmazdır725.    

Hukuki açıdan ise konuya verilecek cevap esasında ekonomik açıdan verilen 

cevaptan çok da farklı değildir. Hukuki açıdan, olayın olgularına yönelik her 

değerlendirme esasında ekonomik bir değerlendirmeyi içkindir. Diğer söyleyişle, 

                                                
723 IBFD Tax Treay Database’de kayıtlı güncel 7757 vergi anlaşması bulunmakta ve bunların 1137’si 

çeşitli LOB hükümleri içermektedir. http://online.ibfd.org/kbase (Erişim, 01.05.2012) 
724  BAMMENS/ DE BROE,   s.61. 
725  BAMMENS/ DE BROE,   s.61. 
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motivasyona ilişkin her niyet okuması, olayın ekonomik unsurlarını ( sağlanan fayda-

faaliyetin hacmi gibi) zorunlu olarak göz önünde tutacaktır.  

 Türk Vergi Anlaşmaları’nda, sadece ABD anlaşmasının hükmü güncel LOB 

hükmüyle paralellik taşımaktadır. Diğer anlaşmalarda kenar başlıkları “menfaatlerin 

sınırlanması” biçiminde olmakla birlikte, esasında genel olarak anlaşma suistimaline 

yönelik olarak düzenlendikleri görülmektedir.  

§ 7.  Anlaşma Alışverişinin Önlenmesinde Diğer Yöntemler 

I. Genel Yöntemler 

Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde, anlaşma alışverişinin, vergi anlaşması 

modellerinde yer alan hükümlerle (gerçek lehdar koşulu ve LOB hükmü726) nasıl 

önlenebileceği incelenmiştir. Bu bölümde ise, vergi anlaşması modellerinde yer 

almamakla birlikte, özellikle OM Şerhinde yer alan ve akit devletlerin iradesine 

bırakılan diğer yöntemler üzerinde durulacaktır. Belirtilmelidir ki, söz konusu 

yöntemler sadece anlaşma alışverişine değil, genel olarak anlaşma suistimaline yönelik 

önleme araçları olup temel olarak kanal şirketleri hedef almaktadırlar727.  

Bu önleme araçlarının çıkış noktasını “Kanal Şirket Raporu” 

oluşturmaktadır728. Rapor’da, akit devletlerin uluslararası vergiden kaçınmayı önlemek 

için radikal bir tercih olsa da buna yol açan devletlerle anlaşma imzalanmaması yoluna 

gidilebileceği, ancak bunun iki ülke arasındaki normal iş ilişkilerini ve yatırımın 

ortamını etkileyecek olması nedeniyle her zaman olanaklı olmadığı kabul edilmiştir. Bu 

durumda, ikili anlaşmaların kazandığı öneme dikkat çeken Rapor, devletler arasında 

                                                
726  Bu değerlendirme sadece ABD modeli açısından yapılmaktadır.  
727  OECD'nin yaklaşımı altında, bu yöntemlere ilişkin bir sınıflama, 1- aracı kuruluşun sahipliğini 

dikkate alan gerçek lehdar (beneficial ownership), şeffaflık yaklaşımı (the Look Through Approach) 
ve kanal yaklaşımı (the Channel Approach),  2- ikamet ülkesinde vergilendirmeyi dikkate alan 
mukim sıfatının sınırlandırılması (limitation on residence), kapsam dışı bırakma yaklaşımı (the 
Exclude Approach) ve vergilendirme koşulu yaklaşımı (the Subject to Tax Approach), ve 3-iyi 
niyetli yapıları dikkate alan anlaşma faydasının sınırlanması (Limitation of Benefits) ve iyi niyet 
koşulu (Bona Fides Clauses) şeklindedir. Bkz. PANAYI, s.33 vd.  

728  Kanal Şirket Raporu’nda benimsenen bu yaklaşımlar daha sonraki OM’lerine aynen aktarılmıştır. 
Ayrıca kanal Şirket Raporu hakkında bkz. BLM….. 
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bilgi değişimine yönelik önlemlerin alınması gerekliliğini belirtmiştir 729. Bir diğer 

öneri, anlaşmalara bu tür yapılarla mücadele için özel hüküm yerleştirilmesidir730.  

Mali İlişkiler Komitesi,  olası hükümlere yönelik olarak tanımlayıcı bir metin 

ve katı önerilerden özellikle kaçınmış olmakla birlikte, devletlerin alacakları 

önlemlerde, kanal şirketler tarafından sağlanan vergisel faydanın derecesi, sözleşmeci 

devletlerin hukuk sistemleri ve hükümlerin kapsamına girebilecek iyi niyetli ekonomik 

faaliyetleri göz önünde tutmaları gereğini belirtmiştir731.  Önerilen hükümler aşağıda 

ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.  

1. Şeffaflık Yaklaşımı (The Look-Through Approach)  

a. Tanımlanması 

Kanal Şirketin anlaşma faydasından yararlanabilmesi için getirilecek en katı 

çözüm, ortaklarının, şirketin mukim olduğu ülkede mukim olmaları koşuludur. Koşul, 

şu şekilde ifadelendirilebilir732: 

 “Bir Akit devlet mukimi şirketin, diğer akit devlette elde ettiği herhangi bir 

gelir, şirkete doğrudan veya birkaç şirket kanalıyla sahip olan ortaklar bahsedilen ilk 

devletin mukimi olmadığı sürece, anlaşmanın uygulama alanına girmeyecektir”.   

b. Kapsam ve Sınırları 

 “Kurum Perdesinin Aralanması”733 şeklinde de ifade edilen bu yaklaşım, kanal 

şirketlerle mücadele için en dolaysız yaklaşım olma özelliği göstermektedir. Bununla 

birlikte, nispeten basit ve uygulanabilir görünen bu yöntem açık olumsuzlukları da 

bünyesinde taşımaktadır. Şöyle ki;bu çeşit hükümler, suistimal uygulamaları hariç, 

                                                
729  Conduit Report,  R(6)-13,  para.18-19.  
730  Conduit Report,  R(6)-14,  para.20. 
731  Conduit Report,  R(6)-15,  para.22;;  Ayrıca bkz. YALTI SOYDAN, s. 310. 
732  Conduit Report,  R(6)-15,  para.23; OM, (2010),  C(1), para.13;  UN Model, (2011), C(1), para.56, s. 

56; YALTI SOYDAN, s. 311; Ayrıca bu yaklaşımı ayrıntılı biçimde ele alan bir inceleme için bkz. 
SOLER ROCH, Maria Teresa, “Lifting the Veil” Doctrine (Recent Developments in Spanish Tax 
Law), A Vision of Taxes within and outside European Borders, Festchrift in honor of Prof.Dr. Frans 
Vanistendael içinde, Eds. Luc, HINNEKENS/Philippe, HINNEKENS), The Netherlands, 2008, s. 
830-846.   

733  İngilizce “piercing the veil of the company” şeklinde ifade edilmektedir.  
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OECD üyesi ülkelerin hukuk sistemlerindeki şirket yapılanmaları ile uyumsuzluk 

gösterebilir ve özellikle iyi niyetli uygulamalar açısından ayrıntılı bir açıklama 

gerektirirler. Bu durum ise ispat meselesini karmaşıklaştırarak daha zor bir hale 

getirdiği gibi ispat yükünü de değiştirmektedir. Ayrıca, atlama taşı (stepping-stone) 

uygulamaların önüne geçemedikleri gibi hamiline yazılı hisse uygulaması olan ülkeler 

açısından uygulanmaları oldukça zordur734.   

Bir değerlendirme yapılması gerekir ise şeffaflık yaklaşımı, düşük veya hiç 

vergileme yapmayan ülkelerle imzalanacak anlaşmalar için yeterli görünmekle birlikte, 

iyi niyetli işlemler için bir koruma hükmü gerektirmektedir735.  

2. Kapsam Dışı Bırakma Yaklaşımı ( The Exclusion Approach)  

a. Tanımlanması 

Kanal şirket uygulamaları, çoğunlukla sahip oldukları özel hukuki nitelikleri 

nedeniyle vergiden tamamen veya neredeyse tamamen istisna edilen şirketler 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.  Anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanımı ise söz 

konusu şirketler için anlaşma faydasının reddedilmesi yoluyla önlenmeye 

çalışılmaktadır. Ana uygulama biçimleri, ikamet devletinde dar mükelleflere  benzer 

vergisel imtiyazlardan yararlanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Söz konusu imtiyazlar, 

ülkelerin ticaret hukuku veya vergi hukuklarına bağlı olarak tanınmaktadır. Bu çeşit 

şirketler için en radikal yaklaşım, anlaşma kapsamından çıkarılmaları olmakla birlikte 

bir diğer yöntem anlaşmalara şu şekilde koruyucu bir hüküm yerleştirmek olabilir736: 

 “Anlaşmanın vergiden istisna veya indirim sağlayan hiçbir hükmü, 

…yasasının….maddesinde veya anlaşmanın imzalanmasından sonra …..’da düzenlenen 

benzer düzenlemelerde tanımlanan şirketlerce elde edilen  veya bu şirketlerce ödenen 

gelirlere uygulanmayacaktır”. 

Bu maddenin kapsamı, şirket tarafından yapılan bir ödemenin söz konusu 

olduğu hallerde, kar payı, faiz, değer artış kazancı, yönetici ücretleri gibi sadece belirli 
                                                
734  Conduit Report,  R(6)-15/16,  para.24.  
735  Conduit Report,  R(6)-16,  para.25; Ayrıca bkz. OM (2010), C(1), para.21.  
736  Conduit Report,  R(6)-16/17,  para.26; UN Model, (2011), C(1), para.56, s. 62. 
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gelir türleri ile sınırlandırılabilir.  Bu hükme göre, söz konusu şirket türlerinin 

Ayrımcılık Yasağı (madde 24), Karşılıklı Anlaşma (madde 25) ve Bilgi Değişimi 

(madde 26) hükümlerinden yararlanmaya yetkili olduğu unutulmamalıdır737.   

b. Kapsam ve Sınırları 

Kapsam dışı bırakma hükmü, ikamet devletinde mukim şirketleri 

kapsamaktadır. Bununla birlikte, bu çeşit hükümler, sadece tam istisna hallerinde değil 

vergi seviyesinin düşürüldüğü durumlarda da uygulanma yeteneğini haizdirler. Öte 

yandan, kapsam dışı bırakma hükmü, özel yapıları nedeniyle vergi istisnasından 

yararlanan hayır kurumlarına uygulanmamaktadır. Bu çeşit kapsam dışı bırakma 

hükümlerinin uygulanma alanı oldukça sınırlı olup karmaşık dürüstlüğe aykırı kullanım 

teknikleri ile mücadele edememektedirler738.    

Kapsam dışı bırakma hükümleri net ve uygulanmaları basit olmakla birlikte, 

idari iş birliği gerektirmektedirler739.  

3. Vergilendirme Koşulu Yaklaşımı ( Subject to Tax Approach) 

a. Tanımlanması 

Genel vergilendirme koşulu hükümlerine göre kaynak devletteki anlaşma 

faydası ancak söz konusu gelirin ikamet devletinde vergilendirilmesine bağlı olarak elde 

edilebilmektedir.  Bununla birlikte, pek çok nedene bağlı olarak OM’i bu çeşit genel bir 

hükmü önermemektedir. Anlaşmaya yerleştirilecek koruyucu hüküm şöyle olabilir740;  

 “Bir Akit devlette doğan gelir, diğer Akit devlet mukimi şirket tarafından elde 

edilir ve ilk bahsedilen devlette mukim olmayan kişi veya kişiler, 

                                                
737 Conduit Report, R(6)-17, para.26; Nitekim, 1992 Şerhi dahil bu şirketlerin söz konusu faydalardan 

yararlanacağı kabul edilmiştir. Bkz. OM (2010), C(1), para.21.  
738  Conduit Report,  R(6)-17,  para.27. 
739  Conduit Report,  R(6)-17,  para.28; OM (2010), C(1), para.21.1; Vergisel imtiyazlardan yararlanan 

şirketlerin sahip oldukları hukuki niteliklerine bağlı olarak tanımlanmalarının mümkün veya uygun 
olmadığı durumlarda daha genel bir formülasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde önerilen hüküm 
için bkz. OM (2010), C(1), para.21.2. 

740  Conduit Report,  R(6)-18,  para.29; UN Model, (2011), C(1), para.56, s. 56; Ayrıca bkz. YALTI 
SOYDAN, s. 312. 
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i)  bu şirkette, doğrudan veya dolaylı veya bir ya da daha fazla şirket 

aracılığıyla ortaklık şeklinde veya başka bir şekilde çıkar sahibi olur, ve 

ii) doğrudan veya dolaylı, tek başına veya hep birlikte bu şirketin idare ve 

denetimini elinde bulundurursa, bu anlaşmanın vergi istisnası veya vergi indirimi 

sağlayan maddeleri, ancak gelir diğer Akit devlette normal vergi yasaları uyarınca 

vergiye konu olduğu takdirde uygulanacaktır”  

b. Kapsam ve Sınırları 

Vergilendirme koşulu yaklaşımı bir ölçüde kapsam dışı bırakma yaklaşımına 

benzemekle birlikte kapsam dışı bırakma yaklaşımının katı tanımına girmeyen 

durumları da içermektedir741. Karmaşık tekniklerle gerçekleştirilen dürüstlüğe aykırı 

kullanım halleri için yetersiz kalan koşul, özellikle atlama taşı kanal şirketler açısından 

etkili olamamaktadır742.  

Söz konusu koşul, belirli durumlarda başarılı olmakla birlikte gelişmiş bir 

ekonomik yapı ve vergi hukuku uygulaması gerektirmektedir. Buna karşın, koşul yine 

de mükellef açısından yeterli esnekliğin sağlanabilmesi açısından iyi niyet hükümleriyle 

desteklenmeli ve atlama taşı kanal şirketler gibi ileri teknikle gerçekleştirilen vergiden 

kaçınma hallerini kavrayamadığı hususu göz önünde tutulmalıdır743.   

                                                
741  Conduit Report,  R(6)-18,  para.30; OM, (2010), C(1), para.15.  
742  Conduit Report,  R(6)-18,  para.31.  
743  a) Conduit Report,  R(6)-20,  para.36. 
       b)Vergilendirme koşulu, özellikle çifte vergilememe olgusunun önüne geçmek için kullanılan 

yöntemlerden biri olup Almanya, Avusturya, İngiltere, Lüksemburg ve İsviçre gibi pek çok ülke 
vergi anlaşmalarında kullanılmaktadır. Söz konusu koşul, kaynak veya ikamet devleti tarafından 
uygulanma özelliği gösterebilir. İkamet devleti tarafından uygulanması durumunda “geri 
dönüş/dönme koşulu” (regress clause) olarak adlandırılmaktadır. Bkz. GUPTA, Sunil, “Subject- to- 
tax Clauses in Tax Treaties”, Tax treaty Policy and Development içinde, ( Eds. Markus C. Stefaner) 
/ Mario Züger ), Wien, 2005,  s. 184 vd.;  Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. LAMPE, Marc, 
“General Subject to Tax Clauses in Recent Tax Treaties”, Europan Taxation, Vol.39 (1999), No:4/5, 
s.183-189; BURGSTALLER, Eva/ SCHILCHER, Michael, “Subject –to- Tax Clauses in Tax 
Treaties”, European Taxation, Vol. 44 (2004), No: 6, s. 266-276; RIBERA CAELLAS, Christian, 
“Subject –to- Tax Clauses in Tax Treaties”,  Conflicts of Qualification in Tax Treaty Law içinde,  
(Eds.Eva Burgstaller/Katharina Haslinger)Wien, 2007, s. 333-348; LAMAC, Jan, “Subject–to-Tax 
Clause-General Remarks and Analysis of the Czech Tax Treaties” Source versus Residence in 
International Tax Law içinde,  (Eds.Lang et al) Wien, 2005, s. 309-332; CHEN, Hsi-Hsiang, 
“Interpretation of Subject to Tax Clauses”, Fundamental Issues and Practical Problems in Tax 
Treaty Interpretation içinde, (Eds. Schilcher Michael / Weninger Patrick)  Series on International 
Tax Law, Vol.54, Wien, 2008, s.371-385.  
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4. Kanal Yaklaşımı (The Channel Approach) 

a. Tanımlanması 

Yukarıdaki yöntemler, devletlerin değişen ve karmaşık iç hukuklarına 

göndermede bulunmaları nedeniyle pek çok açıdan yetersiz kalabilmektedirler. Bu 

nedenle, kanal şirketlerle mücadele için daha doğrudan ve açık hükümler 

gerekmektedir. Bu amaçla, anlaşmaya yerleştirilecek hüküm şöyle olabilir744: 

 “Bir Akit devlette doğan gelir, diğer Akit devlet mukimi şirket tarafından elde 

edilir ve ilk bahsedilen devlette mukim olmayan kişi veya kişiler, 

i)  bu şirkette, doğrudan veya dolaylı veya bir ya da daha fazla şirket 

aracılığıyla ortaklık şeklinde veya başka bir şekilde çıkar sahibi olur, ve 

ii) doğrudan veya dolaylı, tek başına veya hep birlikte bu şirketin idare ve 

denetimini elinde bulundurursa, bu anlaşmanın vergi istisnası veya vergi indirimi 

sağlayan maddeleri, gelirin %50’sinden fazlasının bu kişilerin alacaklarına (faiz, 

gayrimaddi hak bedeli, geliştirme, reklam, kuruluş ve seyahat masrafları, amortisman 

vb. haller dahil)  karşılık kullanılması durumunda uygulanmayacaktır”  

b. Kapsam ve Sınırları 

Bu yöntem, sadece malvarlığı idaresine yönelik uygulamalar, atlama taşı 

şirketler, gelirin kanal şirketler aracılığıyla vergileri minimalize etme amaçlı taşındığı 

uygulamalar gibi anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımına ilişkin pek çok yöntemi 

kavrama açısından etkili olabilecektir745.  Bununla birlikte, gerçek bir iş aktivitesiyle 

bağlantılı çeşitli durumları da kapsaması mümkün olup iyi niyet hükümleriyle 

desteklenmelidir746.  

