
 
T.C. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME ANABİLİM DALI 
MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGİ BOYUTUYLA TRANSFER FİYATLANDIRMASI  
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZNUR YILMAZ 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul, 2012 
 
 
 
 



T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İŞLETME ANABİLİM DALI 

MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGİ BOYUTUYLA TRANSFER FİYATLANDIRMASI  
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
 
 
 

ÖZNUR YILMAZ 
 
 
 
 

ÖĞRETİM ÜYESİ: 
PROF. DR. SİNAN ASLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul, 2012 
 

 



 
 



 

GENEL BİLGİLER 

İsim ve Soyadı :  Öznur Yılmaz 

Anabilim Dalı : İşletme 

Programı  : Muhasebe Finansman 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Sinan Aslan 

Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Ağustos 2010  

Anahtar Kelimeler : Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç Dağıtımı 

 
ÖZET 

VERGİ BOYUTUYLA TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla, işletmelerin faaliyet alanları ve rekabet 
şekilleri değişmeye başlamıştır. Küreselleşme, ülkelerin vergileme kapasiteleri üzerinde 
önemli etkiler yapmaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler vergi kanunlarının da 
değişmesine neden olmuştur. Kurumlar vergisi kanunumuzun değişmesiyle birlikte çok 
uluslu şirketleri ilgilendiren örtülü kazanç düzenlemesinde de değişiklikler yapılmıştır. 
Örtülü kazanç hakkındaki düzenlemelerin açıklanması gerektiği düşünüldüğü için, 
“Vergi Boyutuyla Transfer Fiyatlandırması” tez konusu olarak seçilmiştir. 5422 sayılı 
kanunda yer alan belirsizlikler, 5520 sayılı yeni kanunla giderilmiştir. Bu tez 
çalışmasında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yeniden düzenlenen Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı konusu incelenmiş ve ortaya 
çıkabilecek sorunlar ortaya konulmuştur.  
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ABSTRACT 

TRANSFER PRİCİNG BY TAX ASPECTS 

According to increasing the globalization process, companies operating areas 
ve competition patterns have begun to change. Globalization also has a significant effect 
on the capacity of the countries of taxation. Developments in the world, has resulted in 
changes in the tax laws. Change of our corporate tax law, some changes also made in 
covered gains establishment which is the especially multinational enterprises. The 
uncertainty in the old law no 5422 was removed with the new law no 5520. Since it was 
thought that explaining the arrangements on covered gains was necessary, the topic 
“Transfer Pricing by Tax Aspects” has been chosen. In this thesis study, “Disguised 
Profit Distribution by Transfer Pricing”, which was reorganize in Corporate Tax Law no 
5520, has been examined and try to determine problems which may arise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖNSÖZ 

Küreselleşme, dünya üzerindeki sınırların kalkmasına ve çok uluslu şirketlerin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok uluslu şirketler küreselleşmenin sağladığı 

olanakları kullanarak kendi kârlarını maksimize etmekte veya zararlarını minimuma 

indirmektedirler.  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası mal ve hizmet hareketlerinin artması 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin önemli bir vergi 

sorunu olarak gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu konuda yapılan düzenlemeler 

asıl itibariyle bir vergi güvenlik müessessi niteliğindedir.  

Dünyada yaşanan gelişmeler ülkemizde de etkisini göstermiş ve Kurumlar 

vergisi kanunumuzun yeniden yazılması ile birlikte örtülü kazanç düzenlemesinde de 

değişiklikler yapılmıştır.  

Yaptığımız bu çalışmada, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yeniden 

düzenlenen Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı konusu 

incelenmiş ve ortaya çıkabilecek sorunlar ortaya konulmuştur.  
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GİRİŞ  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticarete konu mal sayısında meydana 

gelen artışlar, dünyada yeni yönetim tarzlarının ortaya çıkışı, yeni finansal enstrümanlar 

ülkelerin ekonomik ve mali sistemleri üzerinde önemli etkilere neden olmuştur. 

Sermayenin hareket kabiliyeti artmış ve sermaye uluslararası bir kimlik kazanmıştır.   

Küreselleşme, dünya üzerindeki sınırların ortadan kalkmasına ve birden fazla 

ülkede faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme, ülkelerin vergileme kapasiteleri üzerinde de önemli etkiler yapmaktadır. 

Çok uluslu şirketler küreselleşmenin sağladığı olanakları kullanarak kendi kârlarını 

maksimize etmekte veya zararlarını minimuma indirmektedirler. Yasal yöntem ve 

araçları kullanarak bu amaçlarını gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla çok uluslu 

şirketler kârlarını maksimize etmek için ülkeler arasında var olan vergi yükü 

farklılıklarından yararlanmaktadırlar. Bu nedenle çok uluslu şirketlerin 

vergilendirilmesinde transfer fiyatlarının belirlenmesi önemli bir sorun yaratmaktadır. 

Küreselleşen dünyada meydana gelen ekonomik değişim, hem piyasalarda hem 

de kamusal alanda yeniliklere neden olmuştur. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 

ülkemizde vergi kanunlarının yeniden yazılması ihtiyacı doğmuştur. Türk Vergi 

Sisteminde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” konusu 5520 

sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımına ilişkin düzenleme bir vergi güvenlik müessesidir. Vergilendirmede vergi 

güvenlik müesseselerinin amacı, asgari vergi hasılatının temin edilmesi ve dolayısıyla 

gerçek matrahların beyan edilmesini sağlamaktır. 

Bu çalışmanın amacı, Türk Vergi Sistemi’ndeki transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı düzenlemelerinin incelenmesi, meydana gelen 

aksaklıklar ile çözüm önerilerinin ortaya konulmasının sağlanması ve uygulamaya 

yönelik örnekler ile muhasebesel uygulamaların ortaya konulmasını sağlamaktır.  

Çalışmanın birinci bölümünde; transfer fiyatlandırmasının tanımı, amaçları ve 

önemi konularına ve transfer fiyatlandırmasının uygulanmasında karşılaşılabilecek 

sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise; transfer 
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fiyatlandırması konusunda ülkemizde mevcut olan yasal düzenlemelere yer verilmiş ve 

bu konuda açıklamalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümde ise transfer fiyatlandırmasına 

ilişkin muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir.  
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1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

DAĞITIMI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 

1.1. TRANSFER FİYATLANDIRMASININ GENEL ESASLARI 

1.1.1. Transfer Fiyatı ve Transfer Fiyatlandırması 

1.1.1.1 Transfer Fiyatı 

Transfer fiyatı, bağlı şirket, şube, branş gibi organizasyonun bir birimi 

tarafından, aynı organizasyonun başka bir birimine sağlanan mal ya da hizmetlere 

uygulanan fiyattır1. Transfer fiyatı uygulaması merkezkaç yönetim anlayışıyla 

örgütlenmiş işletmeler için söz konusu olmaktadır. Aynı işletme içinde birbirinden 

bağımsız bölümlerde üretilen mal ve hizmetleri birbirine aktararak nihai mamul üreten 

işletmelerde transfer fiyatı, her bağımsız bölümün başarısını belirlemede vazgeçilmez 

bir fiyat olmaktadır2. 

Transfer fiyatı, işletmenin bölümleri arasında gerçekleşen alış verişte malı alan 

bölüm için bir gelir, malı satan bölüm için ise maliyet unsurudur. Bölümler arası alış 

verişte oluşan fiyatlama, bölümlerin kârlılığını etkileyecektir. Dolayısıyla bölüm 

yöneticilerinin performanslarının ölçülmesinde etkili unsurlardan birinin kâr olması 

nedeniyle transfer fiyatları bölüm yöneticilerinin kararlarını doğrudan etkileyecektir.  

Transfer fiyatlaması bir şirketin, bağlı veya kontrol altında tuttuğu şirketlere 

mal, varlık veya hizmet satarken veya satın alırken uyguladığı fiyatlardır. Bu fiyatın 

serbest piyasa koşullarında aynı koşullar altında oluşan fiyatlara uygun olması beklenir. 

Fakat, grup işletmeleri kendi aralarındaki ekonomik ilişkilerde piyasa fiyatlarından 

ayrılarak, normalin üzerinde belirleyerek satıcının kazancını artırırken, normalin altında 

belirleyerek alıcının kazancının artmasına sebep olabilir. Transfer fiyatlaması 

işlemlerdeki muvazaanın fiyatta yapılmış halidir. Ana şirket veya yavru şirket veyahut 

                                                
1Berk Dicle, “Vergi Uygulamaları Açısından Transfer Fiyatları”, Vergi Dünyası, Sayı.163 (Mart 1995), s.32. 
2Serpil Düzenli ve Burcu Aslantaş Ateş, “Transfer Fiyatlandırmasının Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türkiye 
Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi”, Vergi Raporu, Sayı.115 (Nisan 2009), s.85. 
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ortak kontrol altında tutulan şirketler arasındaki transfer fiyatının emsal fiyatlara uygun 

olmaması halinde kazancın kaydırıldığı ve örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilecektir3. 

Transfer fiyatlaması, transfer işlemine konu olan bölümleri ve tüm işletmeyi 

etkilemektedir. Bu etkiler; bölümlerin performansları, işletmenin kârlılığı ve bölümlerin 

özerkliği üzerinde görülmektedir4. 

Aralarında mal veya hizmet alışverişi bulunan birimlerin kâr sorumluluğu 

yoksa, yani bu birimler maliyet merkezleri ise transfer fiyatları olarak genellikle 

maliyetler kullanılır5. 

Transfer fiyatları, emsal fiyatlardan farklılaştığı takdirde ilişkiler çarpıtılmış 

demektir. Çarpıtılma esasen muvazaa yoluyla vergiden kaçınmak demektir. Bu bir vergi 

suçu olarak değerlendirilir ve matrahı eriten ülke tarafından idari işleme tabi tutulur. 