Ayrıca, oldukça genel bir nitelik gösteren bu hüküm, harcamanın türü, 

ödemenin zamanı ve miktarı arasındaki bağlantının tespitine bağlı olarak uygulama 

                                                
744  Conduit Report,  R(6)-20,  para.37; OM, (2010), C(1), para. 17; UN Model, (2011), C(1), para.56, s. 

57; Ayrıca bkz. YALTI SOYDAN, s. 313. 
745  Conduit Report,  R(6)-21,  para.38. 
746  Conduit Report,  R(6)-21,  para.39; OM, (2010), C(1), para. 18.  
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açısından bazı idari zorluklara neden olabilecektir. Bu durumda, devletler tarafından 

yapılacak yorum iç hukukta geliştirilmiş, özün biçime önceliği, genel kaçınma karşıtı 

hükümler gibi çeşitli standartlara bağlı olacaktır747.   

Söz konusu koşul, özellikle atlama taşı kanal şirketlerle mücadele açısından 

etkili olacak olmakla birlikte anlaşmalarına bu yönde hüküm koymayı düşünen devletler 

mutlaka iyi niyet hükümleri de eklemelidirler748.  

II. Özel Yöntemler 

Yukarıda sayılan hükümler genel nitelikte olup bunlarla bağlantılı olarak iyi 

niyetli işlemlerin korunmasına yönelik ek hükümler gerektirmektedirler. Anlaşmaya 

eklenecek söz  konusu hükümler şunlar olabilir749: 

1. Genel İyi Niyet Hükmü 

 “Yukarıda yer alan hükümler, temel kuruluş ve işleyiş amacı olağan ticari 

faaliyetin sürdürülmesi olan ve öncelikli amacı anlaşma faydasından yararlanmak 

olmayan şirketler hakkında uygulanmayacaktır”.    

2. Faaliyet Hükmü 

 “Yukarıda yer alan hükümler, mukim olduğu ülkede önemli ölçüde ticari 

faaliyette bulunan ve diğer akit devletten anlaşma faydası talep eden şirketin, elde etmiş 

olduğu gelirin bu faaliyetle bağlantılı olması durumunda uygulanmayacaktır”  

3. Vergi Miktarı Hükmü 

 “Yukarıda yer alan hükümler, talep edilen vergi indiriminin mukim olunan 

ülkede yüklenilen vergiden vergiden yüksek olmaması halinde uygulanmayacaktır”.  

                                                
747  Conduit Report,  R(6)-21,   para.40.  
748  Conduit Report,  R (6)-21,  para.41. 
749  Conduit Report,  R (6)-22,  para.42; OM, (2010), C(1), para.19; UN Model, (2011), C(1), para.56,s. 

58-59. 
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4. Borsaya Kayıtlı Olma Hükmü 

 “Yukarıda yer alan hükümler, akit devlet mukimi şirket hisselerinin akit 

devlette tanınmış bir borsaya kayıtlı olması veya söz konusu şirketin tamamen, 

doğrudan veya dolaylı olarak ve her biri ilk bahsedilen akit devlette borsaya kayıtlı bir 

veya birden fazla şirkete ait olması durumunda uygulanmayacaktır”.   

5. Alternatif Muafiyet Hükmü 

Akit devlet mukimi olmayanlara yönelik suistimal karşıtı hükümlere şu yönde 

bir ekleme yapılabilir: “Akit devletle yürürlükte olan bir vergi anlaşmasına sahip 

üçüncü devlet mukimleri, yürürlükteki anlaşmanın, anlaşma faydası talep edilen ülke 

anlaşmasından daha az lehe hüküm içermemesi durumunda bu kapsamda 

değerlendirilmeyeceklerdir”.  

Bu hükümler, iyi niyetin korunmasına yönelik olası yöntemleri tanımlamakta 

ve benimsenen genel yönteme bağlı olarak karşılıklı bir uzlaşma ile kararlaştırılmaları 

gerekmektedir. Bununla birlikte, sözleşmeci devlet yetkili makamları takdiri hükümler 

getirme yetkisine sahip olup kaynak devlet yetkili makamına diğer sözleşmeci devlet 

mukiminin yukarıda sayılan testleri geçmesi halinde takdiren anlaşma faydası 

verebileceği yönünde bir hüküm eklenmesi de yerinde olacaktır750.  

                                                
750  OM, (2010), C(1), para. 19.  



197 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSAL HUKUK KURALLARIYLA 

ANLAŞMA ALIŞVERİŞİNİN ÖNLENMESİ 

§ 8. Genel Kötüye Kullanma Karşıtı Ulusal Kuralların Uygulanması 

I. Uluslararası Hukuk İlkeleri Açısından Ulusal Uygulamalar 

Bu bölümde, anlaşma alışverişinin ulusal hukuk kurallarıyla önlenmesi 

meselesi ele alınacaktır. Belirtilmelidir ki, sadece anlaşma alışverişi değil anlaşmanın 

suistimali, dürüstlüğe aykırı kullanımı dahil anlaşma amacına aykırılık taşıyan tüm ihlal 

biçimlerinin genel veya özel ulusal hukuk kurallarıyla önlenip önlenemeyeceği meselesi 

uluslararası vergi hukuku literatüründe oldukça tartışmalı olup, bu çalışmanın kapsamı 

açısından genel kötüye kullanma karşıtı hükümlerin sadece anlaşma alışverişine yönelik 

olarak uygulanması meselesi üzerinde durulacaktır.  

Bununla birlikte, hakkın kötüye kullanılması yasağına dayanılarak geliştirilen 

genel suistimal önleyici ulusal kuralların vergi anlaşması kapsamındaki olaylara 

uygulanması meselesini ele almadan önce hakkın kötüye kullanılması yasağı, 

uluslararası hukuk ve vergi anlaşmaları ilişkisinden kısaca bahsetmek gereklidir.  

Anlaşmaların (vergi anlaşmaları dahil) söz konusu olduğu hallerde uluslararası 

hukuk yorum kurallarının geçerli olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 

Hakkın kötüye kullanılması (abuse of law) yasağının ise uluslararası hukuk açısından 

uygulanabilir olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte çoğunluk görüş, yasağın 

uluslararası anlaşmalar açısından uygulanabilir olduğu yönündedir751.  

Vergi anlaşmaları açısından ise VOGEL’e göre, devletler arasında ihlaline izin 

verilmeyen bir anlaşmanın üçüncü özel kişiler tarafından ihlaline izin verileceğinin 

düşünülmesi abesle iştigaldir. Devletler arasındaki anlaşmalara uygulanabilen bu yasak, 

anlaşmadan yararlanan üçüncü kişiler açısından da geçerlidir. Bu görüşe göre, söz 

                                                
751 WARD, “Access to Tax Treaties”, s.18; Konu ile ilgili tartışmanın tezimizin kapsamını aşması 

dolayısıyla ayrıntısına girilmemiştir. Ayrıca tartışmalar için bkz. DE BROE / GOYETTE/ 
MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 386.  
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konusu yasak genel bir uluslararası hukuk ilkesi olarak,  yapay ve yetersiz işlemlerin 

biçimden ziyade özlerine göre değerlendirilmesi gereğinden hareketle vergiden 

kaçınmayı önleyici hükümlerin uygulanmasına izin vermektedir. Söz konusu hükümler, 

bir yandan anlaşmanın uluslararası bağlayıcılığını diğer yandan anlaşma içeriğinin iç 

hukuk parçası haline gelmesiyle iç hukuk uygulamasını sınırlandırmaktadırlar. Bununla 

birlikte, pek tabii ki anlaşma uygulaması açısından özün biçime önceliği ilkesi bir 

istisna olarak ele alınmalı ve değerlendirilmesinde yüksek bir eşik çizgisi 

belirlenmelidir752.   

ENGELEN de, hakkın kötüye kullanılması yasağının (abuse of rights) vergi 

anlaşmaları yorum ve uygulamasında kullanabileceğini iddia etmiştir753.  Bu görüşe 

göre, iki ülke arasında uygulanması gereken bir anlaşmanın, anlaşma faydasından 

yararlanmak için tamamen suni biçimde oluşturulan düzenlemeler aracılığıyla 

kullanılması, anlaşma amaç ve kapsamına aykırı olup adil ve makul olmayan sonuçlar 

yaratmaktadır. VAHS, m.26 ve 31(1)’de düzenlenen iyi niyet ilkesi, hakkın kötüye 

kullanılması yasağının uygulanması için gereken hukuki zemine sahip olup ilkenin 

ayrıca anlaşma veya taraf açıklamalarında yer alması gerekmemektedir. Bir işleme 

anlaşma faydası verilmesinin anlaşma amaç ve kapsamına aykırı olup olmadığının 

değerlendirilmesinde, anlaşmaların temel amacının (uluslararası hukuksal çifte 

vergilendirmenin önlenerek,  malların,  kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest 

dolaşımını artırmak) göz önünde tutulması gerekmektedir. Bununla birlikte, çifte 

vergilendirme durumu gerçekleşmese bile sadece vergiden kaçınma amacı taşıyan suni 

düzenlemelere ve ekonomik temele sahip olmayan işlemlere anlaşma faydasının 

sağlanması anlaşma amaç ve kapsamına aykırı olacaktır754.  

WARD, uluslararası hukuktaki iyi niyet ilkesine atıfla vergisel sorunlarda 

suistimal karşıtı hükümlerin uluslararası hukukun bir parçası olarak, vergi idareleri ve 

                                                
752  WARD, “Access to Tax Treaties”, s. 18; VOGEL, para.95, s. 125. 
753  Benzer görüş için bkz. FANTOZZI, Augusto, “Round Table: Improving the Relationships between 

Tax Treaties and Domestic Law”, Tax Treaties and Domestic Law içinde, (Eds. Guglielmo Maisto), 
EC and International Tax Law Series, Vol.2, The Netherlands, 2006, s.405.   

754  F. A. Engelen, On Values and Norms: The Principle of Good Faith in the Law of Treaties and the 
Law of Tax Treaties in Particular (Kluwer, 2006), s. 36’dan aktaran WARD, “Access to Tax 
Treaties”, s. 19. 



199 

mahkemeler tarafından vergi anlaşmalarına uygulanabilme ihtimalini tartışmıştır755. 

WARD’a göre, bu durumda, en önemli sorun uluslararası alanda kabul edilen bir kötüye 

kullanılma yasağının nasıl formüle edileceği ve ne zaman uygulanacağıdır. Bu 

durumda, pratik bir çözüm olarak devletlerin iç hukuklarında yer alan hükümlerin, vergi 

idareleri veya mahkemelerce anlaşmaya uygulanmasının düşünülebileceğini belirtmiştir. 

Bu çeşit yöntemin bir avantajı, kuralın uygulanmasında belirlilik sağlanması ve iç 

hukuk uygulamasıyla uyumluluk göstermesidir. Bununla birlikte, yöntemin, sözleşmeci 

devletlerin iç hukuklarındaki suistimal karşıtı hükümlerinin birbirinden farklı olması 

veya devletlerden birinde bu çeşit hükümlerin bulunmaması durumunda anlaşma yorum 

ve uygulaması açısından bir dengesizlik yarattığı da iddia edilebilir.  Öte yandan, vergi 

anlaşmaları açısından uluslararası alanda kabul edilen bir kötüye kullanılma yasağının 

formüle edilmesi ve ne zaman uygulanacağına ilişkin görüş birliğinin sağlanması 

OECD desteği olmaksızın ütopik görünmektedir756. Sonuç olarak, hakkın kötüye 

kullanılması yasağına dayalı olarak kullanılan özün biçime önceliği ilkesi son derece 

dikkatli ve istisnai biçimde uygulanmalı, olguların değerlendirilmesinde yüksek bir 

eşikten hareket edilmelidir757.  

WEEGHEL ise ihtiyatlı biçimde aksi görüşü savunmaktadır758. WEEGHEL’e 

göre, Uluslararası Adalet Divanı’nın çeşitli kararlarında hakkın kötüye kullanılması 

yasağı ilke olarak tanınmış olmakla birlikte, uluslararası hukukta aksi yönde görüşler de 

bulunmaktadır759. Bununla birlikte, ilkenin uluslararası hukuk açısından kabulü 

varsayımında dahi vergi anlaşmaları açısından uygulaması tartışmalı olacaktır. 

Anlaşmalar hukuku açısından, söz konusu ilke, tarafların anlaşmayı iyi niyetle 

uygulamaları gereğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi anlaşmaları söz 

konusu olduğunda ise mükellefler anlaşmanın tarafı olmayıp uygulanabilir iç hukuk 

metni olan anlaşmalarla bağlı birer hukuk öznesidirler. Her ne kadar, mükelleflerin, 

                                                
755  WARD, “Access to Tax Treaties”, s. 18; WARD, David A., “Abuse of Tax Treaties” içinde Essays 

on International Taxation to Sidney I.Roberts, 1993, Deventer/Boston, s. 403. .   
756  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s. 404. 
757  WARD, “Access to Tax Treaties”, s. 19.  
758  WARD, “Access to Tax Treaties”, s. 19. 
759 Örneğin, BROWNLIE’ye göre, uluslararası hukukta hakkın kötüye kullanılması doktrini hukukun 

gelişim sürecinde önemli bir araç olmakla birlikte, genel bir hukuk ilkesi olarak pozitif hukukta yer 
almamaktadır.  IAN BROWNLIE, Principles of Public International of Law, (Clarendon Pres, 
Oxford 1990), s.446’dan aktaran WEEGHEL, s. 99, dpn:99.  
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devletlerin gerçekleştirmesine izin verilmeyen bir eylemi gerçekleştirmeye yetkili 

olmadıkları iddia edilebilir ise de yasağın mükellefler açısından uygulanmasında neden 

devletlerden daha ağır standartlara tabi olması gereği başlıca üç gerekçeyle 

açıklanabilir. Öncelikle, belirtildiği üzere, mükellefler anlaşmanın tarafı olmayıp 

anlaşma ile teminat altına alınan amaç konusunda daha az bilgi sahibidirler. Bir diğer 

neden, vergi anlaşmalarının özel niteliğidir. Vergi anlaşmalarının temel amacı çifte 

vergilendirmeyi önlemek olmakla birlikte bir diğer öne çıkan husus, anlaşma 

görüşmelerinde vergilendirme yetkisinin tahsisinde en lehe sonucun elde edilmesidir. 

Son olarak, hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığına karar verilmesi süreci, devletler 

ve mükellefler açısından farklılık taşımaktadır. Vergi anlaşmalarının söz konusu olması 

durumunda bu karar, tarafların eşit temsil edildiği bir uluslararası mahkemede değil, 

çoğu zaman diğer sözleşmeci devletin hukuk veya vergi sistemi hakkında sınırlı bilgiye 

sahip olan ulusal mahkemelerce verilmektedir 760. 

                                                
760  a) WEEGHEL, s. 99-100.  
    b) Bununla birlikte, uluslararası bazı içtihatların aksi yaklaşımı benimsediği görülmektedir. 

Uluslararası hukuk ilkesi olarak hakkın kötüye kullanılması yasağının, vergi anlaşmaları açısından 
uygulanmasına yakın tarihli bir örnek “Yanko-Weiss Holdings” (2007) davasıdır. Olayın olguları 
şöyledir: 1996 yılında İsrail’de kurulmuş olan şirket 1999 yılında etkin yönetim merkezini Brüksel’e 
taşımış ve İsrail-Belçika vergi anlaşması hükümlerine göre Belçika mukimi sıfatını kazanmıştır. 
Organizasyonun amacı, İsrail’de vergisel fayda sağlamaktır. Vergi idaresi, iç hukuktaki kaçınma 
karşıtı hükmünden hareketle anlaşma faydasını reddetmiş, açılan davada mahkeme hem iç hukuk 
hükmüne hem de uluslararası hukuk ilkelerine göre bir değerlendirmede bulunmuştur. Mahkeme, iç 
hukuk temellendirmesinden sonra anlaşmaların dürüstlüğe aykırı kullanılmaması gereğini belirtmiş 
ve VAHS, m.31’e dayanmıştır. Bkz. WARD, “Access to Tax Treaties”, s. 22; Ayrıca karar ile ilgili 
değerlendirmeler için bkz. HARRIS, Leon “Casenote – No Treaty Shopping in Israel”, Asia-Pacific 
Tax Bulletin,  Vol. 14 (2008), No. 2, s. 106-107;  DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ 
ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 387; Karar özeti için bkz. IL: DC, 30 December 2007, Yanko-
Weiss Holdings (1996) Ltd. v.Assessing Officer of Holon, 10 ITLR, 524, IBFD Tax Treaty Case 
Law Database.  

   c) Bir diğer örnek, 2005 tarihli İsviçre Federal Mahkemesi (A Holdings ApS) kararıdır. Olayın 
olguları şöyledir: Danimarka mukimi mükellef şirket, İsviçre mukimi başka bir şirketin bütün 
hisselerini satın almış ve İsviçre’den bu şirkete yapılan kar payı ödemeleri iç hukuk gereği  %35 
oranında vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Bunun üzerine Danimarka mukimi şirket, İsviçre-
Danimarka vergi anlaşmasının (1973), kar paylarına ilişkin maddesinden hareketle fazladan ödediği 
miktarın iadesini talep etmiştir. Danimarkalı şirketin bütün hisseleri Guernsey mukimi başka bir 
şirkete, onun da hisseleri Bermuda mukimi başka bir şirkete ait olup şirketin sadece bir yöneticisi 
bulunmaktadır. İade talebi, vergi idaresi tarafından faaliyetlerinin ekonomik temeli bulunmaması ve 
sadece vergisel fayda elde etmek amacıyla kurulu olduğu gerekçesiyle reddedilen mükellef, yargı 
yoluna gitmiş ve davada Federal Mahkeme, VAHS, m.26’dan hareketle anlaşma uygulamasında 
tarafların iyi niyetle hareket etmeleri gerektiğini, VAHS’nin uluslararası anlaşmalar açısından 
bağlayıcı olduğunu ifade etmiştir. Sözleşmeci her devlet, diğerinin anlaşmaya uygun davranmasını 
bekleme hakkına sahip olup bu yaklaşım suistimal edici işlemleri de kapsamaktadır. Zira suistimalin 
yasaklanması, iyi niyet ilkesinin bir parçasıdır. Buna ilaveten, anlaşmalarla ilgili olarak hakkın 
kötüye kullanılması yasağının sadece İsviçre’de değil Avrupa’da genel bir hukuk ilkesi olarak kabul 
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II. Genel Kötüye Kullanma Karşıtı  Ulusal Kurallar 

1. Anglo Sakson Hukukunda 

İç hukukta yer alan genel kötüye kullanma karşıtı kurallar? yazılı bir hukuk 

kuralına dayanabileceği yargısal doktrinlere de dayanabilmektedir. Anglo-Sakson 

hukuku, genel olarak bu yaklaşımı yansıtmaktadır. Özellikle, ABD ve İngiltere’de yazılı 

bir genel kaçınma karşıtı hükmün (General Anti-Avoidance Rule - GAAR) 

bulunmaması, konunun,  hukuk kültürünün bir özelliği olarak içtihatlarla çözümlenmesi 

sonucunu getirmiştir. Konu, aşağıda, Anglo-Sakson Hukukunun iki önemli temsilcisi 

ABD ve İngiltere üzerinden ele alınacaktır.  

a. Amerika Birleşik Devletleri 

aa. Yeniden Nitelendirme Doktrini (Recharacterization) 

Bu yöntem, işleme mükellef tarafından atfedilen niteliğin geçersiz sayılması ve 

buna bağlı olarak elde edilen vergisel faydanın reddedilmesi üzerine kuruludur. 

Muvazaa doktrini ve basamaklı işlem doktrini bu yöntem altında incelenmektedir761.  

aaa.  Muvazaalı İşlem Doktrini (Sham Transaction Doctrine) 

Muvazaalı işlem doktrini dar kapsamlı bir test olup sadece vergi hukukuna 

özgü bir test uygulaması değildir. Muvazaalı işlemde hukuki biçim tarafların amaçladığı 

gerçeğe uymamaktadır762.  Muvazaalı bir işlemin, üç özelliği bulunmaktadır. Bunlar, 

gerçek olmayan bir işlemin varlığı, ticari amaç veya niyetinin bulunmaması, işlemin özü 

ve seçilen biçim arasında farklılık bulunmasıdır. Doktrin, Gregory v.Helvering, Knetsch 

                                                                                                                                          
gördüğü ve anlaşmada açıkça yer almasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Bkz. WARD, “Access to 
Tax Treaties”, s. 20; Ayrıca kararla ilgili değerlendirme için bkz. OESTERHELT, Stefan /WINZAP, 
Maurus “Swiss Supreme Court Decision on Treaty Abuse”, European Taxation, Vol. 46 (2006), No. 
9, s. 461-463;  Karar özeti için bkz. CH:SC, 28 November 2005, X Aps, 8 ITLR 2006, 537, IBFD 
Tax Treaty Case Law Database.   

761  TOOMA, Rachel Anne, Legislating Against Tax Avoidance, The Netherlands, 2008, s. 41; Konuyu, 
Yüksek Mahkeme ve Alt Derece Mahkemesi (Lower Court) arasındaki yöntem farklılığı açısından 
ele alan eleştirel bir çalışma için bkz. GREWAL, Amandeep S., “Economic Substance and Supreme 
Court”, Tax Notes, 10 September 2007, s. 969-996. (SSRN Veri Tabanı), http://www.ssrn.com, 
Erişim: 11.10.2011.  

762  IBFD TAX Glossary, s.363. 
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v.United States, Frank Lyon Co v.United States olmak üzere başlıca üç Yüksek 

Mahkeme kararına bağlı olarak geliştirilmiştir763. 

Esasen, Gregory Davası’nda, “muvazaa” veya “muvazaa doktrini" kelimeleri 

kullanılmamış olmakla birlikte muvazaa doktrini bu karardan sonra geliştirilmiştir. 

Mahkeme, kararında, yapılan işlemin, mükellefin iddia ettiği gibi vergiden muaf bir 

yeniden yapılanma işlemi değil, gerçekte vergiye tabi bir devir işlemi olduğuna 

hükmetmiştir764. 

Bu davanın aksine Knetsch Davası’nda, mahkeme, muvazaa kelimesini 

kullanmış ve mükellefin yaptığı işlemdeki temel motivasyonunun faizi gider yazmak 

olduğu tespit edilmiştir.  Bu uyuşmazlıkta, mükellef, ödünç aldığı paralar ile bireysel 

emeklilik planı satın almıştır. İşlem sonunda, 294.750 ABD doları faiz ödemiş, 

fonlardan ise 203.000 ABD doları gelir elde etmiştir. Mahkeme, aradaki 91.750 ABD 

dolarının ödünç verene görünüşteki kredi için ödenen  ücret olduğu kanaatine varmıştır. 

Mükellefin gerçekleştirdiği yıllık gelir poliçesi satın alma işlemi gerçek değildir, zira 

önemli miktarda ödünç para alma işlemi mükellefin vergi indirimi sağlamak dışında 

herhangi bir kişisel menfaatini etkilememektedir765.Kararın önemli bir kısmında 

kullanılan “hile” (fiction) ve muvazaa kavramları işlemin kabul edilemez olduğunu 

belirtmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte, hileli veya muvazaalı olduğu kabul 

edilen işlemlerin nasıl ve niçin böyle kabul edildiği yeterince açıklanmamıştır766.  

Yüksek Mahkeme’nin muvazaa doktrinini kullandığı son kararlarından biri 

Frank Lyon Kararı’dır. Olayda, satım ve banka aracılığıyla gerçekleştirilen yeniden 

kiralama işlemi muvazaalı bulunmamış, mortgage ile ilgili faiz ve binaya ilişkin 

amortisman talebi hukuka uygun bulunmuştur.  Mahkeme, sat ve yeniden kirala işlemini 

iki basamaklı incelemiştir. İlk olarak, işlemin muvazaalı olup olmadığı meselesi ele 
                                                
763  a)  TOOMA, s.42. 
     b) ABD Hukukunda özün biçime önceliği ilkesini inceleyen ayrıntılı bir çalışma için bkz. 

AKÇAOĞLU, Ertuğrul,  “ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi”, Ankara Barosu 
Dergisi, Sayı:2, Yıl:2012, s. 171-186.  

764 TOOMA, s.42; HARITON, David P., “When and How Should the Economic Substance Doctrine be 
Applied?” N.Y.U. Tax Law Review, Vol:60, 2006-2007, s. 40-45.  

765 STRENG, William P./ YODER, Lowell D. “USA Report” Form and Substance in Tax Law içinde,  
IFA Cahiers 2002, Volume 87a, The Netherlands,  2002, s. 596-597; GREWAL, s. 980; TOOMA, 
s.42; ROHATGI, Volume: II, s. 148.   

766  TOOMA, s.42. 
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alınmış,  ardından muvazaalı olmadığı kabul edilen bu işlemin, özün biçime önceliği ve 

iş amacı testinden hareketle hukuka uygun olduğu kabul edilmiştir767.  

bbb. Basamaklı İşlem Doktrini ( Step Transaction) 

Basamaklı işlem doktrini, birbirinden bağımsız birden fazla işlemi tek bir işlem 

olarak kabul etmekte, sonuca odaklanarak işlemin özünden hareket etmektedir. 

Literatürde çoğunlukla doktrinin ilk defa Commissioner v.Court Holding Co davasında 

uygulandığı kabul edilmektedir.  Bununla birlikte, Minnesota Tea Co v. Helvering ve 

Gregory v.Helvering davalarında da basamaklı işlemlere atıf yapılmıştır768.  

Bu doktrinin uygulanması bakımından üç adet test geliştirilmiştir. Bunlar, nihai 

sonuç testi, karşılıklı bağlılık testi ve bağlanma taahhüdü testidir769. Bu testlerden en 

kapsamlı olanı nihai sonuç testi olup gerçekleşen sonuç doğrudan veya dolaylı olarak 

araya giren basamaklar olsun olmasın aynı vergisel etkiye sahip olmalıdır. Karşılıklı 

bağlılık testi, her bir işlemi, manalı bir sonuca ulaşmak için birbirleriyle bağlı olup 

olmadıkları açısından değerlendirmektedir. Bağlanma taahhüdü testi ise Commissioner 

v. Gordon davasında geliştirilmiş olup mükellefin sonuca ulaşmak için bir dizi işlemi 

gerçekleştirme yükümlülüğünden  hareket etmektedir770.  

bb. Ekonomik Öz Doktrini 

Ekonomik öz doktrini, mükellefin gerçekleştirdiği işlemin teknik olarak vergi 

yasası ile uyumlu olmakla birlikte ekonomik özden yoksun olması nedeniyle 

reddedilmesi üzerine kuruludur771. Yöntem, özün biçime önceliği (substance over form) 

ile iş amacı (business purpose) doktrinlerini içermektedir772.  

                                                
767  GREWAL, s. 982; TOOMA, s.42 
768  STRENG / YODER, s. 606; TOOMA, s.43; ROHATGI, Volume: II, s. 149-150. 
769  TOOMA, s.44; Ayrıca bkz. SAĞLAM, s. 147.  
770  TOOMA, s.44.  
771  BROWN, Karen B., “Tax Avoidance, Treaty Shopping and Economic Substance Doctrine in the 

United States” B.T.R., 2008, No:2, s. 165-166.  
772  TOOMA, s.44. 
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aaa. İş Amacı Doktrini (Business Doctrine) 

İş amacı doktrini, mükellefin vergiden kaçınma amacı dışında bir amacı 

olmasını gerektirir ve ilk olarak Gregory v. Helvering davasında uygulanmıştır. Yüksek 

Mahkeme, bu kararında, yasanın lafzına uygun davranmış olmanın vergiden muaf 

tutulabilmek için yeterli olmadığına karar vermiştir773.  

Doktrin, Goldstein v. Commissioner davasında önemli ölçüde yeniden 

yorumlanmış ve  iş faaliyeti olmayan bir işleme uygulanmıştır. Bu davada, Goldstein, 

hazine tahvillerine yatırım yapmak için borç alan bir mükelleftir. Bununla birlikte, borç 

için ödediği faiz, hazine tahvillerinden elde ettiği faizden daha yüksektir. Mükellef, faizi 

peşin ödemiş ve yüksek oranda vergi indirimi talep etmiştir. Vergi indirimi talebi, 

yasanın, mükellefe faiz indirimi dışında bir amaç taşımayan işlemlere iştirak ederek 

vergisel fayda sağlamasına izin vermemesi nedeniyle reddedilmiştir774.  

bbb. Özün Biçime Önceliği Doktrini (Substance-over-form doctrine) 

Özün biçime önceliği doktrini,  vergisel işlemin biçiminden ziyade ekonomik 

etkilerine yoğunlaşmaktadır. Kapsamı iş amacı testinden daha geniş olan bu test, vergi 

idaresine, işlemin biçiminin ötesine bakma, işlemi reddetme veya yeniden 

değerlendirme yetkisi vermektedir. Doktrin, ayrıca, iş amacı olmakla birlikte sadece 

vergisel motivasyona sahip suni ve hileli işlemleri de hedef almaktadır 775.   

b. İngiltere 

İngiltere vergi mevzuatında özel kaçınma karşıtı hükümler bulunmasına 

rağmen genel kaçınma karşıtı bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, ABD’de olduğu gibi 

içtihatlara dayalı olarak geliştirilmiş doktrinler ile vergiden kaçınma önlenilmeye 

çalışılmaktadır776. 

 
                                                
773  STRENG / YODER, s. 607; ROHATGI, Volume: II, s.145; Ayrıca, bu doktrin hakkında bkz. 

TILEY, John, Judical Anti-Avoidance Doctrines: the US Alternatives-Part 2, B.T.R, 1987, No:6 , s. 
220-221.  

774  TOOMA, s.44. 
775  ROHATGI, Volume: II, s.146; STRENG / YODER, s. 608-609; Ayrıca bkz. TILEY, s. 226-227.  
776  TOOMA, s. 54.  
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Özün biçime önceliği doktrinine bağlı olarak geliştirilen Ramsay Principle, 

hiçbir ticari veya iş amacı olmayan bir organizasyon veya işlemler serisinin mali yokluk 

ilkesinden hareketle vergisel açıdan reddedilmesi üzerine kuruludur777. 1982 tarihli  

“Ramsay ltd v. Inland Revenue Commissioner” kararında geliştirilen doktrin, 

devamında Inland Revenue v. Burmah Oil Co Ltd, Furnish v.Dawson davalarında 

uygulanmıştır778.  

Ramsey Davasında mükellef, değerli tarım arazilerine sahip olan bir şirkettir ve 

vergilendirilebilir bir değer artış kazancı elde etmiştir. Bu vergiden kaçınmak için 

yaratılan çember işlemler çerçevesinde bir tür değer artış zararı üretilmeye çalışılmış, 

sonuçta ortaya çıkana yegâne zarar taraflar arasında yapılan komisyon ödemesinden 

ibaret kalmıştır. Önemli olan, işlemin yapılması, belgelerin hukuki sonuç doğurması 

yani ortada bir muvazaa olmamasıdır. Yargılama sırasında, bir yargıç, belgenin ve 

işlemin gerçek olduğu hallerde, işlemin gerçek mahiyetini belirlemek üzere bu belgenin 

ötesine geçilemeyeceğini belirtmiştir. Diğer bir yargıç ise dava konusu işlemlerin, 

gerçek olmadığını hiçbir zaman bir kazanç sağlamak veya zarar yaratmak üzere 

yapılmadığını, fakat sadece birbirlerinin etkilerini sıfırlamak amacıyla yapıldığını 

belirtmiştir. Dolayısıyla, mahkeme,  hukuki işlemler gerçek olmadığından, işlemin 

hukuki biçiminden ziyade gerçek mahiyetine bakılabileceğine karar vermiştir779.     

Furniss v.Dawson kararında ise Ramsey yaklaşımı geliştirilerek uygulanmıştır. 

Bu davada, mükellef sahip olduğu hisseleri, hisse değişimi amacıyla kurduğu başka bir 

şirketin hisseleri karşılığı satmış, aracı şirket de hisseleri ilişkisiz üçüncü bir şirkete 

satmıştır. Mükellef, bu yol ile değer artış kazancı vergisinden kaçınmayı amaçlamıştır. 