Vergi tarh işleminin özü şirket bünyesinde oluşumu engellenen kazancın aynı şirketin 

kazancına eklenmesidir. Bunun anlamı gerçekte oluşan, fakat bünyeden çıkartılarak 

adeta buharlaştırılan kazancın tekrar çıkartıldığı şirkete geri döndürülerek, yeniden 

vergilenir hale gelmesidir. Yurt içi veya dışı olsun grup şirketlerinin birbirleriyle 

transfer fiyatlandırması kurallarına uygun olarak vadeli mal ve hizmet alışverişinde 

bulunmaları halinde vergisel açıdan herhangi bir sorunla karşılaşmaları söz konusu 

değildir. Sınırlar içinde ticari işlemlerini serbestçe yapabilirler6. 

Bir işletmenin mal ve hizmetler ile gayri maddi varlıklarını kendi bölümleri 

arasında transfer ederken kullandığı fiyat, transfer fiyatı olarak nitelendirilirken, transfer 

fiyatının tespit edilme sürecine “transfer fiyatlandırması” denilmektedir7. 

 

                                                
3Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, Ekim 
2008, s.308. 
4Sinan Aslan, “İşletmelerde Sratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması”, Muhasebe ve Denetime 
Bakış, Nisan 2004, s.49. 
http://www.turmob.org.tr/turmobweb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjIo43IZJ1+9bA3sYA7xnY
6hVijpWBfwFcHwNnV4zV5Xm10wpBmDg6v76pgP9WXm3XA=, (08.08.2012) 
5Tülay Turhan, “Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Raporu, Sayı.94 (Temmuz 2007),  s.105. 
6Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.309. 
7Tunç Köse ve Emrah Ferhatoğlu, Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama), Ankara: Maliye 
ve Hukuk Yayınları, 2008, s.4. 
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1.1.1.2. Transfer Fiyatlandırması 

Küreselleşmeyle çok uluslu işletmelerin sınır ötesi işlemlerinin her geçen gün 

artması ve devletlerin transfer fiyatlandırması ile vergi yüklerini azaltan çok uluslu 

işletmelere karşı daha katı kurallara ihtiyaç duymaları, transfer fiyatlandırmasını vergi 

hukukunun en zor ve en güncel sorunlarından biri haline getirmiştir. Transfer 

fiyatlandırması, dünyadaki farklı uygulamaları sebebiyle vergi hukukunu doğrudan 

ilgilendirilir8. 

İngilizce’de “Transfer Pricing”, olarak adlandırılan “Transfer Fiyatlandırması” 

kavramı değişik şekillerde tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamalardan birkaçı aşağıda 

yer almaktadır. 

Transfer fiyatlandırması, işletme iktisadı terimi olarak, işletmenin kendi 

bölümleri arasındaki mal ve/veya hizmet satışlarında uyguladığı fiyat olarak 

tanımlanabilir.  

Başka bir ifadeyle transfer fiyatlandırması, merkezkaç yönetim şeklinde 

yapılanan bir işletmenin bölümleri arasındaki alış-verişin fiyatlandırılmasıdır9. 

Kavram vergi muhasebesi açısından, çok uluslu şirketlerin kârlarını, değişik 

ülkelerde bulunan ana ve bağlı şirketleri arasında kaydırarak, vergiden kaçınmayı 

sağlayan bir yönetim ve muhasebe tekniği şeklinde tanımlanabilir10. 

Yönetim muhasebesinde transfer fiyatlandırması, “bir kuruluşun çeşitli 

bölümlerinin birbirine bağımlı olduğu durumlarda bir bölümün diğer bir bölüme mal ve 

hizmet satması veya diğer bölümünden mal ve hizmet satın alması durumunda kuruluş 

içi bu hizmet ve mal alışverişine fiyat tayin edilmesidir.”11. 

                                                
8Serkan Ağar, Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç Dağıtımı, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2011, s.30. 
9Ömer Tekşen ve Gülsüm Bağcı, “Transfer Fiyatlandırmasında Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Muhasebe 
Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı.348 (Ağustos 2010), s.132. 
10Hüseyin Işık, “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye”, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayın No:2005/370, Ankara, 2005, s.22. 
http://www.sgb.gov.tr/Kitaplar/%C3%87ok%20Uluslu%20%C5%9Eirketlerde%20%C3%96rt%C3%BCl%C3%BC
%20Kazan%C3%A7%20ve%20%C3%96rt%C3%BCl%C3%BC%20Sermaye.pdf (24.04.2012). 
11Serdar Pehlivan ve Ali Rıza Gökbunar, “Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar 
Vergisi Kaybı”, Yönetim ve Ekonomi, Sayı.1 (2010), Cilt.17, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, ,  
s.101http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C17S12010/99_120.pdf, (04.09.2011) 
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Transfer fiyatlandırması, bir işletmenin yurtiçi ve dışı bölümleri, kolları veya 

iştirakleri arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımları ile finansal işlemlerinde 

aralarındaki ilişki nedeniyle birlikte kararlaştırarak uyguladıkları fiyatlardır. Benzer 

şekilde “…transfer fiyatlandırması, bir işletmenin gelir-gider veya kâr paylaşımı olarak 

bağıntılı olduğu, kâr paylaşımı açısından aynı çıkar birliğine dahil olan ana şirket veya 

alt şirketlerle veya yönetim ve denetimi itibariyle hakim durumda olduğu ortaklık, 

iştirak ve şubeleriyle, karşılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlama 

olarak tanımlanabilir12. 

Bir işletmenin mal ve gayri maddi varlıklarını bağlı işletmelere transfer 

ederken veya hizmet sunarken uyguladığı fiyat olan transfer fiyatları, pozitif yani 

olumlu bir anlam içermektedir. Transfer fiyatlandırmasının vergi kanunlarının 

yasakladığı negatif bir anlam taşıyabilmesi için bağlı işletmeler arasındaki ticari ve mali 

işlemlerde kullanılan fiyatların, serbest piyasada aynı ve benzer koşullar altında, aynı ve 

benzer işlemlere taraf bağımsız kişiler arasında kararlaştırılabilecek fiyatlara göre 

önemli derecede düşük veya yüksek olması gerekir ki bu duruma “yapay transfer 

fiyatlandırması” denir13. İlişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan fiyat veya bedel 

emsallere uygun olduğu sürece herhangi bir vergi hukuku problemi yoktur. Ancak, 

kazancın düşük veya yüksek yapay fiyatlar aracılığıyla ülke içinde ilişkili kişilere veya 

düşük vergili veya vergi avantajı uygulanan ülkelerdeki ilişkili kişilere kaydırılmasında 

bir araç olarak kullanılması mümkündür ve bu tür operasyonları ifade eden yapay 

transfer fiyatlandırması hukukun önlemeye çalıştığı bir olgudur14. 

Transfer fiyatlandırması, kazancın azaltılması amacıyla mali bilanço 

kalemlerinin çeşitli işlemlerle gerçeğe aykırı bir şekilde etkilenerek şirket bünyesinde 

kalması gereken bir kazancın şirketle ilişkili gerçek kişi veya firmalara aktarılmasında 

                                                
12Seçil Koç, “Türkiye’deki Transfer Fiyatlandırması Uygulamasının OECD Ülkelerindeki Uygulamasıyla 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2009, s.4. 
13Harun Aşa, “Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010, s.5.                   
14Gamze Gümüşkaya, “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü Maddesinde Bir Belirsizlik: ‘Bedel’ ve ‘Fiyat’ 
Kavramlarının ‘Fer’i Alacaklar’ı Kapsamakta Olup Olmadığının İrdelenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı.235 (Nisan 
2008), 180. 
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kullanılır. Bu şekilde bağlı işletmeler arasındaki mal ve hizmet alışverişi, piyasa 

fiyatlarıyla değil, üzerinde anlaşılan (yapay) fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir15. 

Transfer fiyatı uygulaması merkezkaç yönetim anlayışıyla örgütlenmiş 

işletmeler için söz konusu olmaktadır. Aynı işletme içinde birbirinden bağımsız 

bölümlerde üretilen mal ve hizmetleri birbirine aktararak nihai mamul üreten 

işletmelerde transfer fiyatı, her bağımsız bölümün başarısını belirlemede vazgeçilmez 

bir fiyat olmaktadır16. 

Mal ve hizmet satışlarının çok uluslu şirketler grubunun çeşitli ülkelerdeki 

kolları, iştirakleri arasında yapılması durumunda transfer uluslararası düzeyde 

gerçekleşmekte ve fiyatlandırmalar da uluslararası transfer fiyatlandırması olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı ülke grup içi şirketler arasında gerçekleşen işlemler ise ülke 

bazındadır, ancak bu işlemler de transfer fiyatlandırması olarak nitelendirilmektedir. Bu 

durumda transfer fiyatlandırması, uluslararası şirket açısından piyasada karar alma 

mekanizmasının önemli bir unsuru durumundadır17. 

1.1.2. Transfer Fiyatlandırmasının Gelişimi 

TF’nin iktisadi bir kavram olarak incelendiği ilk bilimsel çalışmalarda, çok 

uluslu şirketlerin gelirlerini, düşük vergi oranı uygulayan ülkelerde fazla, yüksek vergi 

oranı uygulayan ülkelerde ise az göstermeye çalıştıkları belirlenmiş ve TF’nin vergi 

oranlarıyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya konulmuştur18. 

1901 yılında İngiliz Harry Sidgwick, “The Principles of Political Economy” 

adlı kitabında firmaların üretim sırasında kendi ürünlerini de kullanma durumu ile karşı 

karşıya kalabileceklerini ve bu durumda bu ürünler için piyasa fiyatı üzerinden işlem 

yapmaları gerektiğinden bahsetmektedir. 16 Mart 1920’de Du Pont firmasında ve 1921-

1925 yıllarında uluslararası bir yapıya dönüşen General Motors’da iç üretimde 

kullanılan hammadde ve yarı mamullere maliyet bedeli mi yoksa piyasadaki satış 

                                                
15Ağar, s.31. 
16Düzenli ve Aslantaş Ateş,  s.85. 
17Erhan Gümüş, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları”, 
Vergi Dünyası, Sayı.313 (Eylül 2007), s. 140-141. 
18Ağar, s.33. 
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fiyatının mı uygulanacağı konusu tartışılmış, sonuçta iki firma da bu ürünler için güncel 

piyasa fiyatlarını uygulamaya karar vermişlerdir19. 