Üçüncü kişiye yapılan bu satışı doğrudan satış olarak değerlendiren Lordlar Kamarası ( 

House of Lords) Ramsey kararının ötesine geçmiştir. Şöyle ki, Lordlar Kamarası, bu 

kararında doktrine iki unsur daha ilave etmiştir. Birincisi, meşru bir ticari sonucun 

gerçekleştirilmesini amaçlasın veya amaçlamasın, önceden tasalanmış bir işlemler dizisi 

                                                
777  IBFD International Tax Glossary, Edit. Barry Larking, The Netherlands, 2005, s. 326;  
778  TOOMA, s. 54. 
779  TOOMA, s.55; GAMMIIE, Malcom, Tax Avoidance and Rule of Law: UK Experience, içinde Tax 

Avoidance and Rule of Law, The Netherlands, 1997, s. 190; DUNBAR, “David, Statutory General 
Anti-Avoidance Rules: Lessons for the United Kingdom from the British Commonwealth”,  BIFD 
Bulletin Vol. 62, No. 12, 2008,  s. 530.  
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veya bütünleşik tek bir işlem bulunmalı, ikinci olarak da, işleme vergiden kaçınmanın 

dışında hiçbir ticari amacı olmayan işlem aşamaları dahil edilmiş bulunmalıdır. Bu iki 

unsur var ise mahkeme vergisel açıdan işleme dahil edilmiş olan aşamaları yok sayabilir 
780. 

Belirtilmelidir ki, İngiltere yargı içtihatları ABD içtihatları kadar ayrıntılı 

doktrinler üretememiş ve bu durum literatürde eleştiri konusu olmuştur. Nitekim içtihat 

hukukunun yetersizliği, hukuk sistemine genel bir vergiden kaçınma hükmü eklenmesi 

gereği tartışmalarını gündeme getirmiştir781.    

2. Kıta Avrupası Hukukunda 

Kıta Avrupası Hukuk sisteminde782,  iç hukuktaki suistimal önleyici kuralların, 

hakkın kötüye kullanılması (abuse of rights), kanuna karşı hile (abuse of law) ve 

muvazaa (simulation) olmak üzere başlıca üç doktrinle ifade edildiği görülmektedir. Söz 

konusu doktrinler esasen öz ve biçim tartışmasına yönelik783 olup aralarında belirgin bir 

ayrım yapabilmek mümkün değildir784. Bununla birlikte, devletlerin vergisel işlemlerde 

suistimali önlemek için ayrıca genel suistimal önleyici hükümler ihdas etme yoluna 

                                                
780  TOOMA, s.55-56; GAMMIE, s.191; DUNBAR, S.  
781  DUNBAR, s.529; Bu konuda tartışmalar için bkz. FREEDMAN, Judith, “Defining Tax payer 

Responsibility: In Support of a General Anti-Avoidance Principle”, B.T.R, 2004, No:4, s. 332-357.  
782 Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan ülkeler iki alt gruba ayrılabilir. Birinci grup, Almanya, 

Avusturya, İsviçre, ve bir dereceye kadar Hollanda, Lüksemburg ve Macaristan’ı kapsayan Alman 
Vergi Hukuku Bölgesi (deutsche Steuerrechtskreis) iken diğer grup Belçika’yı da kapsayan şekilde 
Güney Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden oluşmaktadır. Ayrımdan anlaşılmaktadır ki, birinci alt 
grupta Almanya’da ki gelişmeler özel bir öneme sahip iken ikinci alt grup açısından Fransa etkili 
olmuştur. Bkz. ZIMMER, Frederic, General Report, para.1,  s.23 içinde Form and Substance in Tax 
Law,  IFA Cahiers 2002, Vol. 87a, The Netherlands,  2002.   

783  Vergi hukukunda teorik bir niteliğe sahip olduğu kadar aynı zamanda pratik bir niteliği de haiz olan 
öz ve biçim tartışması (form and substance), yöntemi ve uygulanması açısından pek çok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Çoğunlukla vergiden kaçınma ile ilgili uygulamalarda görülmekle 
birlikte kapsamı sadece bununla sınırlı olmayan meselede temel sorun,  hukuk devleti ve yasallık 
ilkesi ile mükelleflerin eşitliği ve vergi toplanmasında etkinlik arasındaki dengenin nasıl 
kurulacağıdır. ZIMMER, General Report, para.1.,  s.21.  

784 Kanuna karşı hile, özün biçime önceliği ve genel kaçınma karşıtı hükümler arasında anlamlı bir 
ayrım yapılamamasının nedeni hepsinin de işlemin özünü kavramaya yönelik hukuki yaklaşımın 
birer tamamlayıcısı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bkz. UCKMAR, Victor, General Report, 
para.1.27, s.28 Tax Avoidance/Tax Evasion içinde, IFA Cahiers 1983 - Vol. 68a, The Netherlands, 
1983; Bu konuda ayrıca bkz. SAĞLAM, s. 143-144.  
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gittikleri de görülmektedir785. Söz konusu doktrin ve genel suistimal önleyici hükümler 

birlikte veya ayrı uygulanabilmektedir786.  

Pek çok ülke, (Örn; Arjantin, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, 

İspanya) hakkın kötüye kullanılması doktrinine dayalı kurallar çerçevesinde hareket 

etmekte ve hakkın kötüye kullanılması, kanunun ruhuna ve amacına karşı 

gerçekleştirilen bir eylemi ifade etmektedir. Bu durumda, mahkemeler, sadece veya 

baskın amacı vergiden kaçınma yahut vergi yükünü düşürmek olan ve iyi niyet 

taşımayan hukuki biçimleri reddetmektedirler. Bu doktrine göre, mükellef sahip olduğu 

hakkı sadece vergiden kaçınma yahut vergi yükünü düşürmek amacıyla kullanmaktadır. 

Mükellef, istediği hukuki biçimi seçme hakkına sahip olmakla birlikte seçilen hukuki 

biçim istenilen ekonomik sonucu gerçekleştirmek açısından normal ve olağan bir 

yöntem olmalıdır. Aksi halde, hakkın olağan dışı bir yöntemle kullanılması devletin 

vergi toplama hakkını doğrudan zarara uğratmaktadır787.     

Bu yönüyle, hakkın kötüye kullanılması, devlet ve mükellef arasındaki menfaat 

dengesini bozmaktadır. Devletler, mükellefin en uygun hukuki biçimle daha az vergi 

ödemek için ilişkilerini istediği gibi organize etmesini veya yeniden düzenlemesini 

kabul etmekle birlikte gerçekleşen sonucun vergi yasasının amaç ve kapsamı ile 

çatışması hakkın kötüye kullanımı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan, 

mükellef her ne kadar hukuken kabul edilebilir bir biçim kullanmış olsa da gerçekleşen 

sonuç yasa koyucunun amacı bakımdan kabul edilemez niteliktedir. Hakkın kötüye 

kullanılması doktrini ise bu işlemi ya tamamen reddetmekte ya da yeniden 

nitelendirmektedir788.  

                                                
785  Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil ülkelerdeki bu doktrinler ve bu doktrinlerin genel suistimal 

önleyici hükümler ile ilişkisi hakkında ayrıntılı bir inceleme için bkz. PREBBLE, ,Zoe /PREBBLE 
John, “Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil Law 
Doctrine of Abuse of Law”,  BIFD Bulletin, Vol. 62, No. 4, 2008, s. 151-170.  

786  Ülke uygulamaları için bkz. ROHATGI, Volume:II, 153-162. 
787  ROHATGI, Volume: II, s. 152.  
788  a) Normal koşullarda, vergi yasası amacının bertaraf edildiği durumlarda suistimalin gerçekleşmiş 

olduğu kabul edilecektir. Örneğin, Fransa ve Almanya’da, vergiden kaçınmaya yönelik hileli niyetin 
suni bir hukuki biçimle desteklenmesi gerekmektedir. ROHATGI, Volume: II, s. 152; WEEGHEL, 
s. 98; Ayrıca, Fransa ve Almanya uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PREBBLE 
/PREBBLE, s. 152-155 ve 158-159.  

      b) WEEGHEL’e göre, açıkça orantısız olan bu menfaat dengesinin varlığı sorgulanmalıdır. 
Mükellef, ödeyeceği vergiyi, yasal olsun olmasın minimalize etme çıkarına sahiptir ve sahip olduğu 
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Kanuna karşı hile doktrini, Anglo-Sakson hukukundaki iş amacı doktrinine 

benzemekle birlikte temellerini Roma Hukukundan almaktadır. Doktrin, mahkemelere, 

sadece vergiden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri reddederek işlemi 

“normal” biçimde yeniden değerlendirme hakkı vermektedir. Bunun sonucu olarak 

mükellef, reddedilen işlemi gerçekleştirmemiş gibi diğer işlem üzerinden 

vergilendirilmektedir. Örneğin, Hollanda’da, 1926 tarihli Yüksek Mahkeme kararına 

göre, vergi idaresi kanuna karşı hile doktrinini uygulamak için üç koşulun 

gerçekleştiğini tespit etmelidir. Bunlar; işlemde vergiden kaçınmanın tek veya en 

önemli amaç olması, işlemin gerçeklikten yoksun olması ve amaçlanan vergisel 

sonucun Hollanda vergi hukukunun amaç ve kapsamını zarara uğratmasıdır789.   

Bu bakımdan, işlemin amacı vergiden kaçınma olmalı ve gerçekleşen sonuçta 

bundan farklı olmamalı, yasa koyucunun amacına aykırılık taşımalıdır. Bununla birlikte, 

işlem gerçek olmakla beraber halen vergiden kaçınma veya vergi yükünü azaltmak 

dışında bir amaç da taşımayabilir. Bu iki durumun çatıştığı yahut birlikte gerçekleştiği 

durumlarda, iyi niyet koşulu devreye girmektedir790.   

Bir diğer doktrin olan muvazaanın temeli, taraflarca hukuki ilişkiye verilmiş 

olan biçimin gerçekteki amacı yansıtmaması üzerine kuruludur. Diğer söyleyişle, bu 

doktrinle özün biçime önceliği sağlanmaya çalışılmaktadır791. Kıta Avrupası Medeni 

hukuk yasalarında sıklıkla tanımlandığı üzere, “muvazaa” iki ana unsur içerir. Birincisi, 

işlemde herhangi bir gerçeklik olmaması, ikincisi muvazaalı işlemin gizlenmiş veya 

saklanmış herhangi diğer bir ilişkiyi içermesidir792.  

Doktrinin önemi, devletler arasında birbirine nazaran farklılıklar göstermekle 

birlikte, önemin iç hukukta herhangi bir vergiden kaçınma kuralına sahip olunmasına 

bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Bu bakımdan, örneğin Finlandiya ve Danimarka ve 

İtalya’da muvazaa, iç hukuktaki kapsamlı vergiden kaçınma (GAAR) kuralı nedeniyle 
                                                                                                                                          

mal varlığını istediği gibi tasarruf edebilir. Bu nedenle, mükellefin iki alternatifi vardır. Birincisi, 
vergilendirme iken diğer vergilendirmemedir. İkinci alternatif, kamu maliyesini zarara 
uğratmaktadır, ancak en azından menfaat dengesi bakımından eşit ağırlığa sahiptir. Bu bakımdan, bu 
doktrinin vergi hukukunda uygulanması oldukça sınırlıdır.   

789  ROHATGI, Volume: II, s. 152; Ayrıca bu konuda bkz. WEEGHEL/BOER, s. 359-362.  
790  Bu açıklama ve örnekleme için bkz. ROHATGI, Volume: II, s. 153.  
791  ROHATGI, Volume: II, s. 153. 
792  ZIMMER, para.5.1, s.29. 
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sınırlı bir uygulama alanına sahiptir793. Burada belirtilmelidir ki, muvazaalı işlemin 

vergisel yönden reddedilmesi beklenmekle birlikte, hukuki öz ve hukuki biçime göre 

vergilendirmenin esas olduğu kimi ülkelerde sonuçlar farklılaşabilmektedir794.  

3. Türk Hukukunda: VUK, 3 

Türk Hukuku açısından, özün biçime önceliği ilkesinin795 pozitif hukuk 

karşılığı olan ve genel suistimal önleyici hüküm olma796 özelliği taşıyan Vergi Usul 

Kanunu, m.3’ün “İspat” başlıklı “B” hükmüne göre, “vergilendirmede vergiyi doğuran 

olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır”.  

Kökeni, 1919 tarihli Alman İmparatorluk Kanununa dayanan ve günümüzde 

Almanya’da uygulanmayan ekonomik yaklaşım797, vergi normları anlamlandırılırken 

ve vergiyi doğuran olay saptanıp, nitelendirilirken biçimlerin ötesine geçilerek özün–

iktisadi boyutun–esas alınmasını öngörmektedir798. Bu yönüyle, esas itibariyle, maddi 

olayın hukuki anlamı ve içeriğini belirlemeye yönelik bir nitelendirme kuralıdır799.  

Doktrinde, hükmün kapsamına ilişkin tartışmaların, peçeleme800 ve muvazaa 

eksenli yapıldığı görülmektedir. Hüküm, esas itibariyle, hem vergisel dolanmayı, yani 

peçeleme işlemlerini (dolaylı hile), hem de vergisel/mali muvazaayı (dolaysız hile) 

kapsamaktadır801. Peçelemede, ekonomik sonuç, başka bir hukuksal kılıklandırma 

altında vergi dışı bırakılır, yasa bu yolla sadece vergisel bir motivasyonla dolanılmak 

istenir. Dolayısıyla, peçeleme sonucu doğuran işlemin unsurları ,  ekonomik sonuç, 
                                                
793 Bununla birlikte, örneğin Colombia ve Mexico’da vergi idaresi için genel bir başvuru kaynağıdır. 

Aynı yaklaşım, Belçika’da genel kaçınma karşıtı bir hüküm olmakla birlikte Belçika ve Japonya’da 
da görülmektedir. Bkz. ZIMMER, para.5.1, s.30. 

794  ZIMMER, para.5.1, s.30. 
795  SABAN, Nihal, Vergi Hukuku, İstanbul, 2009, s.65.  
796  YALTI, Billur,“VUK, 3B’nin Sınırlarına İlişkin Bir Uygulama: Vergi Hukukunda Sermaye 

Tamamlama Akçesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:262, Temmuz, 2010,( Sermaye Tamamlama 
Akçesi) 

797  AKKAYA, Mustafa, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, 2002,  s.36-39. 
798  AKKAYA, s.34. 
799  KANETİ, s. 48; Ekonomik yaklaşımı bir yorum yöntemi olarak değerlendiren görüş için bkz. 

ÖNCEL, ÇAĞAN/KUMRULU, s. 25.Ayrıca, nitelendirme açısından eleştirel bir bakış için bkz. 
SABAN, s.63-64. 

800  SABAN, kanuna karşı hile ile peçelemenin unsurlarının örtüştüğü tespitini yapmaktadır. Bkz. 
SABAN, s. 73. Peçelemenin, kanuna karşı hilenin özel bir türü olduğu yönünde belirleme için bkz. 
KANETİ, s. 49.  

801  YALTI, Sermaye Tamamlama Akçesi, 
http://www.vergisorunlari.com.tr/makale.aspx?makaleno=2844 
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hukuki biçim,  hukuki biçimin suistimali ve hukuki biçimi suistimal iradesi şeklinde 

ortaya konabilir. Bir hukuki biçimin kullanımı, amaçlanan sonuçla karşılaştırıldığında, 

yapay, olağandışı, doğal akışa aykırı, uyumsuz, karmaşık, zor kavranır ve akla aykırı 

olarak değerlendiriliyorsa suistimal tespiti yapılabilir802.  

Peçelemede, somut maddi olayın sonucu değişmemekle birlikte,  somut maddi 

olayın biçimi, vergiyi dolanma kastıyla değiştirilmektedir. Peçelemede hiçbir zaman 

görünüşteki işlem ve gizli işlem olmak üzere iki işlem yoktur; hukuki biçim, 

görünüşteki şekliyle taraflarca istenmiştir, özel hukuk açısından geçerlidir,  fakat bu 

hukuki biçim maddi olayın ekonomik içeriği ile örtüşmemektedir. Dolayısıyla, VUK, 

3B’deki “gerçek” kavramı bakımından, peçelemede, “hukuki gerçek” (hukuki biçim) ile 

“ ekonomik gerçek” (ekonomik içerik) örtüşmemektedir803. 

Bununla birlikte, vergisel/mali muvazaada, görünüşteki işlem ve gerçek işlem 

olmak üzere iki işlem söz konusu olup tarafların görünüşteki işlem altında sakladıkları 

gizli işlem, ekonomik sonuçlarını istedikleri işlemdir ve bu gizli işlem vergi yasaları 

tarafından doğrudan doğruya vergilendirilmektedir. Vergisel muvazaada, mükelleflerin 

gerçekte yapmayı istemedikleri ancak sergiledikleri görünüşteki işlem geçersiz, yapmak 

istedikleri ve geçerlilik koşullarına uygun olarak hayata geçirdikleri gerçek işlem 

geçerlidir. Dolayısıyla, VUK, 3B’deki “gerçek” kavramı bakımından, muvazaada, 

“hukuki görünüş” ile “hukuki gerçek” örtüşmemektedir 804. 