1925 yılındaki Ulusal Maliyet Muhasebecileri Derneği’nin (National 

Association of Cost Accountants) 6. Uluslararası Maliyet Muhasebesi Konferansında 

“Transfer fiyatlandırması” tartışma konusu olmuştur. 1956 yılında Ulusal 

Muhasebeciler Derneği (National Accountant Association(NAA)), transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin olarak bu konuda yapılan ilk araştırmayı bastırdı. 1965 yılında 

Solomon’un transfer fiyatlandırması konusunda “Karşılaştırmalı Bölümler Arası 

Performasın Ölçümü” (Comprehensive Study of Divisional Performance Measurement) 

adlı çalışması yayımlandı. 1970’li yıllarda, muhasebe yönetiminde ekonomik yaklaşım 

ağırlık kazandı ve bu konuda çok sayıda eser basıldı (Greene/Duerr, Bursk, Rook, 

Arpan, Emmanuel vb.). Bu çalışmaların çoğu transfer fiyatlandırmasını kültürel farklılık 

ve etkinliklerle tanımlamaya çalışmışlardır. Bu dönemde, İngiltere Vergi İdaresi 

(England Revenue in the UK) ve ABD Vergi İdaresi (Internal Revenue Service in the 

USA-IRS) hileli ve vergi kaçırmaya yönelik transfer fiyatlandırmalarına ilişkin 

yöntemler geliştirdiler, 1990’lı yıllarda bilgisayarın da etkisiyle, muhasebe yönetiminde 

köklü değişiklikler oldu. JIT (just in time), TQM (total guality managament), sıfır stok 

düzeyi (zero level stock) gibi yankı uyandıran modeller geliştirildi. Tüm bu gelişmelerle 

birlikte transfer fiyatlandırmasının rolü ve önemi günden güne arttı20. 

Çok uluslu işletmelerin güçlenen mali yapıları ve gelişen ekonomik 

bütünleşme, vergi idareleri arasındaki işbirliğinin arttırılmasını gerektirdiğinden transfer 

fiyatlandırması konusunda uluslararası ölçekte düzenlemeler yapılması ihtiyacı 

doğmuştur. Devletler, transfer fiyatlandırması kurallarını sertleştirirken, 1990’da 

Avrupa Konseyi vergi sorunlarında karşılıklı idari yardım anlaşmasını yürürlüğe 

koyarak çok taraflı işbirliğinin temellerini atmıştır21. 

1993 yılında, ABD Gelir İdaresi bir araştırma yaparak, Nissan Motor Şirketinin 

ABD’ye ihraç ettiği binek otomobillerinin ve kamyonların fiyatını gerçekçi olmayan bir 

                                                
19Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Nedir?”, Vergi Dünyası, Sayı.205 (Eylül 1998), s.56. 
20Veysel Erdel ve Semi Okumuş, “Uluslararası Transfer Fiyatlaması”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.166 
(Temmuz 2002), s.83. 
21Ağar, s.33-34. 
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şekilde yüksek belirleyerek ABD Gelir İdaresine düşük vergi ödediği sonucuna vardı. 

Nissan, Amerika gibi yüksek rekabetin olduğu bir pazarda uzun vadede Pazar payını 

artırabilmek amacıyla kâr marjını düşük tuttuğunu ileri sürdü. Sonuçta Nissan ABD 

Gelir İdaresine 170 milyon dolar ödemeyi kabul etti ama herhangi bir kayba uğramadı. 

Çünkü Japon Vergi İdaresi Nissan’ın ABD Gelir İdaresine ödediği tutarın tamamını 

iade etti22. 

Geleneksel çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla çözülemeyen 

uluslararası vergi uyuşmazlıkları için 1995 yılında Avrupa Toplulukları (AT) Tahkim 

Konvansiyonu yürürlüğe girmiştir. OECD üyesi olmayan ülkeler de transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin çağdaş düzenlemeleri hayata geçirmiştir23. 

Kanada’nın Ontario yüksek mahkemesinin 2004 tarihli kararı ise transfer 

fiyatlamasının farklı bir sonucuna işaret ediyordu. Mahkeme, 1985-95 yılları arasında 

Ford’un Kanada’daki şirketi ile Amerika’daki şirketi arasındaki işlemlerde kullanılan 

transfer fiyatlandırma sisteminin ciddi şekilde kusurlu olduğunu ve bunun Kanada’daki 

şirketin azınlık hissedarlarının haklarına zarar verdiğini ortaya koymuştu24. 

Transfer fiyatlandırması manipülasyonlarının, vergi matrahları üzerindeki 

olumsuz etkisinin yanı sıra milli gelir, işsizlik oranı, tüketici fiyatları, üretim girdileri ve 

ödemeler dengesi üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Nitekim Ernst&Young 

tarafından çok uluslu şirketler üzerinde yapılan bir incelemeye göre, transfer fiyatlaması 

sorunları çok uluslu şirketlerin %93’ü tarafından günümüzün en önemli uluslararası 

vergi sorunlarından biri olarak nitelendirilmiştir25. 

1.1.3. Transfer Fiyatlandırmasının Amaçları  

Transfer fiyatlandırması kavramı vergi hukuku ile ilişkili bir kavram olsa da 

ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe ve yönetim bilimi gibi alanlarla da 

ilgisi bulunmaktadır. Buna karşılık kavram daha çok vergisel boyutuyla öne 

                                                
22Caner Atış, “Küreselleşme Sürecinde Transfer Fiyatlandırma ve Türkiye”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/yonetim/yonetim24.pdf (31.07.2011) 
23Ağar, s.33-34. 
24Atış, (31.07.2011) 
25Köse ve Ferhatoğlu, s.11. 
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çıkmaktadır. Vergi idareleri, çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırmasının kullanımı 

aracılığıyla kendi vergilendirme yetkilerinin çiğnenmesi neticesinde bu kavram 

üzerinde daha fazla odaklanmakta ve kendi vergi gelirlerinin korunmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır26. 

ÇUŞ’ların transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak, 179 şirket yöneticisi ile 

yapılan ankette kararları etkileyen amaçların en önemlisinin %51 ile vergisel amaçlar 

olduğu görülmüştür. Buna göre, uluslararası transfer fiyatlandırmasının en önemli üç 

amacının; vergileme ile ilgili amaçlar (%51), iç yönetim merkezli amaçlar (%21) ve 

uluslararası ve işlevsel amaçlar (%28) olduğu gözlenmiştir27. 

Vergileme ile ilgili amaçlar, vergi yükünü idare etme, vergi düzenlemelerine 

uymak, tarifeleri idare etme şeklinde özetlenebilir. Şirket yönetime ilişkin amaçlar, 

çalışanların performans değerlendirmesini yapmak, yöneticilere motivasyon sağlamak 

ve teşvik etmek olarak gösterilebilir. Uluslararası amaçlar, rekabetçi piyasadaki 

konumunu sürdürmek, nakit transfer sınırlamalarından kurtulmak, ülkeler arası 

enflasyon riskini en aza indirmek, döviz kurunu idare etmek, gerçek maliyetler ve geliri 

uygun bir şekilde yansıtmaktır. Kimi yazarlar transfer fiyatlandırmasının amaçlarını; 

vergisel amaçlar, fonları bir yerde toplama, beklenen döviz kuru değişimlerinden 

faydalanma ve yönetim merkezli amaçlar şeklinde özetlemektedirler. Bunlardan değişik 

başlık gibi görünen fonları bir yerde toplama ile beklenen döviz değişimlerinden 

faydalanma amaçları aşağıda tartışılacak uluslararası amaçlar boyutu içinde mütalaa 

edilebilecektir28. 

1.1.3.1. Transfer Fiyatlandırmasının Vergisel Amaçları 

Uluslararası transfer fiyatlandırması hem bir ülkenin vergi gelirlerini hem de 

çok uluslu şirketlerin kârlarını etkilediği için, son zamanlarda farklı vergi idareleri ve 

                                                
26Işık, s.26-27.  
27Mehmet Akif Özmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik Müesseseleri, Ankara: 
Yaklaşım Yayınları, 2008, s.151-152. 
28Işık, s.28. 
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çok uluslu şirketler için en çok tartışılan vergi olayı haline gelmiştir. Aynı zamanda 

akademisyenler tarafından farklı açılardan üzerinde oldukça çalışılıyor29. 

Transfer fiyatlandırması konusunda şirketleri güdüleyen en önemli motivasyon 

aracı vergidir. Dolayısıyla transfer fiyatlamasının en önemli ancak tek olmayan amacı 

vergiden kaçınmaktır.   

Vergisel amaçlar, vergi yükünü telafi etme, vergi düzenlemelerine uyum 

sağlama, vergi tarifelerini yönetme şeklinde özetlenebilir30 

Transfer fiyatlandırmasının vergi ile ilgili amaçları, sadece kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi gibi kazanç üzerinden alınan vergilerle sınırlı değildir. Literatür 

incelemeleri göstermiştir ki kazanç üzerinden alınan vergilere ilave olarak dış ticaret 

üzerinden alınan vergiler ve vergileri etkileyen mekanizmalar, mükelleflere sağlanan 

vergi iadeleri gibi unsurlar da vergisel amaçlar bakımından önemlidir31. 

Transfer fiyatlandırmasının vergilendirme açısından amaçları şu şekilde 

özetlenebilir: Vergi sonrası küresel kârı maksimize etmek, dış ticaret üzerinden alınan 

vergileri düşürmek, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifatı matrahını 

gizlemek ve azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak tarzda dağıtmak, 

dış ticaret ve kâr transferi konusunda sınırlandırmaları aşarak dolaylı yoldan vergi 

yükünü azaltmak32. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla işletmelerin ödemeleri gereken vergi yükünü 

azaltmaları veya tamamen ortadan kaldırmaları mümkündür33. Transfer fiyatlandırması 

ile ulaşılmak istenen vergisel amaçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür34: 

 Vergi oranı yüksek olan ülkelerde, bağlı şirketlerden yüksek fiyatla alış 

ve düşük fiyatla satışlar yaparak, vergi oranı düşük olan ülkelerde ise tersi 

uygulamalarla daha az vergi ödenmesi, 

                                                
29Murat Çak ve Demet Çak, “International Transfer Pricing and Taxation: Evidence from Turkey”, METU Studies in 
Development, 35 (December 2008), 266.  
30Ramazan Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, Türmob Yayınları-365, s.5. 
31Işık, s.30.  
32Işık, s.30.  
33Tekşen ve Bağcı, s.140. 
34Aşa, s.7.                   
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 Dışarıya ödenen kâr payı, patent, know how ve marka hakkı karşılığı 

stopaj alınacaksa, bunlar için yapılacak ödemelerin dışarıdan alınan malların fiyatı 

içinde yurtdışına kaydırılmasıyla daha az stopaj vergisi ödenmesi, 

 Vergi oranı yüksek olan ülkelerdeki firma tarafından bağlı olduğu şirket 

grubundaki diğer şirketlere uygulanması gereken hizmet, gayrı maddi haklar vb. 

karşılığı bedellerin düşük veya hiç gösterilmemesi ve böylece diğer şirketlere ait olan 

maliyetlerin de üstlenilmesi yoluyla vergilerin azaltılması, 

 Dışarıdan ithal edilen malların transfer fiyatının düşük gösterilerek 

gümrük vergileri ve KDV’nin daha az ödenmesi, 

 Kâr transferlerine, döviz ve kurlara konulan sınırlamalardan korunmak 

için transfer fiyatları değiştirilerek daha az vergi ödenmesi, 

 ÇUŞ’un merkezinde yapılan ve bağlı şirketlerin yararlandığı hizmet 

bedellerinin bağlı şirketlere paylaştırılmasında, vergi oranı yüksek olan ülkelerdeki 

bağlı şirketlerin payı arttırılırken, vergi oranı düşük olan ülkelerdeki bağlı şirketlerin 

payı azaltılarak vergi oranı yüksek olan ülkedeki şirketin maliyetlerinin arttırılması 

yoluyla daha az kâr ve böylece daha az vergi ödenmesi. 

Transfer fiyatlandırması yöntemleri, vergi yükünü azaltmakla birlikte sınırsız 

bir biçimde kullanılmazlar. Zira kullanılan her yöntem istenmeyen sonuçlar yaratabilir 

ve her yöntemin vergi yükünü azalmasında çelişkili sonuçlar ortaya çıkabilir. Bir 

vergiden kaçınmak, diğer bir verginin artışına veya bir indirimden yararlanılamamasına 

yol açabilir. Örneğin, çok uluslu şirketin ana merkezi, bağlı şirketine ihraç ettiği 

malların fiyatlandırmasını gümrük vergilerini azaltmak için düşük gösterebilir. Fiyatın 

düşük tutulması halinde diğer ülkedeki bağımlı şirket maliyetlerdeki düşüklük nedeniyle 

daha fazla kurumlar vergisi ödeme riskine girebilecektir35. 

Çok uluslu şirketler vergi amaçları için diğer ülkelerde yerleşik şubelerinden 

ithal ettikleri girdilerin maliyetlerini manipüle edebilir. Nihai ürünün değerinin büyük 

bir bölümünü temsil edebilen girdiler özellikle belirli bir nihai ürün için şirketin dış 

                                                
35Işık, s.35. 
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şubesi tarafından üretilir. Bu nedenle bu girdilerin doğru maliyetini belirlemede 

kullanılabilen gerçek, objektif ve piyasanın belirlediği değer yoktur. Transfer 

fiyatlarının manipülasyonu yoluyla çok uluslu şirketler vergilendirilebilir kârlarını 

efektif vergi oranları yüksek olan vergileme alanlarından efektif vergi oranları düşük 

olan vergileme alanlarında yerleşik şubelerine kaydırabilir. Bu kaydırma işlemleri reel 

sermayenin hareketini gerektirmez36. 

Transfer fiyatlamasında olgu yoğunluğu ön plandadır ve karşılaştırılabilirliğin, 

pazarların ve finansal veya endüstriyel bilgilerin değerlendirilmesinde bir çok zorluk 

çıkabilir37.  

Vergilendirilmesi gereken kurum kazancının henüz vergilendirilmede, daha 

doğarken dolaylı yollarla tamamen veya kısmen örtülü olarak dağıtıldığı kabul 

edilmektedir. Bu şekilde örtülü olarak dağıtılan kazançlar, elde eden kurum açısından 

vergilendirilmesi gereken bir kazanç unsuru (Hasılat) olduğundan, vergi matrahı kurum 

kazancından (Hasılatından) indirilemeyecek veya başka bir söyleyişle vergi matrahının 

oluşturan kazanca dahil edilecek ve bu kazancı (Hasılat) ödeyen kurumlar açısından da 

vergilendirilecek kurum kazancının (Matrahının) tespitinde bir maliyet veya gider 

unsuru olarak düşülemeyecektir38. 

Tüzel kişiler kendilerini oluşturan gerçek kişilerden ayrı olarak, kanunlarda yer 

alan organları oluşturmak suretiyle varlıklarını sürdürürler. Dolayısıyla ayrı hukuki 

varlıklara sahip olan tüzel kişilik, çevresiyle ve hatta kendisini oluşturan gerçek kişilerle 

olan diyalog ve ilişkilerinde hukuki başkalıklarını korurlar39.   

                                                
36İhsan Günaydın ve Levent Yahya Eser, “Globalleşme Vergi Devleti İçin Bir Tehdit Mi?”, Vergi Sorunları, 
Sayı.234 (Mart 2008), s.161. 
37Erdel ve Okumuş, s.89-90. 
38Muhittin Yılmaz, “Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesi Esnasında Ortaklarına Verilen Para ve Ayni Değerlerin Örtülü 
Kazanç Karşısındaki Durumu”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.172 (Ocak 2003) , s.8. 
39Hüseyin Demir, “Örtülü Kazanç Sayılan Finansman Hizmetlerinde KDV ve BSMV Karmaşası”, Vergi Sorunları 
(Arşiv CD), Sayı.182 (Kasım 2003), s.79. 



14 
 

Kurumların ortakları ile olan alacak borç ilişkilerinde faiz tahakkuk 

ettirmemeleri, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak dikkate 

alınmaktadır40. 

1.1.3.2. Transfer Fiyatlandırmasının İç Yönetimle İlgili Amaçları 

Küreselleşmenin vergilendirme alanında gündeme getirdiği sorunlardan biri de, 

firma içi ticari faaliyetlerle gerçekleştirilen transfer fiyatlandırmasıdır41. Transfer 

fiyatlandırmasının en önemli nedeni vergi yükünün azaltılması olsa da tek neden bu 

değildir. Transfer fiyatlandırması; çalışanların performans değerlendirmesinin 

yapılması, yöneticilere motivasyon sağlanması ve onların teşvik edilmesinin sağlanması 

amaçlarıyla yapılabilmektedir. 

Çok uluslu şirket grubunun çeşitli bölümlerinin birbirinden tam olarak 

bağımsız olmadıkları durumlarda, her bir bölümün kârlılık derecesini saptamak önem 

arz etmektedir. Bir bölüm diğer bölüme mal veya hizmet arz ettiğinde, iki bölümün 

kârlarını doğru bir şekilde saptamak için mal veya hizmet transferlerinin doğru bir 

şekilde fiyatlandırılması gerekir. Bölümlerin performanslarının belirlenmesinde hareket 

noktasını oluşturan transfer fiyatları, bölümler arasında amaç birlikteliği kadar, bir 

potansiyel çatışma noktasını da içermektedir. Şirketler, transfer fiyatlandırma kararını 

verirken, hem işletmenin bütünü için en uygun yöntemi belirlemeye hem de her bir 

bölüm veya şirketin en doğru performansını ortaya koymaya çalışacaklardır42. 

Bir transfer fiyatlama politikası yoluyla şirket hedefleri üretimde gerekli olan 

mallar veya hammaddeleri diğer departmanlar, şubeler veya bağlı bölümlerden almak 

için yöneticilere teşvikler sağlama ile başarılabilir. Aynı maddeyi dış kaynaklardan satın 

alma daha ucuz olsa bile bağlı şirket grubunun hedefi iç satın almalar tarafından 

sağlanır. Transfer fiyatı, malları iç piyasadan satın almaya zorlanan yönetici onun 

                                                
40Abdulkadir Demirci, “Yeni TTK’da Öngörülen Limited Şirketlerde Ortakların Ek Ödeme ve Yan Edim 
Yükümlülüklerinin Transfer Fiyatlandırması Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı.367 (Mart 2012), 
s.64. 
41Özgür Saraç, Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Ağustos 
2006, s.99. 
42Işık, s.35-36.  
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şartlarında veya değerlendirme ile ilgili onun hedeflerinde sıkıntı çekmemesi için 

ayarlanabilir43. 

Kâr merkezleri ya da yatırım merkezlerinde performans ölçümü sorumluluk 

merkezleri arası ürün ve hizmet transferi ile daha fazla karışık bir hal alır. Bir bölümün 

diğer bir bölüme mal veya hizmet satmasının karşılığındaki bedele transfer fiyatı denir. 