                                                
802  YALTI, Sermaye Tamamlama Akçesi, 

http://www.vergisorunlari.com.tr/makale.aspx?makaleno=2844 
803 YALTI, Sermaye Tamamlama Akçesi,  

http://www.vergisorunlari.com.tr/makale.aspx?makaleno=2844 
804  YALTI, Sermaye Tamamlama Akçesi, 

http://www.vergisorunlari.com.tr/makale.aspx?makaleno=2844 ; Muvazaa ile ilgili olarak bkz. 
ŞANVER, Salih, İşletme Vergiciliği ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul 1968, s. 124; Ayrıca muvazaa 
ve peçeleme arasındaki benzerlik ve farklar için bkz. KANETİ, Selim, Vergi Hukukunda Ekonomik 
Yaklaşım, Makaleler, İstanbul 2011,.53; ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s. 28; ŞENYÜZ, Doğan, 
“Peçeleme ve Muvazaanın Niteliği ve Arasındaki Farklar, Yaklaşım”, Sayı:185, Mayıs 2008, s.24-
27.  
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III. Genel Kötüye Kullanma Karşıtı Ulusal Kuralların Anlaşma 

Alışverişine Uygulanması 

1. Uluslararası Organizasyonların Yaklaşımları: OECD/UN Modeli 

a. OECD Modeli 

aa. 2003 Öncesi 

2003 öncesi iç hukuktaki suistimal karşıtı hükümlerin,  vergi anlaşmalarının 

kötüye kullanıldığı hallerde uygulanıp uygulanmayacağı meselesi ilk defa 77 OM’de ele 

alınmıştır. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra OECD Mali İlişkiler Komitesi, sorunu Kanal 

ve Üs Şirketler Raporu’nda değerlendirmiş, devamında 1989 Anlaşma Aşımı (Treaty 

Override) Raporu ve 1992 OM Şerhi’nde de sorun gündemde kalmıştır805.   

Mali İlişkiler Komitesi 1977 yılında, vergi anlaşmalarının amacını, uluslararası 

çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılarak, mal ve hizmetlerin değişimi ile sermaye ve 

kişinin hareketini artırmak olduğunu belirtmekle birlikte, anlaşmaların vergiden 

kaçınma ve kaçakçılığa hizmet etmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, 

mükelleflerin, vergi sistemlerinin farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle sistemi 

suistimal etmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilmiş ve bu gibi durumlarda 

devletlerin iç hukuk hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak anlaşmalara hüküm 

ekleyebileceği belirtilmiştir806.   

Mali İlişkiler Komitesi 1987 yılında,  anlaşmaların dürüstlüğe aykırı 

kullanımına yönelik olarak çeşitli hükümler içerebileceğini, ancak anlaşmada bu yönde 

bir hüküm olmaması durumunda “ahde vefa ilkesi” gereği (pacta sund servanda) 

dürüstlüğe aykırı kullanım olsa dahi anlaşma faydasının sağlanması gerektiğini ifade 

etmiştir807.  

                                                
805 WARD, David A., “Abuse of Tax Treaties” içinde Essays on International Taxation to Sidney 

I.Roberts, 1993, Deventer/Boston, s. 398.   
806  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s.398; SASSEVILLE, Jacques, Tax Avoidance involving Tax 

Treaties, Praxis des Internationalen Steuerrechts, Festchrift für Helmut Loukoto zum 65. Geburstag, 
Wien, 2005, s. 453-453; OM, (1977), C(1), para.7. Ayrıca bkz. YALTI SOYDAN, Vergi 
Anlaşmaları, s.315 vd. 

807  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s.398; SASSEVILLE, s.454; Conduit Report,  R(6)-24, para.43.  
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Mali İlişkiler Komitesi 1989 yılında, anlaşmanın suistimali halinde, haksızlığı 

önlemek için gecikmeksizin önlem alınabileceğini belirtmiştir. Bu önlemlerin iç hukuk 

aracılığıyla alınması mümkün olmakla birlikte alınacak önlem konusunda tarafların 

uzlaşı halinde olması ve uluslararası vergi ilişkilerinin zarar görmemesi gerekmektedir. 

Tarafların uzlaşı halinde olmaması durumunda yapılabilecek tek şey anlaşmanın 

yeniden görüşülmesidir808.    

Mali İlişkiler Komitesi 1992 yılında, muhalif görüşlere göre, iç hukuk 

hükümlerinin anlaşma hükümlerine önceliğinin kabulü durumunda gelir elde eden 

mükellefin üs şirket rejimi nedeniyle (bu kuralların uygulanması durumunda, üs şirket 

geliri, bu ülkede bir iş yeri olmamasına rağmen hissedarların bulunduğu ülkede 

vergilendirilmektedir) çifte vergilendirmeye maruz kalacağını ancak çoğunluk 

görüşünün aksi yönde olduğunu ifade etmiştir809.  Çoğunluk görüşüne göre, vergi 

anlaşmaları suistimal edilmemelidirler ve bu nedenle anlaşmanın, iç hukuk genel 

kaçınma karşıtı hüküm uygulamalarını engellememesi gerekmektedir810.  

Süreçten anlaşılacağı üzere, iç hukuk genel kaçınma karşıtı hükümlerinin 

uygulanması konusunda Mali İlişkiler Komitesi görüşü, bu hükümlerin anlaşmalarda 

yer alması gereği yaklaşımından, uygulanmaları için anlaşmalarda yer almalarına gerek 

olmadığı yönünde bir değişim göstermiştir811. 

Bununla birlikte, bu değişim sürecinin bir miktar karmaşık olduğunu ifade 

etmek gereklidir. OECD bünyesindeki çoğunluk görüşü, Şerhlere, iç hukuk suistimal 

karşıtı hükümlerin anlaşma hükümleriyle uyumlu olduğu yönünde yansımış olmakla, 

azınlık görüşlerin de Şerh’te ifade edildiği görülmektedir. 1998 yılında hazırlanan 

“Haksız Vergi Rekabeti Raporu”, iç hukuk hükümlerinin anlaşmaya uygulanıp 

uygulanmayacağına ilişkin Şerhte yer alan belirsizlik ve muğlâklığın kaldırılmasını 

önermiştir. Şerhte yapılan 2003 değişiklikleri bu Rapor’un doğrudan sonucu olma 

özelliği göstermektedir.  

                                                
808  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s. 399;  OECD, Tax Treaty Override, (adopted by the OECD 

Council on 2 October 1989), OECD:Paris, 2000, R(8)-15, para.38.  
809  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s. 399; OM, (1992),  C(1), para.24.  
810  ARNOLD/WEEGHEL, s. 84.  
811  WARD, “Abuse of Tax Treaties”, s. 399 
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bb. 2003 Sonrası 

Daha önce ifade edildiği üzere, 2003 değişiklikleri bugüne kadar OM Şerhinde 

gerçekleştirilen en tartışmalı değişikliklerdendir. Şerhte gerçekleştirilen 2003 revizyonu 

( madde 1), vergi anlaşmalarının anlaşma faydasının reddedilmesindeki işlevi ile iç 

hukuk kaçınma karşıtı hükümlerin vergi anlaşmalarıyla uyumuna ilişkin tartışmalara 

açıklık getirmiş, ayrıca anlaşmaların çifte vergilendirmenin önlenmesinden başka diğer 

bir temel amacının verginden kaçınma ve kaçakçılığı önlemek olduğunu ifade 

etmiştir812.  

Vergi anlaşmalarının anlaşma faydasının reddedilmesindeki işlevi ile iç hukuk 

kaçınma karşıtı hükümlerin vergi anlaşmalarıyla uyumuna ilişkin olarak pek çok devlet 

için esasında ikinci sorunun cevabına bağlı olarak sadece bir sorun bulunmakta ve bu 

ülkeler için anlaşmanın suistimali, vergilerin iç hukuka göre yüklenmesi nedeniyle iç 

hukukun suistimali ile aynı anlamı taşımaktadır813. 

Bununla birlikte, diğer bir grup ülke açısından anlaşmanın suistimali, iç hukuk 

hükümlerinin de suistimalini gerektirmemektedir. Bu ülkeler için temel sorun, vergi 

anlaşmalarının,  iç hukuktan bağımsız olarak, anlaşma faydasının reddedilmesinde 

yorum aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır. Bu yaklaşım temelini, anlaşmaların 

amaç ve kapsamı ile Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi’nin 31. maddesinde bulmaktadır. 

Sözleşmeye göre, anlaşmalar amaç ve kapsamının ışığı altında iyi niyetle 

yorumlanmalıdırlar814. 

Şerhe göre, ülkelerin bu konuda benimsediği yaklaşım ne olurla olsun sonucu 

açısından herhangi bir değişiklik meydana gelmemekte, suistimal edici nitelik taşıyan 

işlemler anlaşma faydasından yararlanamamaktadır815. 

Bununla birlikte, Şerh, iç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükümler ve vergi 

anlaşması arasında bir çatışma olmamasının, anlaşmalara bu yönde özel kaçınma karşıtı 

                                                
812  Bu konuda bkz. II. Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 

Gelişimine Özel Bakış 
813  OM, (2003), C(1), para. 9.3 
814  OM, (2003), C(1), para. 9.3 
815  OM, (2003), C(1),   para. 9.4. 
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hükümler eklenmesine gerek olmadığı şeklinde bir sonuca yol açmaması gerektiğini 

ifade etmiştir816. OM, gerçek lehdar ( m.10,11,12), sanatçı şirketleri (m.17/2) gibi çeşitli 

kaçınma karşıtı hükümler içermekte817, ancak bu özel hükümlerin iç hukuktaki kaçınma 

karşıtı hükümlerin uygulanmasına ilişkin negatif bir etkisi olup olmadığı hususunda bir 

açıklık taşımamaktadır. Örneğin, iç hukukta gerçek lehdar kavramı tanımı bulunmakla 

birlikte bu tanımın anlaşma maddesinde yüklenen anlamdan başka bir içeriğe sahip 

olması durumunda anlaşma maddesinin mi yoksa iç hukuk hükmünün mü uygulanacağı 

hususunda OM Şerhi herhangi bir cevap vermemektedir818.   

b. UN Modeli 

2011 UN Modeli, anlaşma hükümleri ve iç hukuk arasındaki çatışma 

problemlerini sadece genel kaçınma karşıtı hükümler açısından değil özel kaçınma 

karşıtı hükümlerde (Specific Anti Avoidance Rules, SAAR) dâhil olmak üzere daha 

geniş bir açıdan ele almıştır819.   

Model Şerhine göre, bazı ülkeler, yargısal doktrinler ve özel kaçınma karşıtı 

hükümlerin yetersiz kaldığı durumlarda anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımını 

                                                
816 OM, (2010), C(1), para. 9.2; SASSEVILE’e göre, Şerhte ki bu yaklaşım mükellef açısından daha 

fazla belirlilik sağlamaktadır. Bununla birlikte, sadece anlaşmalarda ki özel kaçınma karşıtı 
hükümlere dayanılmasının taşıdığı riskler de hafife alınmamalıdır. Yazar görüşünü üç gerekçeye 
dayandırmıştır. İlk olarak,  özel kaçınma karşıtı hükümler sadece belirli tip bir kaçınma stratejisine 
dayanırlar ve bütün kaçınma stratejilerini kapsamaları mümkün değildir. Bu hükümler, mükellef 
tarafından geliştirilen belirli bir uygulamanın dikkat çekmesinden sonra ihdas edilecekleri için en 
azından ilk kullanımı mükellefin lehine bir sonuç doğuracak ve bu sonuç diğer mükellefler açısından 
eşitlik ilkesini ihlal edecektir. İkinci olarak, anlaşmalara bu yönde eklenecek hükümler benzer 
kaçınma stratejilerine uygulanacakları beklentisiyle genel kaçınma karşıtı hüküm ve doktrinlerin 
uygulanmasını zafiyete uğratabilir. Son olarak, karmaşık kaçınma stratejileri karmaşık hükümler 
gerektirmektedir. Sadece lafzen yorumlanabilen bu hükümlerin anlaşma görüşmeleri ise oldukça 
uzun sürmektedir. Bu nedenlerle anlaşmalara özel kaçınma karşıtı hükümler eklenmesi anlaşma 
suistimali açısından çok da tatmin edici sonuçlar vermemektedir. Bkz. SASSEVILE, s. 457-458.  

817  OM, (2010), C(1), para. 10-10.1. 
818 ARNOLD/WEEGHEL, s. 87; Bu durumda, iç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükümler ve vergi 

anlaşması arasında bir çatışma olup olmadığı meselesini bir kenara bırakır isek, hukukun genel 
ilkelerinden hareketle tarafların üzerinde son anlaştıkları irade beyanının vergi anlaşması 
olduğundan hareketle anlaşmada yüklenilen anlama öncelik vermek bir görüş olarak ileri sürülebilir. 

819 Bu konuda bkz. II- Vergi Anlaşması Modellerinde Kötüye Kullanma Karşıtı Yaklaşımların 
Gelişimine Özel Bakış; Ayrıca, özel kaçınma karşıtı hükümler ve iç hukuk ilişkisi için bkz. UN 
Model (2011), C(1), para.14-19. 
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engellemek için genel kaçınma karşıtı hükümleri uygulamayı tercih 

edebilmektedirler820.  

İç hukukta bulunan özel kaçınma karşıtı hükümlerde (SAAR) olduğu gibi, bu 

hükümlerin uygulanması da anlaşma hükümleriyle çatışma yaratma potansiyeline 

sahiptir. Bununla birlikte, genel kaçınma karşıtı hüküm (GAAR) uygulaması, suistimal 

ile sınırlı olduğu sürece herhangi bir çatışma halinden bahsetmek mümkün değildir. Bu 

aynı zamanda, OM’in de benimsenen sonuçla da821 uyumlu bir özellik 

göstermektedir822.   

Şerh, kural olarak iç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerin uygulanmasının 

anlaşmalarla çatışmadığını OM’ne atıfla yinelemiştir823. Bu sonuç, devamında 

mantıksal olarak anlaşma suistimalinin ne olduğu sorusunu gündeme getirmektedir ki, 

OM bu konuda kapsamlı bir cevap vermekten uzaktır824. Bununla birlikte, OM’ inde 

benimsenen rehber ilke (guiding principle)  burada da yinelenmiştir825.  

Söz konusu rehber ilke, devletlerin anlaşmadan doğan yükümlülükleri ve 

hukuki belirlilik arasındaki dengenin sağlanması bakımından oldukça önemli olup 

devletler, iç hukuk genel kaçınma hükümlerinden hareketle hukuka uygun işlemleri 

suistimal edici oldukları yönünde nitelendirerek anlaşma yükümlülüklerinden 

kaçınmamalıdırlar826.  

Bu rehber ilke ışığında, anlaşmanın suistimalinden bahsedebilmek için; 

a.  İşlem veya düzenlemenin ana amacının daha lehe vergisel muamele elde 

etmek olması, 

                                                
820 UN Model (2011), C(1), para.20.  
821 UN Şerhi doğrudan OM Şerhine atıf yapmıştır. Bkz. OM, (2010), C(1), para. 22 ve 22.1.  
822 UN Model, (2011), C(1), para.21.  
823 UN Model, (2011), C(1), para.22; Ayrıca bkz. OM, (2010), C(1), para. 9.4. 
824 UN Model, (2011), C(1), para.23; Rehber ilke, işlem veya düzenlemenin ana amacının, anlaşma 

amaç ve kapsamına aykırı biçimde daha lehe vergisel muamele elde etmek olması durumunda 
anlaşma faydasının erişilebilir olmamasıdır. Bkz. OM, (2010), C(1), para. 9.5. 

825  UN Model, (2011), C(1), para.23.  
826  UN Model, (2011), C(1), para.24.  
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b. Elde edilen lehe vergisel muamelenin anlaşma amaç ve kapsamına aykırı 

olması gereklidir827 ve bu iki unsur örtük veya açık biçimde pek çok ülkenin genel 

kaçınma hükümlerinde veya yargısal doktrinlerinde yer almaktadır828.  

İç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükmün uygulanması durumunda, hukuki 

belirsizliği önlemek için rehber ilkenin, objektif olgularından hareket etmesi ve sadece 

taraf iddialarına dayalı olmaması gereklidir. Bu bakımdan, işlem veya düzenlemelerin 

ana amacına ilişkin karar objektif olmalı ve işlemin, mükellefin vergisel fayda olmadan 

girişeceği işlem ve düzenlemelerle, tüm olgu ve koşullar göz önünde 

bulundurulduğunda aynı olup olmadığı değerlendirilmelidir829.   

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere, UN Modeli de OM ile aynı 

yaklaşımı benimsemiş ve iç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükümlerin anlaşmalar 

açısından uygulanabileceğini kabul edilmiştir.   

2. Uluslararası Literatürdeki Yaklaşımlar: Görüşler 

İç hukukta yer alan genel kaçınma karşıtı hükümlerin (GAAR) vergi 

anlaşmaları açısından uygulanıp uygulanmayacağı konusu oldukça tartışmalıdır. Bazı 

görüşlere göre, özün biçime önceliği veya ekonomik öz doktrini bir anlaşma hükmü gibi 

vergiden kaçınma hallerinde uygulanma niteliğine sahiptir830.  

Görüşlerin gerekçeleri çeşitli olmakla birlikte, temel olarak iki farklı 

yaklaşımdan hareket edilmektedir831. Yaklaşımlardan ilki, vergi anlaşmalarının 

uluslararası niteliği ve VAHS, m.27’yi temel almaktadır. Buna göre, eğer iç hukuktaki 

genel kaçınma karşıtı hükümlerin uygulanması, anlaşma kuralına konu olguların 

yeniden değerlendirilmesine/nitelendirilmesine yol açıyor ise esasen iç hukuk kuralının 

anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etmek güç görünmektedir. Bununla 

birlikte, yeniden nitelendirme, farklı etki ve vergisel yükümlülük getiren başka bir 

anlaşma kuralının uygulanmasını gerektiriyor ise tek taraflı yapılan bu değişiklik “ahde 

                                                
827  UN Model, (2011), C(1), para.25.  
828  UN Model, (2011), C(1), para.26.  
829  UN Model, (2011), C(1), para.27.  
830  CANDU,  s.203.  
831  CANDU,  s.207.  
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vefa ilkesi” (pacta sund servanda)  ile çelişmektedir. Bu nedenle, çelişkiyi önlemek için 

anlaşmanın kendisine bu yönde bir hüküm konulması gerekmektedir832.    

Diğer görüş, yorum faaliyetinde iç hukuk hükümleri ile vergi anlaşmasının 

uyumlandırılması esasına dayanmaktadır833. Nitekim, OM Şerhi de bu yaklaşımı 

yansıtmaktadır. Bu görüşe göre, özün biçime önceliği, ekonomik öz veya genel kaçınma 

karşıtı hükümler iç hukukun bir parçası olarak vergi sorumluluğuna yol açan olguların 

değerlendirilmesi için kullanılırlar ve vergi anlaşmalarında yer almamaları nedeniyle 

birbirlerini etkilememektedirler834. Bu görüşe göre, anlaşmanın suistimali, vergilerin iç 

hukuka göre yüklenmesi nedeniyle iç hukukun suistimali ile aynı anlama gelmektedir. 

Bu nedenle, tek sorun, anlaşma maddesinin iç hukukun suistimal karşıtı hükmünün 

uygulanmasını engelleyip engellemediğidir835.  

VOGEL’e göre, anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı hallerinde iç hukuk 

kaçınma karşıtı hükümlerin uygulanması, anlaşmaların genel olarak özün biçime 

önceliği ilkesine tabi olması nedeniyle anlaşmadan doğan uluslararası yükümlülükleri 

ihlal etmemektedir836.  

JIMENEZ’e göre, OM Şerhi’nin 1977 yılında benimsediği yaklaşım “pacta 

sunt servanda” ilkesinin yanlış yorumuna dayalı olup yapılan 2003 değişiklikleri olması 

gereken olarak doğrudur. Bu nedenle iç hukuktaki kaçınma karşıtı hükümler ile anlaşma 

uygulamasını engellemek mümkündür837.  

WEEGHEL’e göre, anlaşmalarda özel bir çekince olması durumunda iç hukuk  

kaçınma karşıtı hükümlerin uygulanması mümkündür838.  

                                                
832 Bu yaklaşım için bkz. Treaty Abuse and Treaty Shopping, UN Committee of Experts on 

International Cooperation in Tax Matters, Geneva, 30 October–3 November 2006, E/C.18/2006/2, 
para.91, s.27; CANDU, s.207.   

833  CANDU, s. 207.  
834  OM, (2010), C(1), para.22.1 
835  OM, (2010), C(1), para.9.2. 
836  CANDU, s.203; VOGEL, para.95, s. 125; Aynı görüşte bkz. WARD, “Abuse of Tax Treaties”, 

s.408. 
837  JIMENEZ, “The 2003 Revision of the OECD”, s. 28.  
838  WEEGHEL, s. 166.  
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LANG ise, uluslararası hukuka göre kişilerin sadece istisnalar dahilinde 

uluslararası hukuk öznesi olduğuna dikkat çekmiş ve mükellefin bu anlaşmaların öznesi 

olmaması nedeniyle iç hukuk suistimal karşıtı hükümlerin anlaşmalara 

uygulanamayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte, anlaşmalarda yer alan suistimal 

karşıtı hükümlerin uygulanmasında ise bir sakınca bulunmamaktadır839.   

SASSEVILLE’e göre,  vergi anlaşması hükümlerinin kullanımına dayanan 

vergiden kaçınma stratejilerinin iç hukuklardaki kaçınma karşıtı hükümler aracılığıyla 

ve bunların uygulanamadığı durumlarda ise vergi anlaşmalarının doğru yorumlanması 

suretiyle önlenmesi gerekir. Bu yaklaşım, VAHS, 27-31 maddelerindeki ahde vefa 

ilkesine uygundur.840.  

KRAFT, IJZERMAN, VAN BRUNSCHOT’ a göre ise,  iç hukukun genel 

kaçınma karşıtı hükümlerinin anlaşma uygulamasını engellemesi mümkün olmayıp 

suistimal ancak anlaşmada açıkça ifade edilen bir hüküm ile engellenebilir841.  

Anlaşmada özel suistimal karşıtı bir hükmün varlığı durumunda ise tartışma 

sürmekte ancak bu kez, söz konusu hükmün iç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükümle 

ilişkisi ele alınmaktadır. LOWE’e göre, anlaşmada suistimal karşıtı bir kural var ise bu 

konuda artık iç hukuktaki genel hükümlere gitmek mümkün değildir. Bununla birlikte, 

suistimal biçiminin anlaşmada yer alan suistimal kuralından farklı biçimde 

gerçekleştirilmesi durumunda iç hukuk hükmünün uygulanması mümkündür.  KATZ, 

anlaşmada yer alan özel hükümlerin belirli suistimal biçimlerine yönelik olduğuna ve bu 

bakımdan anlaşma görüşmelerinden sonra ortaya çıkmış çeşitli suistimal biçimleri 

açısından uygulanabilir olmadıklarına dikkat çekmiştir. LAULE, anlaşmalarda yer alan 

özel suistimal hükümlerinin iç hukuktaki genel kaçınma karşıtı hüküm uygulamasını 

sınırlamadığını ileri sürmektedir. KATZ ve LAULE’nin görüşüne katılan JIMENEZ, 

                                                
839  LANG, Double Taxation Conventions, s.61, para.141-142. 
840  SASSEVILLE, s. 464.  
841  KRAFT, Gerhard, Die misbräuchliche Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen 

(Heidelberg: C.F. Müller, 1991), at 21; IJZERMAN, R.L.H., Het leerstuk van de wetsontduiking in 
het belastingrecht (Deventer, the Netherlands: Kluwer, 1990), at 147-148; VAN BRUNSCHOT, F., 
“Fraus legis in internationale verhoudingen”, in Van Dijckbundel (Deventer, the Netherlands: FED, 
1988), at 50’den aktaran WEEGHEL, Stef Van/  BOER, Reinout de, “Anti-Abuse Measures and the 
Application of Tax Treaties in the Netherlands”, BIFD Bulletin,  Vol. 60 ,No: 8/9, 2006,  s. 358, 
dpn: 5-7.  
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anlaşmaya belirli bir suistimal biçimine yönelik yerleştirilen özel hükmün, (örneğin, 

anlaşma alışverişi) anlaşma imzalanması sırasında öngörülmemiş diğer suistimal 

biçimlerine karşı iç hukuktaki genel hükümlere gidilmesinde bir sakınca 

oluşturmadığını belirtmektedir. VOGEL ise, anlaşmanın uyuşmazlığa uygulanacak 

hükmüne göre suistimal edici olmayan bir işlem hakkında artık iç hukuktaki genel 

hükümlere gidilemeyeceği görüşündedir842.  

Konuyla ilgili diğer bir tartışma, 2003 öncesi imzalanmış anlaşmaların 2003 

Şerhiyle birlikte yorumlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir. OECD 

yaklaşımı, bu konuda Şerh’in hareketli yorumlanması ve güncel versiyonun dikkate 

alınması gerektiği yönündedir843. Ancak, aksi yönde görüşlerde bulunmaktadır844. 

3. Ulusal Uygulamalar: İçtihatlar 

a. Anglo Sakson Hukukunda 

aa. ABD 

ABD uygulamasında, anlaşma alışverişi mekanizmaları iç hukuktaki yargısal 

doktrinler aracılığıyla engellenmeye çalışılmaktadır. 

Aiken Industries, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue845 kararı,  bu 

konuda en yerleşik içtihatlardan biridir. Bu davada, vergi mahkemesi, ilişkili kişiler 

arasında paralel kredi kullanımının bir parçası olarak ödenen faizin ABD-Honduras 

vergi anlaşmasına göre indirimli vergi oranına tabi olup olmayacağını tartışmıştır. 

Olayda, ilk olarak, Bahama mukimi şirket, ilişkili ABD mukimi şirkete %4 faizli 2.25 

milyon ABD doları borç vermiştir. İzleyen yılda Honduras Şirketi gruba katılmış, 

                                                
842  JIMENEZ, A. Martin, “Domestic Anti Abuse Rules and Double Taxation Treaties: A Spanish 

Perspective-Part II”, BIFD Bulletin, Vol. 56, No. 12, 2002, s.621; Ayrıca bu görüşler ve ayrıntılı 
değerlendirmeler için bkz. How Domestic Anti-Avoidance Rules Affect Double Taxation 
Conventions, Proceedings of a Seminar held in Toronto, Canada, in 1994 during the 48th Congress 
of the International Fiscal Association, The Netherlands 1995, s. 39 vd.   

843  JIMENEZ’e göre yapılan bu değişikliğin geriye dönük olarak uygulanması sadece OECD’nin 
hareketli yorum yaklaşımı değil aynı zamanda daha önceki yorumunun yanlış olması nedeniyle 
yerindedir. Bkz. JIMENEZ, “The 2003 Revision of the OECD”, s. 28. 

844  Aksi yönde görüşler için bkz. ARNOLD/WEEGHEL, s. 101-102.  
845  US:TC, 5 August 1971, Aiken Industries, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, 56 T.C. 925 

(1971), Tax Treaty Case Law IBFD. 



220 

paralel kredi biçiminde kurulan yapı ile sahip olduğu 2.25 milyon ABD doları 

değerindeki tahvillerini %4 faizle, Bahama şirketinin sahip olduğu 2.25 milyon ABD 

doları değerindeki ABD şirketi tahvilleri ile değiş tokuş etmiştir. Honduras Şirketi,  

işlemden sonra, ABD- Honduras vergi anlaşmasına göre ABD şirketinin elde ettiği 

faizle ilgili olarak vergi istisnası talep etmiştir846.  

ABD-Honduras vergi anlaşmasının faize ilişkin maddesinde yer alan “elde 

edilen” (received by) kelimesine odaklanan mahkeme, anlaşmanın sadece faizin şekli 

zilyedi olmayı değil aynı zamanda faiz üzerinde fiili hâkimiyet ve kontrol koşulunu 

aradığı sonucuna varmıştır. Mahkemeye göre, Honduras Şirketi, borçlu ABD şirketi 

tarafından ödenen faizi doğrudan Bahama Şirketine ödemek durumunda olduğundan, 

söz konusu faiz üzerinde fiili hakimiyet ve kontrol yetkisine sahip değildir. Özü 

itibariyle, Honduras Şirketi, borçlu ABD Şirketi ve borç veren Bahama Şirketi 

arasındaki faiz ödemeleri için sadece bir kanal görevi görmüştür. Bu koşullara bağlı 

olarak, gerçekleştirilen işlemde geçerli bir ekonomik amaç  veya iş amacı 

bulunmamaktadır847.  

Northern Indiana Public Service Company v. Commissioner of Internal 

Revenue (NIPSCO) (1997) davasında848 US mukimi olan Şirket, Hollanda Antilleri’nde 

tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklık kurmuştur. Söz konusu bağlı ortaklık, 

Eurobond Piyasaları’nda işlem görmek üzere 7 yıl vadeli, %17.25 faizli 70 milyon ABD 

doları tutarında tahvil (notes) çıkarmıştır. NIPSCO bu tahvillerin geri ödenmesi 

hususunda garanti vermiş ve aynı zamanda, Hollanda Antilleri’ndeki şirkete verilmek 

üzere 70 milyon ABD doları tutarında aynı yıl vadeli %18.25 faizli borç senedi 

çıkarmıştır.  Hollanda Antilleri’ndeki bağlı ortaklık, Eurobond gelirini NIPSCO’ya 

havale etmeyi (remitted) teklif etmiştir. Bu uyuşmazlıkta IRS, iş amacı testine (business 

purpose) dayanmıştır. Mahkeme, uyuşmazlığın olgularını daha önceki Aiken Industries 

içtihadından farklı değerlendirmiştir. Farklı değerlendirmenin nedeni, uyuşmazlıkta 

                                                
846  INFANTI, Anthony C., “Country Surveys: United States” Tax Treaties and Domestic Law içinde, 

(Eds. Guglielmo Maisto), EC and International Tax Law Series, Vol. 2, The Netherlands, 2006, 
s.380; Ayrıca bkz. STRENG/YODER, s.619.   

847  INFANTI, s.380.  
848  US:TC, 6 November 1995,  Northern Indiana Public Service Company v. Commissioner of Internal 

Revenue, 105 TC 341 (1995). IBFD Tax Treaty Case Law Database.  
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borç verenlerin ABD Şirketi ile ilişkili kişi olmaması ve finansmanı gerçekleştiren bağlı 

ortaklığın (Hollanda Antilleri)  %1 oranında kar elde etmesi şeklinde açıklanmıştır. Bu 

nedenle, şirket sadece kanal görevi görmemektedir849.Karara göre, bağlı ortaklık, küçük 

ve borç vererek kar elde etme gibi bir faaliyete sahip olsa da makul bir iş faaliyetine 

sahiptir850.  

Del Commercial Properties, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue 

davasında851 IRS, anlaşma faydasını basamaklı işlem teorisinden hareketle reddetmiştir. 

Bu doktrine göre,  işlem serisinin bir aşaması daha doğrudan gerçekleştirilme imkanına 

sahip iken vergiden kaçınma amacıyla dolaylı biçimde yerine getiriliyorsa işlem 

reddedilmektedir. Uyuşmazlıkta IRS, US kaynaklı faizin Hollanda Antilleri yerine 

doğrudan Kanadalı Grup Şirkete ödenebileceği kanaatini taşımıştır. Mahkeme, yabancı 

şirketle gerçekleştirilen işlemin ABD vergilerini suistimal amacı taşıması durumunda 

anlaşmanın mükellefe basamaklı işlem doktrinine karşı bir koruma alanı 

sağlamayacağını, işlemin iş ve ekonomik amacı olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bununla birlikte, mahkeme,  uyuşmazlıkta, basamaklı işlem doktrinini uyguladığını 

belirtse de ifadelerinin daha çok özün biçime önceliği ve kanal ilkelere dayandığı 

görülmektedir852.  

bb. Kanada 

MIL Investments davası853, iç hukuk suistimal karşıtı hükmün (GAAR) vergi 

anlaşması açısından uygulanması sorununu gündeme getiren önemli bir karardır. 

Uyuşmazlık mükellef lehine sonuçlanmış olmakla birlikte, kararın gerekçesi iç hukuk 

                                                
849  INFANTI, s.381; STRENG/YODER, s.620.   
850  DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 385. 
851  US:TC, 20 December 1999,  Del Commercial Properties, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, 

2 ITLR, 2000, 606, IBFD Tax Treaty Case Law Database. 
852  DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 385; INFANTI, s.381; 

Ayrıca bu karar hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. § 4. Anlaşma Alışverişinin İşleyişi: Araç 
ve Yöntemler, b.Finansal Amaçlı (Kredi)  Anlaşma Alışverişi Yapılanmaları  

853  CA:LUX, 18 August 2006,  Mil Investments S.A. v. Her Majesty the Queen, 2004-3354(IT)G, 
IBFD Tax Treaty Case Law Database. 
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kaçınma karşıtı hükmün olaya uygulanabilmesi için koşulların gerçekleşmemiş 

olmasına dayanmaktadır. Olayın olguları şöyledir854:  

Belize mukimi gerçek kişi, Jean-Raymond Boulle, Kanada mukimi ve halka 

açık bir şirket olan DFR Ltd’nin bütün hisselerini satın almıştır. Satın alma işleminden 

sonra DFR’nin bütün hisselerini Keyman Adaları’nda mukim yeni kurulan ve 

tamamıyla kendisinin sahip olduğu başka bir şirkete (MIL Investments) devretmiştir. 