Bu fiyat satan tarafın da, satın alan tarafın da kâr ölçümünü etkiler. Yüksek bir transfer 

fiyatı satan birim için yüksek kâr demek olup, satın alan birimin kârını düşürür. Düşük 

transfer fiyatı söz konusu olduğunda bu durumun tam tersi meydana gelir. Transfer 

fiyatı, satıcı ve alıcı konumundaki bölümlerin kârlarını etkilediği için sorumluluk 

merkezlerinin performans değerlendirmelerinde de etkilidir44.  

Yöneticiler transfer fiyatları yoluyla şirket stratejisine yön verebilmektedirler. 

Bu anlamda yapılan bir tanımlamaya göre; “Transfer fiyatı esasen bir muhasebe aracı 

değildir. O, doğru kararlar almak için idarecileri motive eden bir davranış aracıdır45. Ara 

ürün için belirlenen fiyat, satın alma bölümünün maliyetlerini, satış bölümünün ise 

gelirlerini etkilemektedir. Böylece iki bölümün kârlılığı da transfer fiyatlamasından 

etkilenmektedir. İki bölüm de kâr bazlı performans ölçütlerinden etkilendiği için 

transfer fiyatlaması oldukça hassas bir konu haline gelebilmektedir46. 

İşletmede transfer fiyatlandırmasının amaçları, genelde dört temel başlık 

altında toplanabilir47. 

 Amaç Uyumluluğunun Sağlanması: Bölüm yönetiminin transfer fiyatıyla 

alacağı kararlar, bir bütün olarak işletmenin çıkarlarıyla çatışabilir. Bu durumda 

yapılması gereken, böyle bir çatışmaya yol açılmaması, bölüm ile işletmenin bütünü 

arasında amaç uyumluluğunun sağlanmasıdır. Üst yönetim tarafından belirlenmiş 

amaçlar, işletmedeki bölümlerin de amaçları olarak kabul edilebiliyorsa, amaç 

uyumluluğu sağlanmış olur. 

                                                
43Karen S. Cravens (Çev.)İhsan Günaydın, “Çok Uluslu Şirketler İçin Bir Strateji Olarak Transfer Fiyatlamanın 
Rolü”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.141 (Haziran 2000),s.143. 
44Aslan, s.49. 
45Erdel ve Okumuş, s.81-82. 
46Aslan, s.49 
47Köse ve Ferhatoğlu, s.5-6. 
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 Bölümsel Başarının Ölçülmesi: Transfer fiyatı, ürün ya da hizmet 

sağlayan bölüm için bir gelir, ürün ya da hizmet alan bölüm için ise bir maliyet kalemi 

olarak ortaya çıkar. Bu özelliği ile bölümlerin kârını etkilediği için bölümsel başarısının 

ölçülmesinde temel bir rol oynar. Burada önemli olan, transfer fiyatlarının mümkün 

olduğu kadar objektif ölçülere göre ve tarafsız belirlenmesidir. 

 Yöneticinin Motive Edilmesi: Merkezkaç bir yönetim anlayışına göre 

idare edilen bir işletmede, bölüm yöneticisi doğrudan bölüm kârından sorumlu olmakta 

ve bu nedenle kârını en üst seviyeye çıkarabilecek transfer fiyatını belirlemek 

istemektedir.  

 Bölümsel Özerklik: Bölümsel özerklik, mutlak bağımsızlık anlamına 

gelmese de, bölüm yöneticisinin bölümüyle ilgili önemli kararları verebilmesini ifade 

eder. Bu özerklik, merkezkaç yönetiminin en önemli niteliklerinden biridir.  

Transfer fiyatlamasının sıfır etkisi olsa da işletmenin kazandığı kâr düzeyini ve 

bölümlerin davranışlarını etkileyerek değiştirebilir. Özerk çalışan bölümler kârlılıklarını 

artıran yüksek transfer fiyatları belirleyebilirler, ancak bu işletme genelindeki kârlılığı 

ters yönde etkileyebilmektedir. Örneğin satın alan bölüm tarafından karar verilen bir 

fiyat, satan bölümün nihai fiyatını etkileyebilmektedir. Satın alma bölüm yöneticisinin 

alımına karar verdiği ürün fiyatı işletmenin genel kârlılığını sağlayacak üretim ve satış 

fiyatına ulaşmasını engelleyebilir veya sağlamayabilir. Bazı durumlarda ise satın alma 

bölümü ürünü dışarıdaki bir üçüncü şahıstan almayı tercih edebilir. Gerçekte ise ürünü 

işletme içinde üretmek daha ucuza mal olabilmektedir48. 

1.1.3.3. Transfer Fiyatlandırmasının Uluslararası Amaçları 

Transfer fiyatlama amaçlarından en stratejik olanı muhtemelen rekabetçi 

pozisyonu oluşturma veya bu pozisyonu sürdürmedir49. Çok uluslu şirketlerin nihai 

hedefi küresel bir ekonomide rekabet edebilmektir. Küresel rekabette piyasaya 

yerleştikten sonra kazanmayı amaçlayan çok uluslu şirketler, bazı durumlarda düşük 

fiyatla mal satabilmektedir. Örneğin çok uluslu şirket grubu belirlediği düşük bir 

                                                
48Aslan, s.49 
49Cravens, (Çev).İhsan Günaydın, s.143. 
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transfer fiyatı ile bir bağlı şirketini veya şubesini yeni bir piyasaya girme yolu açabilir. 

Küresel çıkarı için piyasaya girişi kolaylaştırabilir veya durgun talebe karşılık fiyat 

indirimleri yapmaya müsaade edebilir50. 

Çok uluslu şirketlerin çeşitli ülkelerdeki bağlı ortaklıkları arasında; mal 

hareketleri, maddi olmayan varlıklar ya da bunları kullanma haklarının transferi, 

yönetim, Ar-Ge, denetim gibi hizmet transferleri ile kredi, iadeler, hisse ya da kâr payı 

gibi finansal transferler gerçekleştirilmektedir. Bu kadar farklı varlığın transferi ise 

transfer fiyatlandırmanın kapsamı ve karmaşıklığı konusunda bir fikir vermektedir51.  

Çok uluslu şirketlerin kendi aralarındaki işlemleri piyasadan farklı şekilde 

fiyatlandırmasının altında yatan nedenler; global kârlılığı maksimize etmek ve hem 

merkezin bulunduğu ülkede hem de yatırım yapılan ülkede vergi, gümrük vb. 

yükümlülüklerden kaçınmak veya sınırlandırmak suretiyle, maliyetleri azaltmaktır52. 

Uluslararası şirketler kendi kararları sonucunda fiyatları belirlemekte; böylece 

faaliyetleri sonucunda oluşan kârı vergi oranlarının daha az olduğu ülkelere 

kaydırabilmektedir. Söz konusu sorun sadece uluslararası şirketler açısından değil 

ulusal şirketler açısından da doğmaktadır. Kanunlarda yer alan istisna hükümlerinden 

azami olarak faydalanabilmek için veya başka yollarla daha az vergi ödeyebilmek için 

ilişkili firmalar arasındaki fiyatı piyasa fiyatından bağımsız olarak 

belirleyebilmektedirler53. 

Diğer pek çok faktör, çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırması 

manipulasyonu yapmasına neden olurlar. Bunlar ilk olarak, evdeki ya da konuk gidilen 

ülkelerdeki vergi oranları ve gümrük tarifeleri, ihracat ve ithalat sınırlamaları, yabancı 

para kontrolleri, kâr transferi, yabancı ortaklığın fiyatlandırma politikasını belirleme ve 

uygulama becerisi ve buna karşılık vergi ya da gümrük idaresinin transfer 

                                                
50Işık, s.36.  
51Atış, ( 31.07.2011) 
52Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama Olanakları, 
Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, Şubat 2004, s.199. 
53Çağatay Yüce ve Kürşat Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, Vergi Dünyası, Sayı.333 
(Mayıs 2009), s.105. 
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fiyatlandırılması konularındaki tecrübe ve bilgi birikimi ile bu konuları araştırma ve 

önleme yeteneği olarak sayılabilir54. 

Dünyanın tek pazar olarak algılandığı günümüzde, çok uluslu işletmelerde 

transfer fiyatlandırılması uygulanmasının en önemli amacının, küresel rekabet 

ortamında rakiplere üstünlük sağlamak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

1.1.4. Transfer Fiyatlandırmasının Önemi 

Bir çok uluslu işletmenin bağlı işletmelerine mal, hizmet ve teknoloji 

transferlerini gerçekleştirirken uyguladığı fiyatları en başta vergisel amaçlarla 

farklılaştırması transfer fiyatlaması kavramının olumsuz/negatif yönünü göstermektedir. 

Söz konusu kavramın uygulamada olumsuz içeriğe dönüşmesinin temelinde, amaçları 

global kârlarını maksimize etmek olan çok uluslu firmaların varlık nedenleri olan 

transferleri bu amaçla kullanma yoluna gitmeleri yatmaktadır. Zira genellikle transferler 

mal, hizmet ve teknoloji olarak şirket ana merkezinden çevre bağlı işletmelere doğru 

yapılmaktadır. Bağlı işletmelerin bulunduğu ülkelerin vergi mevzuatlarına göre transfer 

fiyatları düşük veya yüksek tutulabilmektedir. Amaç, global anlamda vergi yükünü en 

alt düzeyde tutarak toplam kârı maksimize edebilmektir55.  

Transfer fiyatlandırması, büyük firmaların merkezilikten çıkması ve 

uluslararası boyuta uzanması üzerine, tartışılmaya, üzerinde düşünülmeye başlanan bir 

konudur56. Transfer fiyatlandırması, vergi idarelerinin ÇUŞ’lerden kaynaklanan vergi 

gelirlerini azaltabileceği gibi, bazı hallerde de bu kuruluşların çifte vergilendirilmesine 

neden olabilmektedir. Yoksul, gelişen ya da zengin, hiçbir ülke vergi tabanının transfer 

fiyatlandırmasından dolayı aşınmasını istemez. Dolayısıyla transfer fiyatlandırması 

sistemi, küresel düzeyde faaliyette bulunan tüm ülkelerin dikkate alması gereken bir 

olgudur57. Birkaç yıl öncesine kadar Amerika IRS’in hedefindeki konunun Transfer 

                                                
54Aktaş, s.199. 
55Erdel ve Okumuş, s.81. 
56Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Nedir?”, s.59 
57Aktaş, s.25. 
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Fiyatlandırması olması çok önemlidir. Ana inceleme alanı olarak Çok Uluslu Şirketleri 

almış olması rastlantı değildir58.   

Uluslararası transfer fiyatlaması çerçevesinde transfer fiyatlarını uluslararası 

vergisel sorun haline getiren husus, çok uluslu firmaların transfer fiyatlarını vergisel 

amaçlarla kötüye kullanmalarıdır. Bu da söz konusu fiyatların “serbest piyasada aynı ve 

benzer koşullar altında, aynı veya benzeri işlemlere taraf bağımsız kişiler arasında 

kararlaştırılabilecek fiyatlara göre önemli derecede farklılık göstermesi halinde” 

meydana gelmektedir59.  

Konunun önemi; transfer fiyatlarındaki herhangi bir değişikliğin kazancın ve 

dolayısıyla verginin hangi ülkede tahakkuk edeceğinin belirlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Özellikle çok uluslu şirketlerde yaygın olarak gözlemlenen kötüye 

kullanma; kazancın yüksek oranda vergiye tabi olduğu ülkelerden düşük oranda vergiye 

tabi olduğu ülkelere aktarılmasında kendini göstermektedir60. 

Basit bir örnekle ifade edildiğinde; merkezi Japonya’da bulunan çok uluslu bir 

şirketin Çin’deki bağlı (tali) şirketinde ürettiği TV parçalarını, ABD’de kurulu bağlı 

şirketinde monte ederek satması durumunda malların Çin’den ABD’ye geçişinde 

kullanılan fiyatlar transfer fiyatları olacaktır. Aynı şirketin ABD’deki vergi oranının 

daha yüksek olması sebebiyle transfer fiyatlandırmasını sun’i olarak yüksek tutup 

Çin’de daha fazla ABD’de ise daha az kazanç beyan etmesi, böylece toplam vergi 

yükünü azaltması ise transfer fiyatlarını kötüye kullanmasıdır61. 

Uygulamada en çok karşılaşılan örtülü kazanç dağıtım şekli ise, Türk 

Muhasebe Sistemi’ndeki hesaplardan “100 Kasa Hesabı” ile “131/231 Ortaklardan 

Alacaklar, 132/232 İştiraklerden Alacaklar, 133/233 Ortaklardan Alacaklar” 

hesaplarının belirli sürelerle belirli tutarlarda borç bakiyesi vermesi halinde tespit edilen 

ve sermaye şirketlerinin özkaynaklarından ya da kredi kurumlarından alınan kredilerin, 

                                                
58Özmen, s.158. 
59Erdel ve Okumuş, s.80-81. 
60Erdel ve Okumuş, s.84. 
61Erdel ve Okumuş, s.84. 
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ortaklara emsaline göre göze çarpacak derecede düşük faizle ödünç para verilmesi 

suretiyle gerçekleşen örtülü kazanç dağıtımıdır62.  

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinde yer alan 

emsal bedel tespit yöntemleri, VUK’un 267. maddesindeki yöntemlerle büyük oranda 

bağdaşmamaktadır. KVK’nın 13. maddesinde yer alan emsallere uygun fiyat ya da 

bedel tespit yöntemlerinin her ne kadar eleştirilecek yanları olsa da, VUK’un 267. 

maddesinde yer alan emsal bedel tespit yöntemleriyle kıyaslandığında çağdaş vergicilik 

anlayışı ve piyasa koşullarına daha uyumlu ve daha doğru sonuçlar verdiğidir63. 

Transfer fiyatları, hem vergi mükellefleri ve hem de vergi idareleri için 

önemlidir. Çünkü transfer fiyatları, gelir ve giderlerin geniş bir kısmını ve bu nedenle 

farklı vergi yargılama alanlarındaki bağlı şirketlerin vergilenebilir kârlarını belirler64. 

Vergileme, gümrük tarifeleri, iş riski ve işlem maliyetleri çok uluslu şirketlerin 

transfer fiyatlarını manipule etmelerini teşvik eden en önemli unsurlardır65. Başka bir 

deyişle çok uluslu şirketlerin kârlarını maksimize etmeye yönelik faaliyetleri transfer 

fiyatlandırmasının önemini arttırmıştır. Ayrıca vergi cennetlerinin ortaya çıkması ve 

ülkeler arasındaki zararlı vergi rekabeti hususları da söz konusu konunun önemini 

artırmıştır.  

Bir çok ülkede, TF düzenlemelerinin tek ya da en önemli amacı, çok uluslu 

ortaklıkların TF yoluyla diğer ülkelere örtülü kazanç aktararak kendi hazinelerine 

ödenmesi gereken verginin diğer ülke hazineleri lehine haksız olarak azaltılmasının 

önüne geçmektir66. 

Transfer fiyatlandırması, üretim yapısının global bir hale gelmesi ve çok uluslu 

işletmelerin uluslararası bir yapıya kavuşmaları ile vergi sistemleri üzerinde önemli 

vergi kayıplarına neden olmaktadır. Çok uluslu işletmeler genellikle yüksek vergi oranı 

olan ülkelerde kârlarını düşük gösterecek transfer fiyatlarını uygulayarak gelirlerini 
                                                
62Ülker Mavral, “Örtülü Kazanç ve Özellik Arzeden Hususlar”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.169 (Ekim 2002), 
s.87-88. 
63Onur Temizyürek, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kurum Kazancı Katma Değer 
Vergisi Matrahı mıdır?”, Vergi Dünyası, Sayı.359 (Temmuz 2011), s.95. 
64Erdel ve Okumuş, s.86. 
65Aktaş, s.200. 
66Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması ve Gümrük”, Yaklaşım, Sayı.190 (Ekim 2008), s.25. 
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düşük vergi oranı olan ülkelere kaydırmak suretiyle, daha düşük vergi 

ödeyebilmektedirler67. 

Transfer fiyatlarında meydana gelen bir değişiklik, gelirin ve dolayısıyla 

verginin hangi ülkelerde tahakkuk edeceğini belirlerlemektedir68. Çok uluslu şirketler 

global kârlarını maksimize etmek amacıyla transfer fiyatlandırmasından yararlanmakta; 

bağlı işletmelerin bulunduğu ülkedeki vergi mevzuatına göre transfer fiyatları yüksek 

veya düşük tutulmaktadır69. Böylece, kârını artırmaya çalışan bir birim olarak, firma 

kârını nisbi olarak yüksek vergi oranına sahip ülkeden yine nisbi olarak düşük vergi 

oranına sahip ülkeye kaydırabilmektedir70. Bu da ülkelerin vergi gelirlerini azaltabilir ya 

da zaman zaman çifte vergilendirmeye neden olabilir71. Transfer fiyatlandırmasının 

artan önemini aşağıdaki 4 faktörle açıklayabiliriz72: 

 Merkezileşmeden özerkliğe kayan yönetim biçimi ve kâr (ve yatırım) 

amaçlı yönetim kavramlarının daha fazla kullanılması; 

 Uluslararası ticarette şirketler arası transferin önemi; 

 Uluslararası transfer fiyatlandırmasının birçok ülkenin vergi ve gümrük 

idarelerince sürekli izlenmesi; 

 İlişkili taraf işlemleri ve bilgilerin açıklanmasına olan ihtiyacın artması. 

1.2. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ GENEL ESASLARI 

Kurumların asıl amacı kazanç elde etmektir. KV ise bu kazançların 

vergilendirilmesi için konulmuştur. Kurumlar bu vergiyi ödememek veya eksik ödemek 

için, gider veya maliyetlerini şişirmek veya hasılatlarını noksan göstermek suretiyle, 

mal veya hizmet aldıkları belli kimselere yahut mal veya hizmet sattıkları belli 

                                                
67Gümüş, s. 141. 
68Ersu Ayşe Türedi Erdoğan, “Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı ve Vergilendirme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2010, s.30. 
69Burcu Esin Kaşkaya, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasının Türkiye’deki ve Gelişmiş Ülkelerdeki Yeri”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, s.6-7. 
70Dicle, s.35. 
71Erdoğan, s.30. 
72Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Nedir?”,  s.57. 
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kimselere menfaat sağlayıp, kurum bünyesinde oluşması ve KV matrahına girmesi 

gereken kazançlarını, vergiye tabi tutmaksızın bu kişilere aktarmak isteyebilirler73. Bu 

şekilde kurum kazancının azaltılması amacıyla belli kişilere sağlanan haksız kazançlara 

örtülü kazanç denilmektedir74. 

Örtülü kazanç, kurum kazancının vergilendirildikten sonra kâr dağıtımının 

yapılması yerine kazancın belirli hukuki yollar ve bunlara yönelik ilişkiler kullanılarak 

kurumlar vergisi dışında bırakılacak şekilde ortaklar lehine aktarılması şeklinde ortaya 

konabilir. O halde, örtülü kazanç dağıtımının ana özelliği kurumun vergi matrahını 

azaltan bir işlem olmasından kaynaklanmaktadır75. 

Gerçek kişi ve kurumlar, iktisadi faaliyetlerinden elde ettikleri vergi sonrası 

kazançlarını artırabilmek amacıyla yasal ve yasal olmayan yollara 

başvurabilmektedirler. Bu yollardan birisi de vergi hukukumuzda yasaklanmış olan 

örtülü kazanç dağıtımı işlemidir76. Örtülü kazanç dağıtımı, bir sermaye şirketine ait 

vergilendirilmemiş gelirin, kârdan pay verme ya da sermayenin geri ödenmesi 

durumları dışında ortaklara ya da onların yakınlarına aktarılarak kurumlar vergisi 

matrahından kaçırılmasıdır. Bu gelir aktarması bir hukuki işlem görünümü verilerek 

yapıldığından ilk bakışta örtülü kazanç dağıtıldığının farkına varılmaz. Kazanç dağıtımı, 

şirket ile ortağı ya da onun yakınları arasında yapılan kira, ödünç, satış, imalât ve inşaat 

sözleşmesinin arkasına gizlenir77. 