Akabinde, DFR, Kanada’da pek çok maden şirketinin ilgisini çeken nikel, bakır, kobalt 

yatakları keşfetmiş ve şirket hisselerinin piyasa değeri hızla artmıştır. 1995 yılında, 

MIL, DFR’nin hisselerinin önemli bir kısmını yine halka açık olan başka bir Kanada 

şirketi Inco Ltd. ile değiştirmiş ve sadece %10 hissesini DFR’ de bırakmıştır. Bu 

işlemin devamında, Lüksemburg’da yeni bir şirket kuran MIL, Lüksemburg mukimi 

olmuş ve Inco hisselerinin bir kısmını yaklaşık 65 milyon Kanada Doları bir bedelle 

satmıştır. Satış bedeli, Kanada-Lüksemburg vergi anlaşmasına göre (m.13) Kanada’da 

vergiden muaf olup yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuş hisse değerinin satış 

değerinden yüksek olması nedeniyle Lüksemburg’da da vergilendirilmemektedir.  

1995 yılında, MIL yöneticileri DFR’de kalan hisse değerine eşit oranda kar 

payı açıklamışlardır. Kar paylarının ödenme şekli ise hisse senedi basımı ile 

gerçekleşecektir. 1996 yılında, Inco, DFR’nin geri kalan %10 hissesini satın almak için 

teklifte bulunmuş ve teklif DFR tarafından kabul edilmiştir.  MIL, DFR hisselerinin 

karşılığı olarak 425 milyon 853 bin Kanada Doları civarında bir gelir elde etmiş ve 

MIL, elde edilen değer artış kazancının Kanada-Lüksemburg vergi anlaşması 13. 

maddesi’ne göre vergiden muaf olduğu iddiasında bulunmuştur. Vergi idaresi, Kanada 

Gelir Vergisi Yasası’nın 245. maddesinden hareketle (GAAR) talebi reddetmiştir.  

Davada, mahkeme, 2005 yılında kabul edilen söz konusu hükmün (GAAR) 

geriye etkili olarak uygulanması talebini istemeyerekte olsa hukuka uygun Bununla 

birlikte, mahkeme, “Canada Trustco Morgage Co.” davasına atıfla suistimal karşıtı bu 

hükmün uygulanması için üç aşamalı bir testin gerekliliğine dikkat çekmiştir. Buna 

göre, ilk olarak, Kanada Gelir Vergisi Yasası’nın 245(1) ve (2) hükmüne göre işlemden 

                                                
854  Bu karar ile ilgili ayrıntılı değerlendirme için bkz. KANDEV, Michael N., “Treaty Shopping in 

Canada: The door is (still) Open” IBFD, Bulletin, Vol. 62 No. 10, 2008, s. 466-468.  
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elde edilen vergisel bir fayda söz konusu olmalıdır. İkinci olarak, 245(3)’e göre işlem 

sadece vergiden kaçınma amacıyla yapılmış olmalı ve iyi niyetli olmamalıdır. Son 

olarak, kaçınma işlemi suistimal edici mahiyette olmalıdır. Bu üç koşul gerçekleşmeden 

iç hukuktaki suistimal karşıtı hükmün uygulanması mümkün değildir.  

Davacı, işlemde vergisel faydanın gerçekleştiğini kabul etmiştir. Vergiden 

kaçınma amacı konusunda ise Mahkeme, faydanın,  iyi niyetli bir organizasyonun 

sonucu olarak elde edildiğini ve vergiden kaçınma amacı olmadığını kabul etmiştir. 

İdare, satış işleminden önce gerçekleştirilen olay örgüsünün vergiden kaçınma işlemi 

olduğunu iddia etmiş, ancak mahkeme iddiayı reddetmiştir. DFR hisselerinin Inco ile 

değiştirilmesi işlemi, satış zamanı itibariyle Kanada açısından bir vergi ertelemesi 

sonucunu doğurmuş olsa da işlemin temel amacını borç ödemek ve Afrika’daki maden 

araştırmalarına devam etmek olarak tespit edilmiştir. Açıklanan kar payı ödemesi 

hakkında, bunun sadece Lüksemburg açısından bir önemi olduğu ve Kanada’ya vergisel 

bir etkisinin olmadığı kabul edilmiştir. MIL’in ikametgâhının Lüksemburg’a taşınması 

konusunda ise Lüksemburg’un, Şirketin Afrika’daki maden faaliyetleri açısından daha 

elverişli bir ülke olduğu ifade edilmiştir.   

Mahkeme, esasında, Bay Boulle tarafından yapılan satışların, likit malvarlığını 

finansal açıdan güvence altına almak amacı taşıdığını ve bu işlemi gerçekleştirirken 

vergisel danışmanlık almasının iyi niyetli bir girişim olduğu tespitinde bulunmuştur.   

Uyuşmazlıkta, kaçınmanın gerçekleşmediğini kabul eden mahkeme, 

anlaşmanın kendiliğinden suistimal edildiği varsayımını değerlendirmemiştir855. 

Bununla birlikte, mahkeme,  birden fazla vergisel egemenlik arasından daha düşük 

vergileme oranına sahip olanının seçilmesinden daha doğal bir şey olamayacağını, 

bunun belki kaçınma olarak da ispatlanabileceğini, ancak vergiyi minimalize etmek için 

anlaşma seçimi veya alışverişi yoluna gidilmesinin suistimal edici mahiyette 

değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir856.   

                                                
855 Yargılama sırasında sunulan uzman görüşü, uluslararası hukuka atıfla ve OM Şerhi’nde yapılan 

2003 değişikliği sonrası işlemin anlaşmayı suistimal ettiğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte, 
mahkeme, uzman görüşünü ikna edici bulmamıştır. Özellikle, OECD Model Şerhi (1977) ve 
tarafların anlaşma görüşmelerinde bu yönde bir beyanda bulunmamaları bunda etkili olmuştur.  

856  Karar özeti Julie Rogers-Glabush tarafından yapılmıştır. Bkz. IBFD Tax Treaty Case Law Database.  
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b. Kıta Avrupası Hukukunda 

aa. Avusturya 

Avusturya’nın vergi anlaşması politikası, anlaşmalarına özel suistimal karşıtı 

hükümler yerleştirmemek üzerine kuruludur. Anlaşma alışverişi durumunda, anlaşma 

faydası iç hukuktan hareketle reddedilmektedir857. Bu konuda yakın tarihli bir örnek 

“Irish IFS Companies” kararıdır858. Yüksek Mahkeme, Avusturya Federal Vergi 

Yasası’nın (Bundesabgabenordnung) 22. maddesinden hareketle (GAAR) anlaşma 

faydasını reddetmiştir.   Olayın olguları şöyledir:  

Davacı, Avusturyalı Şirket, İrlanda’da mukim bir bağlı ortaklık (T Şirketi- 

Sınırlı Ortaklık) kurmuştur. Şirket sermayesi, 5000 İrlanda Poundu ve 10.000 Avusturya 

Şilininden oluşmaktadır. 1991 yılında bağlı ortaklık T, yine İrlanda mukimi olan Şirket 

E’nin (Sınırsız Ortaklık) bütün hisselerini satın almış ve ardından E’nin sermayesini 

390.000.000 Avusturya Şilini’ne yükseltmiştir.  Bu sermaye artışı, İrlanda’da mukim ve 

Şirket ile yönetim sözleşmesi olan B Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 1991 ve 

1992 yılında Şirket, 13.000.000 AS kar payı dağıtmıştır. Avusturya mukimi, elde ettiği 

kar paylarının Avusturya Kurumlar Vergisi (1988), m.10(2) hükmüne göre vergiden 

istisna edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür859.  

Vergi idaresi (1991-1992 yılları için), her iki İrlandalı Şirketin yönetiminin üç 

İrlandalı ve iki Avusturyalı’dan oluştuğu, başkaca çalışanı olmaması nedeniyle 

amaçlarının sadece finansal işlemleri gerçekleştirmek olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, 

Şirketlerin kendi yerleşkeleri bulunmayıp B Bankası’nın yerleşkesini kullanmaktadırlar. 

Bununla birlikte, İrlanda, iştigal alanı finans olan yabancı şirketlere belli koşulları 

sağlamaları halinde sadece %10 oranında vergi uygulamaktadır. İç hukuk gereği, 

finansal işlemleri gerçekleştirebilmek ve aynı zamanda tercihli vergilendirme 

                                                
857  LOUKOTA, Helmut /SEITZ, Wolfgang/ TOIFL, Gerald, Austria’s Tax Treaty, IBFD Bulletin, Vol. 

58 (2004), No: 8/9, s.369; Bununla birlikte, iç hukuk suistimal hükümlerinin uygulanmasını eleştiren 
görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşler için bkz.  OBERMAIR , Christine / WENINGER, Patrick J., 
“Treaty Shopping and Domestic GAARs in the Light of a Recent Austrian Decision on Irish IFS 
Companies”, INTERTAX, Vol.33, (2005) No: 10, s.469, dpn:24.  

858 Austrian Supreme Administrative Court (VwGH), 9 December 2004, 2002/14/0074; Karar için bkz. 
OBERMAIR / WENINGER, s.466.  

859  OBERMAIR / WENINGER, s.466. 
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rejiminden yararlanabilmek için “İrlanda İş Geliştirme İdaresi”nden lisans alınması 

gerekmektedir. İrlanda uygulaması, bu lisansa sahip şirketlerin gayri maddi hak bedeli 

karşılığı alt lisans anlaşması yapabilmesine izin vermektedir. İnceleme elemanı, davacı 

T ve E Şirketleri’nin B bankası ile imzaladığı yönetim anlaşmasına göre B Bankası’nın 

diğer finansal işlemler, muhasebe ve idari işlemler için danışmanlık görevi üstlendiğini, 

B bankası ile yürütülen bu işlemlerin iç hukuktaki indirimli orandan faydalanma 

amacını taşıdığını iddia etmiştir. Kurulan bu yapı tamamen suistimal edici olup şirketler 

özü itibariyle posta kutusu şirket (letterbox company) görevi görmektedirler. Bu 

nedenle, davacının İrlanda’da gerçekleştirdiği sermaye yatırımlarından elde edilen gelir 

faiz olarak nitelendirilmiştir. Bu nitelendirmeye karşı yapılan ilk itiraz reddedilmiş ve 

Avusturya Federal Vergi Yasası’nın 22. maddesinin uygulanabileceğine (GAAR) karar 

verilmiştir860.  

Davada, Yüksek Mahkeme, Avusturyalı Şirketin, Avusturya-İrlanda vergi 

anlaşması hükümlerinden yararlanma talebini reddetmiştir. Anlaşmaya göre, 

Avusturyalı hissedarların İrlanda mukimi Şirketten elde etmiş olduğu kar payları, 

dağıtan şirketin sınırlı sorumlu bir şirket olması durumunda vergiden muaftır.  Ayrıca, 

Anlaşmada, suistimal karşıtı bir hükmün bulunmaması, anlaşmanın uluslararası 

hukukun suistimaline izin verdiği gibi bir sonuca yol açmamaktadır, zira bu durum 

anlaşmanın amaç ve kapsamına aykırılık oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bu yaklaşım 

göz ardı edilse dahi, devletler iç hukuku suistimal eden yapılanmalara karşı her türlü 

tedbiri alma imkânına sahiptir861.  

Bu kararda, Yüksek Mahkeme, açıkça bir iç hukuk hükmünün (Avusturya 

Federal Vergi Yasası’nın 22. maddesi, GAAR) anlaşmaların üzerinde olduğunu kabul 

etmiştir862.  

                                                
860  OBERMAIR / WENINGER, s.467. 
861  OBERMAIR / WENINGER, s.468. 
862  a) Kararın eleştirisi için bkz. OBERMAIR / WENINGER, s. 469 vd. 
     b) Aynı içerikte başka bir karar için bkz. AU:CH, 26 July 2000, X v. Finanzamt, Case 97/14/0070 

ÖStZB, p.57, IBFD Tax Treaty Case Law Database; Ayrıca, Federal Vergi Yasası 22. maddenin 
Avusturya-Hollanda vergi anlaşması açısından uygulanmasının tartışıldığı ancak vergi idaresi yeterli 
delil sunmadığı için mükellef lehine sonuçlanan bir uyuşmazlık için bkz. AU: NL, 10 December 
1997, X v. Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Case 93/13/0185, 
IBFD Tax Treaty Case Law Database.  
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bb. Fransa 

Fransa uygulaması açısından, daha önce üzerinde durulan Royal Bank of 

Scotland davası sadece gerçek lehdar kavramının değil iç hukuktaki suistimal karşıtı 

hükümler ve vergi anlaşmaları ilişkisinin tartışıldığı bir dava olma özelliğini 

göstermektedir863.  

Conseil d’Etat bu davada iç hukuktaki suistimal karşıtı hükümden (Art. L.64 of 

the Livre de Procedure Fiscale or LPF-Code of Tax Procedure) hareketle, sadece 

vergisel bir fayda sağlamaya yönelik işlemin Fransa-İngiltere vergi anlaşmasını 

suistimal ettiğine hükmetmiştir. Kararda ayrıca, GAAR kapsamı dışında kalan 

durumların (Art. L.64 of the Livre de Procedure Fiscale or LPF -Code of Tax 

Procedure), Fransız hukukunun genel ilkelerinden olan hakkın kötüye kullanılması 

doktrininden hareketle dahi engellenebileceği ifade edilmiştir864.   

4. Değerlendirme  

Buraya kadar yapılan incelemelerden görüldüğü üzere, anlaşma alışverişinde 

veya suistimal edici uygulamalarda, eğer anlaşmada özel bir hüküm yok ise güncel OM 

Şerhi iki yöntem önermektedir. Bunlardan ilki, anlaşmanın kendisinin suistimal edildiği 

görüşünden hareketle ilgili anlaşma hükmünün, anlaşma amaç ve kapsamının ışığı 

altında iyi niyetle yorumlanması sonucu işlemin reddedilmesidir. İkincisi ise vergilerin 

iç hukuka göre yüklenmesi nedeniyle iç hukukun suistimal edildiği görüşünden 

hareketle iç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerle işlemin reddedilmesidir865.  

Süreçten anlaşılacağı üzere, iç hukuk genel kaçınma karşıtı hükümlerinin 

uygulanması konusunda OECD görüşü, bu hükümlerin anlaşmalarda yer alması gereği 

yaklaşımından, uygulanmaları için anlaşmalarda yer almalarına gerek olmadığı yönünde 

bir değişim göstermiştir.  

                                                
863  Bu karar hakkında ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. § 5. Gerçek Lehdar (Beneficial Ownership) 

Klozu. 
864  DE BROE / GOYETTE/ MARTIN/ ROHATGI//WEEGHEL/ WEST, s. 385.  
865  Bu konuda örneklemeler için bkz. SASSEVILLE, s. 459.  
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Uluslararası hukukta hakkın kötüye kullanılması yasağının ise VAHS’nden 

hareketle, çoğunlukla, vergi anlaşmaları açısından da kabul edildiği ve iç hukuk 

hükümleri olmasa dahi anlaşma alışverişi olgusunun bu sözleşme yorumuyla 

engellenebileceği kabul edilmektedir.  

İç hukuk hükümlerinin uygulanması konusunda ise vergi idareleri arasında bir 

görüş birliği olup, bu anlayış büyük ölçüde yargı içtihatlarında da benimsenmektedir.  

Türk Hukuku açısından yapılacak değerlendirmenin uluslararası literatürde 

yapılan tartışmalardan bağımsız olması düşünülemez. İlk olarak, bugüne kadar OECD 

çalışmalarına uyumlu birliktelik gösteren, Türk vergi idaresinin iç hukuk hükmü-

anlaşma çatışması probleminde güncel OECD yaklaşımının dışında bir tutum 

sergilemesi çok olası görünmemektedir. Ayrıca, olası bir uyuşmazlık halinde 

mahkemelerin de İspanya, Avusturya ve Fransa yaklaşımını benimsemesi ve iç 

hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükmü (VUK, 3-B)  uygulaması beklenebilir.   

Tartışmalardan görülmektedir ki, çoğunluk görüşü, anlaşma alışverişi ve diğer 

suistimal biçimlerinin, VAHS çerçevesinde, anlaşmanın kendisini de suistimal ettiği 

yönündedir. Bununla birlikte, WEEGHEL’in görüşünden hareketle bu konuda azınlık 

görüşünün benimsenmesi daha yerinde görünmektedir. Zira, her ne kadar, 

mükelleflerin, devletlerin gerçekleştirmesine izin verilmeyen bir eylemi 

gerçekleştirmeye yetkili olmadıkları iddia edilebilir ise de yasağın mükellefler açısından 

uygulanması, anlaşmanın tarafı olmamaları, anlaşma ile teminat altına alınan amaç 

konusunda daha az bilgi sahibi olmaları, vergi anlaşmalarının özel niteliği ve hakkın 

kötüye kullanılıp kullanılmadığına karar verilmesi sürecinin her ikisi açısından farklılık 

taşıması anlaşmanın kendisinin de suistimal edildiği görüşünü zayıflatmaktadır.   

VUK, m.3’ün anlaşma faydasının reddedilmesinde bir araç olarak kullanılıp 

kullanılmayacağı tartışmasında ise LANG’ın görüşünden hareketle, mükellefin vergi 

anlaşmalarının öznesi olmaması nedeniyle, iç hukuk suistimal karşıtı hükümlerin 

anlaşmalara uygulanması mümkün değildir. Bununla birlikte, anlaşmalarda yer alan 

suistimal karşıtı hükümlerin uygulanması uluslararası hukuk açısından bir sakınca 

oluşturmamaktadır.  
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İç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerinin uygulanmasında, mevcut vergi 

anlaşmalarımızdan Lübnan, İsrail, Kazakistan, Malta ve Brezilya nlaşmaları VUK, 3 

uygulamasına doğrudan izin vermekte ve dolayısıyla uluslararası hukuk açısından 

hukuki bir çatışmaya neden olmamaktadırlar866. Bununla birlikte, yürürlükte bulunan 

diğer anlaşmalar açısından VUK, m. 3 uygulaması, ahde vefa ilkesinin doğrudan 

ihlaline yol açacaktır.  

                                                
866  Belirtmek gerekir ki, söz konusu anlaşmalar sadece genel kaçınma karşıtı hüküm olarak VUK, m.3 

uygulamasına değil özel kaçınma karşıtı hükümlerin uygulanmasına da izin vermektedirler.  Bu 
konuda bkz. § 6. Anlaşma Faydasının Sınırlandırılması (Limitation of Benefits) Klozu, IV-Anlaşma 
Faydasının Sınırlandırılması Klozu ve Türk Vergi Anlaşmaları 
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9. SONUÇ 

Bu çalışmada, vergi anlaşmalarının anlaşma alışverişi yoluyla kötüye 

kullanılması incelenmiş, vergi anlaşması modellerinde kötüye kullanma karşıtı 

yaklaşımların gelişimi,  anlaşma alışverişinin hukuki yapısı, işleyişi, araç ve yöntemleri, 

anlaşma alışverişine karşı ileri sürülen argümanlar, önlenmesi için anlaşma ve ulusal 

hukuk temelli çözümler ele alınarak tartışma alanları ulusal ve uluslararası vergi hukuku 

açısından değerlendirilmiştir.  

Anlaşmanın dürüstlüğe aykırı kullanımı (improper), anlaşmanın suistimali 

(abuse) ve anlaşma alışverişi (treaty shopping)  kavramlarının uluslararası literatürde 

birbirinin yerine veya birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Bu noktada, anlaşmanın 

alışveriş yoluyla kötüye kullanımın temellerinin belirlenmesi açısından, anlaşmanın 

dürüstlüğe aykırı kullanımı ve suistimaline yakından bakılması gerekmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda,  anlaşmanın dürüstlüğe aykırı 

kullanımının, açık veya örtük, doğrudan veya dolaylı anlaşma amacına aykırılık taşıyan 

her türlü ihlal formunu kapsadığı dolayısıyla bir üst kavram olduğu belirlemesi 

yapılmıştır. Bununla birlikte, anlaşma suistimali, anlaşma alışverişi olmayan ancak 

özünde dürüstlüğe aykırılık teşkil eden bazı eylemleri ifade etmek için kullanılmakta ve 

bu nedenle iki kavram arasında manalı bir ayrım yapılamamaktadır. Anlaşma alışverişi 

ise özel bir amaçla oluşturulan suistimal formu olup aynı zamanda dürüstlüğe aykırılıkta 

oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda, içerdiği sakıncalar nedeniyle “anlaşma alışverişi” hakkında 

doğrudan bir tanım vermek yerine anlaşma iradesine aykırılık teşkil eden üçüncü kişi 

eylemleri için objektif ve sübjektif bir unsur tespitinin yapılmasının daha yerinde 

olacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, anlaşma alışverişinin objektif unsurları; anlaşma 

ehili olmayan üçüncü ülke mukimi ile elverişli fayda sağlayan bir vergi anlaşmasının 

varlığıdır. Sübjektif unsur ise münhasıran anlaşma faydasından yararlanma 

amacı/iradesidir. Bu unsurlardan hareketle, anlaşma alışverişinin, “sadece vergisel bir 

amaçla ve ikametgâh tesisi yoluyla, sözleşmeci ülke iradelerinin aksine,  anlaşmanın 
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kişisel kapsamına girmeye yönelik yapay işlem ve işletmelere göndermede bulunan bir 

dürüstlüğe aykırı kullanım türü” olduğu belirlemesi yapılmıştır.   

Uluslararası vergi hukukunda, önlenmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkan 

anlaşma alışverişi meselesi, uluslararası organizasyonlar (OECD, UN) tarafından 

dürüstlüğe aykırılığın diğer biçimleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 

küresel belirleyici iki organizasyon, OECD ve UN’in anlaşmanın dürüstlüğe aykırı 

kullanımını önlemeye yönelik bir dizi çalışması mevcuttur.  

İlk olarak çeşitli raporlarla başlayan önleme çalışmaları, çeşitli yıllarda Model 

Şerh güncellemelerine aktarılmış olmakla birlikte bu konuda tartışmaların hala devam 

ettiği görülmektedir. Tartışmaların, başladığı zamandan bugüne-ki bu başlangıç 

1960’ların sonuna tekabül eder-uluslararası hukukun üstünlüğü yaklaşımından ulusal 

çıkarların üstünlüğü yaklaşımına doğru, özünde kanaatimce negatif eksenli bir evrilme 

süreci görülmektedir. Gelinen noktada, küresel belirleyici organizasyonlar anlaşma 

alışverişini açık biçimde ulusal veya uluslararası hukuktan hareketle engelleme gayreti 

içindedirler.    

Bu gayretin en az iki açıdan sorgulanması gerekmektedir. Bunlardan biri, 

anlaşma alışverişinin gerçekten engellenmesi gereken bir olgu olup olmadığı, diğeri ise 

eğer öyle kabul edilir ise hangi meşru araçlarla hangi hukuki zeminde önlenebileceğidir. 

Çalışmamızda ortaya konulduğu üzere, anlaşma alışverişi özellikle kaynak devleti 

açısından önlenmesi gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu net yaklaşım 

beraberinde, bu olgunun hangi hukuki araçlarla ve hangi hukuki zeminde önlenmesi 

veya önlenebileceği sorusunu gündeme getirmektedir.  

Hukuki niteliği itibariyle bir tür hileli bağlanma biçimi olan anlaşma 

alışverişinin önlenmesinde vergi anlaşması ve iç hukuku hareket noktası alan başlıca iki 

yaklaşım söz konusudur. Vergi anlaşmasını hareket noktası alan yaklaşımlar, modeller 

yahut model şerhlerde yer alan bazı önleme mekanizmalarına dayanmaktadır. İç hukuk 

temelli ulusal yaklaşımlar ise esas olarak genel suistimal önleyici hükümlere (GAAR) 

dayanmakla birlikte bazı ülke uygulamalarında aynı işlevi gören yargısal doktrinlere de 

dayanmaktadırlar.  
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Vergi anlaşmalarında yer alan önleme mekanizmalarından biri gerçek lehdar 

klozudur. Temelde, kötüye kullanımı engelleme amacı taşımadığı görüşüne katıldığımız 

gerçek lehdar kavramı, gerek çeşitli ulusal gerekse uluslararası içtihatlarda oldukça 

tartışmalıdır.   

Kavramın OM’inde ilk görüldüğü tarihten bugüne kadar geçen süreçten 

anlaşılacağı üzere, anlam belirleme faaliyeti ilk olarak hukuki  yaklaşım ekseninde 

yapılmış, aracı kuruluşlar, gayri maddi hak bedeli, faiz veya temettünün gerçek lehdarı 

olarak ele alınmıştır.  

Kanal Şirket Raporu’nun, gerçek lehdar kavramını genişletmesine bağlı olarak 

Model Anlaşma’nın 10-12. maddesi uygulamalarında, kaynak devletin temettü, faiz, 

gayri maddi hak bedeli ödemeleri üzerindeki vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması, 

aracı şirketlerin söz konusu olduğu durumlarda kabul edilmemektedir  

Katıldığımız görüşe göre, “gerçek lehdar” ekonomik değil hukuki bir sorun 

olarak ele alınmalıdır. Çünkü, sadece olgulardan hareketle yapılacak bir ekonomik 

değerlendirme, Royal Bank of Scotland kararında olduğu gibi kavramın sınırlarını 

GAAR uygulamalarını da aşar mahiyette genişletme tehlikesi taşımaktadır. Aksine, 

kavramın ne tarihi gelişimi ne lafzi yorumu bu yaklaşımı desteklememektedir. Bununla 

birlikte, mevcut hukuk sistemleri arasındaki olası farklar nedeniyle kavrama uluslar 

arası bir anlam atfetmek de yerinde bir yaklaşım olacaktır.  

Bu eksende, OECD’nin gerçek lehdarı tanımlama girişimi olumla olmakla 

birlikte, literatürde çoğunlukla ve katıldığımız biçimde, taslak çalışmanın,  kavramın 

anlamını  ekonomik yaklaşımdan hareketle  tespit etmeye yönelik olduğu 

savunulmaktadır. Bu yaklaşım, şüphesiz, vergi idareleri tarafından olumlu karşılanacak 

olmakla birlikte aynı zamanda bir gelir atfı kuralı olarak hukukun genel ilkeleri ve 

özellikle sözleşme serbestisi ilkesi, hukuki belirlilik gibi kavramların sınır ve kapsamını 

tartışmaya açacaktır.  
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Bu gelişmeler ışığında, eski bir OECD üyesi olan ve  bugüne kadar OECD 

çalışmalarına uyumlu bir birliktelik gösteren Türk Vergi İdaresin’nin, katılmamakla 

birlikte gerçek lehdarın anlamını belirleme  faaliyetinde OECD yaklaşımından hareket 

edeceğini tahmin etmek güç değildir. Bu bakımdan, uluslararası gelişmeler ekseninde 

gerçek lehdarlığın tespitinde ekonomik yaklaşımın benimsenmesi beklenebilir.  

Anlaşma temelli bir diğer önleme aracı, LOB klozdur. Uluslararası 

uygulamada doğrudan anlaşma alışverişine yönelik geliştirilmiş olan LOB hükmünün, 

giderek artan oranda güncel vergi anlaşmalarında kullanıldığı görülmektedir. Hüküm, 

önceleri temel amacı anlaşma faydası elde etmek olan işletmeleri hedef almış ve 

dolayısıyla sübjektif olarak niyete yönelmiş iken, niyetin tespitindeki zorluk hükme bazı 

objektif koşulların eklenmesini zorunlu kılmıştır.  

Objektif koşulların testlerin eklenmesi ile esasen sübjektif amaca yönelik test 

standartlarına ihtiyaç kalıp kalmadığı da oldukça tartışmalı bir noktaya taşınmıştır. 

Diğer söyleyişle, objektif koşulları sağlayan mükellefin, ikamet devleti ile etkin bağı 

olduğu varsayılarak anlaşma faydasından yararlanmasının önü açılmalı mıdır yoksa 

niyeti de halen sorgulanmalı mıdır? 

Konuya ekonomik açıdan verilecek cevap, ekonomik bağın güçlü olduğu ve 

anlaşmanın uluslararası ticaretin teşvikine yönelik amacının karşılandığı sürece 

sübjektif bir teste gerek olmadığıdır. Pek tabiki, ekonomik bağlantıya ağırlık veren 

vergisel motivasyonlarda söz konusu olabilir, ancak sübjektif testler bu çeşit durumlarla 

mücadele için tek araç değildirler.  Özellikle, işlemden sağlanan vergisel fayda ve  

işlemin taşıdığı ekonomik önem arasında bir orantılılık olması durumunda ekonomik 

bağlantının anlaşma faydasından yararlanmak için yeterli olacağı ileri sürülebilir. 

Bununla birlikte, her ne kadar orantılılığın (proportionality), objektif bir ölçü olduğu 

kabul edilse de uygulama zorlukları taşıması yine de kaçınılmazdır.    

Hukuki açıdan ise konuya verilecek cevap esasında ekonomik açıdan verilen 

cevaptan çok da farklı değildir. Hukuki açıdan, olayın olgularına yönelik her 

değerlendirme esasında ekonomik bir değerlendirmeyi içkindir. Diğer söyleyişle, 
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motivasyona ilişkin her niyet okuması, olayın ekonomik unsurlarını ( sağlanan fayda-

faaliyetin hacmi gibi) zorunlu olarak göz önünde tutacaktır.  

 Türk Vergi Anlaşmaları’nda, sadece ABD anlaşmasının hükmü güncel LOB 

hükmüyle paralellik taşımaktadır. Diğer anlaşmalarda kenar başlıkları “menfaatlerin 

sınırlanması” biçiminde olmakla birlikte, esasında genel olarak anlaşma suistimaline 

yönelik olarak düzenlendikleri görülmektedir.  

Anlaşma alışverişinin önlenmesinde bir diğer yaklaşım ulusal hukuk 

kurallarından yararlanmaktır. Bununla birlikte, ulusal hukuka gitmeden uluslararası 

hukuk ilkelerine göre de anlaşma alışverişi veya kötüye kullanımının engellenip 

engellenemeyeceği tartışma konusudur. İncelememizde, genel kötüye kullanma karşıtı 

hükümlerin sadece anlaşma alışverişine yönelik olarak uygulanması meselesi ele 

alınmıştır.  

Anlaşmaların (vergi anlaşmaları dahil) söz konusu olduğu hallerde uluslararası 

hukuk yorum kurallarının geçerli olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 

Süreçten anlaşılacağı üzere, iç hukuk genel kaçınma karşıtı hükümlerinin uygulanması 

konusunda OECD görüşü, bu hükümlerin anlaşmalarda yer alması gereği 

yaklaşımından, uygulanmaları için anlaşmalarda yer almalarına gerek olmadığı yönünde 

bir değişim göstermiştir.  

Uluslararası hukukta hakkın kötüye kullanılması yasağının ise VAHS’nden 

hareketle, çoğunlukla, vergi anlaşmaları açısından da kabul edildiği ve iç hukuk 

hükümleri olmasa dahi anlaşma alışverişi olgusunun bu sözleşme yorumuyla 

engellenebileceği kabul edilmektedir.  

İç hukuk hükümlerinin uygulanması konusunda ise vergi idareleri arasında bir 

görüş birliği olup, bu anlayış büyük ölçüde yargı içtihatlarında da benimsenmektedir.  
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 Türk Hukuku açısından yapılacak değerlendirmenin uluslararası literatürde 

yapılan tartışmalardan bağımsız olması mümkün değildir. İlk olarak, bugüne kadar 

OECD çalışmalarına uyumlu birliktelik gösteren, Türk vergi idaresinin iç hukuk 

hükmü-anlaşma çatışması probleminde güncel OECD yaklaşımının dışında bir tutum 

sergilemesi çok olası görünmemektedir. Ayrıca, olası bir uyuşmazlık halinde 

mahkemelerin de İspanya, Avusturya ve Fransa yaklaşımını benimsemesi ve iç 

hukuktaki genel kaçınma karşıtı hükmü (VUK, 3-B)  uygulaması beklenebilir.   

Tartışmalardan görülmektedir ki, çoğunluk görüşü, anlaşma alışverişi ve diğer 

kötüye kullanma biçimlerinin, VAHS çerçevesinde, anlaşmanın kendisini de suistimal 

ettiği yönündedir. Bununla birlikte, WEEGHEL’in görüşünden hareketle bu konuda 

azınlık görüşünün benimsenmesi daha yerinde görünmektedir. Zira, her ne kadar, 

mükelleflerin, devletlerin gerçekleştirmesine izin verilmeyen bir eylemi 

gerçekleştirmeye yetkili olmadıkları iddia edilebilir ise de yasağın mükellefler açısından 

uygulanması, anlaşmanın tarafı olmamaları, anlaşma ile teminat altına alınan amaç 

konusunda daha az bilgi sahibi olmaları, vergi anlaşmalarının özel niteliği ve hakkın 

kötüye kullanılıp kullanılmadığına karar verilmesi sürecinin her ikisi açısından farklılık 

taşıması anlaşmanın kendisinin de suistimal edildiği görüşünü zayıflatmaktadır.   

VUK, m.3’ün anlaşma faydasının reddedilmesinde bir araç olarak kullanılıp 

kullanılmayacağı tartışmasında ise mükellefin vergi anlaşmalarının öznesi olmaması 

nedeniyle, iç hukuk suistimal karşıtı hükümlerin anlaşmalara uygulanmasının mümkün 

olmadığı kanaatindeyim. Bununla birlikte, anlaşmalarda yer alan suistimal karşıtı 

hükümlerin uygulanması uluslararası hukuk açısından bir sakınca oluşturmamaktadır.  

İç hukuk kaçınma karşıtı hükümlerinin uygulanmasında, mevcut vergi 

anlaşmalarımızdan Lübnan, İsrail, Kazakistan, Malta ve Brezilya Anlaşmaları VUK, 3 

uygulamasına doğrudan izin vermekte ve dolayısıyla uluslararası hukuk açısından 

hukuki bir çatışmaya neden olmamaktadırlar. Bununla birlikte, yürürlükte bulunan diğer 

anlaşmalar açısından VUK, m. 3 uygulaması, ahde vefa ilkesinin doğrudan ihlaline yol 

açacaktır.  
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