Kurum kazancı ilke olarak kurumlar vergisine tabi tutulur. Kurumlar vergisi 

ödendikten sonra kalan tutarı ile dağıtılır. Açık kâr dağıtımı olarak isimlendirilen bu 

dağıtım şekli, kurumun cari dönemde kâr elde etmiş olması veya geçmiş dönemlerden 

gelen birikmiş kârlarının bulunması şartına bağlıdır. Kurum kazancı bazen açık olarak 

dağıtılmayıp, dolaylı yollardan ortaklara aktarılır. Bu takdirde kazancın örtülü yollardan 

ortaklara dağıtıldığından söz edilir. Bu açıdan, kuruma ait servet unsurlarının normal 

şekliyle değil de sermaye azaltılması dışında ortak veya sahiplere aktarılması, örtülü 

                                                
73Mehmet Maç, Kurumlar Vergisi, Denet Yayıncılık, 2. Baskı, 1996, 17.1-17.2.  
74Levent Gençyürek, “Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı.143(Ağustos 2000), s.67. 
75Doğan Şenyüz, Adnan Gerçek ve Mehmet Yüce, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2008, s.293-
294. 
76Köse ve Ferhatoğlu, s.19. 
77Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, 1993, s.364. 
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kazanç dağıtımı sayılır78. Dolayısıyla örtülü kazanç dağıtımının özünü, kazancın 

bünyesinde ortaya çıktığı kurum ile kurumu oluşturan ortakların birbirlerinden farklı ve 

bağımsız kişiliğe sahip olmaları oluşturmaktadır79. 

Örtülü kazanç dağıtımı esasındaki düzenleme, kurum mameleki ile, kurum 

ortak veya sahiplerinin mamelekinin ayrımı ilke ve gerekliliğine dayanır. Bu gereklilik 

yalnız kurumlara özgü bir husus da değildir. Gelir vergisi uygulamasında da söz 

konusudur. Yalnız gelir vergisi, şahsa bağlı bir vergidir. Değişik kaynaklardan doğan 

gelir, kaynak sahibine mal edilerek, onun şahsında vergilenir. Bu nedenle, gelir vergisi 

açısından önemli olan özel mamelekle, gelir doğurucu organizasyon mameleki 

arasındaki ayrımdır. Bunun dışında gelir sağlayıcı kaynaklar arasındaki mal ve hizmet 

aktarmaları, ancak matrah tespiti veya vergilendirme rejiminin özellikleri yönünden 

önem taşıyabilir80. 

Örtülü kazanç dağıtımında, kurum aslında nihai olarak ortaklarına menfaat 

sağlamak, yani kâr dağıtmak ve dağıtılan bu kârı kurum kazancından indirmek suretiyle 

vergi matrahını aşındırmak istemektedir81. 

Örtülü yoldan kazanç dağıtımının amacı, cari yılda veya geçmiş dönemlerde 

elde edilen veya birikmiş olan kazancın vergiye tabi olmadan ortaklara intikalidir. Yani 

ortaklara örtülü yoldan aktarılan kazançlar vergilendirilmemiş kazançlardır. Örtülü 

yoldan kazanç dağıtımında, vergilendirilmemiş kazançların şirket ortaklarına transferi 

amaçlandığı gibi, şirketin bir kısım ortaklarından kazanç kaçırma amacıda güdebilir. Bu 

durum özellikle halka açık anonim şirketlerde görülmektedir82. 

Örtülü kazanç işlemleri, bağlı işletmeler arasında gerçekleştirilen mal ve/veya 

hizmet alımlarının piyasa fiyatlarından değil, yapay fiyatlardan yapılmasıyla oluşur. 

Şirketlerin mal varlığının şirket sahiplerinin mal varlığından ayrı olması nedeniyle 

kurum kazancının kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmasını önlemek amacıyla 

örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
                                                
78 Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, Şubat 2012, s.363.  
79Köse ve Ferhatoğlu, s.20. 
80Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.363-364.  
81Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.108. 
82Erkan Gürboğa ve İhsan Bahri Belek, Örtülü Kazanç Dağıtımı Yoluyla Oluşan Katma Değer Vergisi Ziyaı, Vergi 
Sorunları (Arşiv CD), Sayı.135, (Aralık 1999), s.20. 
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Eğer şirket ortaklara veya yakınlarına karşı giriştiği muvazaalı ticari 

muamelelerle kurum kazancını aşındırma ve böylelikle kazancın vergi dışına taşıma 

kısmen ya da tamamen aşındırılması amacını güderse bu kısım örtülü kazanç kabul 

edilir83. 

Örtülü kazanç dağıtımı suretiyle kurum kazancının düşük gösterildiğinden 

bahsedebilmek için, kurumun emsalinden yüksek bedelle mal alması ve bu alış 

sebebiyle kurum kazancının azaltılmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle emsalinden 

yüksek bedelle bir emtia ya da başka bir iktisadi kıymet alınması halinde sadece yüksek 

bedelli alışdan hareketle örtülü kazanç dağıtımından bahsedilmeyecektir. Çünkü sadece 

yüksek bedelli alış tek başına örtülü kazanç dağıtımının varlığı için yeterli olmaz. Zira 

ticari işlemler alış ve satış olarak iki aşamadan teşekkül eder ve alış ile satış fiyatı 

arasındaki fark kurumun vergilendirilecek ticari kazancı olur84. 

Örtülü kazanç dağıtımı sadece vergi hukukuna ait bir müessese de değildir. 

Ticaret Kanunu uygulamasını da yakından ilgilendirir. Ticaret Kanunu açısından sorun, 

şirket kaynaklarının örtülü yoldan ortaklardan bir kısmına aktarılması suretiyle diğer 

ortakların haklarının ihlal edilmesinin önlenmesidir. Vergi hukuku uygulamasında da 

bir bakıma aynı paralelde, vergi payı itibariyle “işletmenin ortağı konumunda olan” 

Hazinenin hakkı korunmaktadır85.   

1.3. TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

İLİŞKİSİ 

Transfer fiyatlaması müessesesi başta ABD olmak üzere birçok ülkede uzun 

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

kadar bu konuda doğrudan çıkarılmış bir kanun sistemimizde bulunmamaktaydı. Çok 

uluslu şirketleri içine alarak yapılan araştırma sonuçlarının çoğu bizlere transfer 

fiyatlamasının en önemli ve öncelikli uluslararası vergi konularından biri olduğunu 

göstermektedir. Diğer ülke uygulamalarına bakıldığında transfer fiyatlaması prensip ve 

kurallarının ilk önce vergi mevzuatlarında düzenlendiği ve daha sonra bu düzenlemeler 
                                                
83Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 294. 
84Ersin Özkan, “Duran Varlık Alımlarında Örtülü Kazanç”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.148 (Ocak 2001), 
s.65. 
85Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları,  s.365.  
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esas alınarak ilgili diğer kurumların kendi mevzuatlarında düzenlemelerini yaptığı 

görülmektedir86. 

Çok uluslu şirketlerin dünya genelindeki kârlarını maksimize etmek için 

giriştikleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, ulusal vergi 

sistemlerini tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır87.  

En basit anlamda transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketler arasındaki mal ve 

hizmet satışı, kredi verme, kiralama gibi teslimlerde uygulanan fiyattır. Birden fazla 

ülkede faaliyet gösteren şirketlerin birbirleriyle ya da bölümleri, bağlı ortaklıkları, 

iştirakleri, v.b. arasında yaptıkları mali hizmet alışverişlerinde uyguladıkları ve yine 

aynı birimlerde teknik bilgi gibi diğer gayri maddi hakların değişime konu olması 

durumunda kullanılan fiyatlamaya uluslararası transfer fiyatlaması denilmektedir88. 

Diğer bir tanımda da transfer fiyatlandırması; ilişkili kişiler arasındaki mal 

teslimi ve hizmet ifası hallerinde söz konusu mal ve hizmetlere uygulanan bedel veya 

fiyatlandırma olarak ifade edilmektedir89. 

Örtülü kazanç kavramı ise hangi tür ilişkilerin vergi hukuku açısından kabul 

edilmeyeceği üzerinde durmaktadır. Transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç 

kavramları bir arada değerlendirilirken emsallere uygun olmayan transfer fiyatları örtülü 

kazanç olarak mütalaa edilebilir ya da örtülü kazanç, transfer fiyatlarının kötüye 

kullanılması olarak nitelendirilebilir90. 

1.4. TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN SORUNLAR 

1.4.1. Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı Yeteri Kadar Açık Değildir 

OECD kaynaklarının Türkçe’ye çevrilerek aynen alınmış olması bazı tanım ve 

kavramların anlaşılamamasına ve müessesenin tam olarak yerleşmemesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle transfer fiyatlandırması uygulamasının, mükellefler tarafından 

                                                
86Erdoğan, s.41. 
87Köse ve Ferhatoğlu, s.3. 
88Kaşkaya, s.4. 
89Emine Leyla Kıyat, “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, s.4. 
90Erdel ve Okumuş, s.83. 
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tam anlamıyla anlaşıldığını söylemek zordur. Transfer fiyatlandırması konusundaki 

yasal mevzuatın gözden geçirilmesi, genel, açık, şeffaf ve sade düzenlemelerin 

yapılması hem idare hem de mükellef açısından faydalı olabilir91. 

1.4.2. İlişkili Kişilerin Kapsamı Çok Geniştir 

Transfer fiyatlandırmasının en önemli koşullardan biri olan ilişkili kişi kavramı 

çok geniştir. Bir şirket için yüzlerce hatta binlerce kişinin bu kapsamda 

değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durum özellikle halka açık şirketler ve 

büyük ölçekli şirketler açısından önemli sıkıntılara yol açabilecektir. Ancak şirketler de 

artık ortaklar gibi doğrudan ilişkili kişilerle transfer fiyatlandırması yapmayarak daha 

karışık bir ilişki içerisinde örtülü kazanç dağıtımı yapabilmektedir. İlişkili kişi tanımının 

geniş tutulması idarenin elini güçlendirmektedir.  Ancak aynı şeyi mükellefler açısından 

söylemek mümkün değildir. Bu durum mükelleflerin iş yüklerinin artmasına neden 

olacaktır. Dolayısıyla ilişkili kişi tanımının gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi 

mükelleflerin iş yükünün azaltılması suretiyle bu müessesenin işlerliğini artmasını 

sağlayabilecektir.  

1.4.3. Mükelleflerden İstenilen Bilgi ve Belgelerin İbraz Edilmemesi veya 

Bu Belgelerin Hiç Düzenlenmemesi Halinde Uygulanacak Cezalar Yetersiz 

Kalabilecektir  

Mükellefler transfer fiyatlandırması kapsamında bütün bilgi ve belgelerini 

istenmesi halinde idareye veya vergi inceleme elemanlarına ibraz etmekle 

yükümlüdürler. Ancak bu belge ve bilgilerin ibraz edilmemesi ya da hiç hazırlanmamış 

olması halinde uygulanacak cezaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar 

olacağı aşikardır. Belirtilen cezaların tutarları ise oldukça düşüktür. Ceza tutarlarının 

düşüklüğü mükelleflerin bu konu hakkında cezayı öde ve kurtul mantığı içine 

girmelerine neden olabilecektir. Dolayısıyla ceza tutarlarının caydırıcılığı sağlayacak 

şekilde yeniden düzenlenmesi önemlidir.  

 

                                                
91Doğruyol, s.103. 
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1.4.4. Emsal Bedelle İlgili Olarak Veri Bankasının Kurulması Hem İdare 

Hem de Mükellef Açısından Hayatidir 

TF konusunun temelini emsal araştırması oluşturmaktadır. Ülkemizde halka 

açık şirket sayısının azlığı, hatta bazı sektörlerde halka açık şirket bulunmaması, halka 

açık şirketlerin sınırlı verilerine ulaşılabilmesi, halka açık şirketler dışında da mali veri 

bulabilme olanağı olmaması nedeniyle emsal araştırması çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır.  

Transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak sorun olabilecek bir diğer konu emsal 

bedel ya da fiyatın belirlenmesinde karşılaştırma yapılabilecek bir veri bankasının 

olmayışıdır92. Yurtdışında, firmaların yararlanabilecekleri DATASTREAM, 

COMPUSTAT, CRIPS, BvDEP, WRDS gibi veri bankaları bulunmaktadır. Özel girişim 

tarafından oluşturulan bu veri bankalarından firmalar veya danışmanlık şirketleri belirli 

bir ücret karşılığında yararlanabilmektedirler93. 

Veri bankalarının kurulmasıyla transfer fiyatlandırmasında uygulanacak 

yöntemler hakkında daha detaylı bilgiler verilmesi ve emsal olabilecek bir çok sayıda 

uygulama örneklerine yer verilmesi, uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermekte 

faydalı olacaktır94. 

Türkiye’de transfer fiyatlandırmasının pratikteki uygulamalarında, kâr marjına 

dayalı yöntemler, özellikle işleme dayalı net kâr marjı yöntemi oldukça sıklıkla 

kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dahası, bahsi geçen yöntemin 

uygulamalarında hemen hemen her zaman yurt dışı kaynaklı veri tabanlarından 

faydalanıldığını görmekteyiz. Bu uygulamalarda, en popüler olarak Hollandalı Bureau 

van Dijk şirketinin Amadeus adlı veri tabanının yanı sıra Osiris, Global Compustat, vs. 

gibi daha birçok yurt dışı kaynaklı veri tabanının da kullanıldığına rastlıyoruz. Bu veri 

tabanlarındaki mali veriler Türkiye piyasası ve ekonomisi dışında faaliyet gösteren 

şirketlere ait olduğu için Türk şirketlerinin ilişkili işlemlerini analiz etmek için 

                                                
92Doğruyol, s.105. 
93Köse ve Ferhatoğlu, s.46. 
94Doğruyol, s.106. 
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kullanılmaları ve genel anlamda Türk şirketleri ile karşılaştırılabilirlikleri doğal olarak 

sorgulanmaktadır95. 

Türk vergi sisteminde firmaların mali bilgilerini içeren ve ücret karşılığı bile 

olsa kamunun kullanımına açık bir veri tabanı bulunmadığından emsal için kaynak 

araştırmasına ihtiyaç vardır. Halka açık şirketlerin finansal tabloları, T. Cumhuriyet 

Merkez Bankası, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek odaları ile 

gayri resmi kuruluşları bu konuda kaynak olabilir96. 

1.4.5. Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Müesseselerinin Aynı 

Anda Bulunması Durumu 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde hüküm altına alınan transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin uygulandığı dönemde 

yapılan ödünç verme işlemleri 5520 sayılı KVK’nın 12. maddesinde düzenlenen örtülü 

sermaye müessesesi ile birlikte değerlendirildiğinde paradoksal bir durum ortaya 

çıkmaktadır97. Örtülü kazanç dağıtımı eleştirisinden kaçınmak isteyen bir mükellef 

örtülü sermaye eleştirisi ile karşılaşmakta, örtülü sermaye eleştirisinden kaçındığında 

ise örtülü kazanç eleştirisi ile karşılaşabilmektedir98. 

Şirket ortaklarının veya ortakların ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin 

finansman ihtiyaçlarının sermaye şirketleri tarafından ödünç para verilerek karşılanması 

ve bu şekilde ortaklara dolaylı veya dolaysız finansal imkan ve avantaj sağlanması, 

sermaye şirketlerince ortaklara yapılan bir finansman temini hizmetidir99. 

Kredi sözleşmeleri söz konusu olduğunda yapılan işlemin örtülü sermaye mi 

örtülü kazanç dağıtımı mı olduğu tereddüt yaratabilir100. Başka bir ifadeyle, ödünç para 

                                                
95Özgür Toros, “Transfer Fiyatlandırması Analizlerinde Neden Yurt Dışı Kaynaklı Veri Tabanları Kullanılıyor?”, 
Vergi Dünyası, Sayı.354 (Şubat 2011), s.162. 
96Ağar, s.142-143. 
97Emre Kartaloğlu, “Ödünç Para Alma ve Verme İşlemlerinde Örtülü Sermaye Müessesesi ile Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesinin Yarattığı Paradoks”, Vergi Sorunları, Sayı.220 
(Ocak 2007), s.104.             
98Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve uluslararası Transfer Fiyatlandırması, HUD, 
2005, s.45. 
99Nazan Yıldız ve Şebnem Pınar Gürgür, “Ödünç Para Verme Şeklinde Gerçekleşen Örtülü Kazanç Dağıtımları 
Katma Değer Vergisine Tabi Midir?”, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.157 (Ekim 2001), s.38-39. 
100Öncel, Kumrulu ve Çağan, s.364. 
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alınması ve verilmesi hem örtülü sermaye ve hem de TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

düzenlemelerinin kesiştiği bir alandır. TF incelemesinde faiz ödemesinin gerçekte bir 

kredi mi, yoksa öz sermayeye bir katkı mı olduğu belirlenmelidir. Faiz ödemesi, kâr 

hesaplanırken gider olarak indirilebilir. Kâr payı ise, kazancın dağıtılmasıdır ve 

indirilebilecek bir gider değildir. Kâr payı ödemesi, genelde, kredi gibi gösterilerek, bu 

şekilde kurumun öz sermayesine örtülü bir katkı sağlanır. Kurumun öz sermayesine 

göre yüksek bir orana ulaştığında bu krediler, örtülü sermaye olarak değerlendirilir101.  

Kurumlar vergisi mükelleflerinin öz sermayelerinin 3 katını aşacak miktardaki 

borç için emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak faiz ödemesi durumunda hem örtülü 

sermaye hem de transfer fiyatlandırması müesseseleri gündeme gelecektir.  

İki müessesenin birlikte ortaya çıkması çeşitli sorunları ortaya 

çıkarabilecektir102. 

Her iki durumun mevcut olması durumunda iki müessesenin de uygulanması 

gerekecektir. Buna göre; 

 Emsaline uygun faiz ödemesi yapılmış olması durumunda örtülü 

sermaye müessesesinin bulunduğu kabul edilerek transfer fiyatlandırması 

uygulanmayacaktır. 

 Emsalinden yüksek faiz ödemesi yapılmış olması halinde örtülü 

sermayeye isabet eden yani üç katı aşan tutara isabet eden faiz giderinin reddedilmesi 

gerekecek ve borcun örtülü sermaye sayılmayan kısmına isabet eden emsal fiyat farkı 

ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilecektir.  

 Emsalinden düşük faiz ödemesi olması halinde örtülü sermayeye isabet 

eden faiz reddedilirken, borcu veren taraf açısından emsalinden düşük faiz tahsil etmesi 

nedeniyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönünden işlem 

yapılacaktır. 

                                                
101Ağar, s.197. 
102Adnan Ersoy ve Ömer Güzeldal, “Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazaç Dağıtımı ile 
İlgili Problemler (I)”, Vergi Dünyası, Sayı.305 (Ocak 2007), s.74. 
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 Hiç faiz ödenmemesi durumunda ise borcu veren taraf açısından 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı kabul edilecek, ancak 

örtülü sermaye müessesesi uygulanmayacaktır.  

Ayrıca; anılan müesseselerin aynı anda ortaya çıkması halinde; müesseselerin 

uygulama sıralarının sonucu hangi yönde etkileyeceği de ortaya konulmalı ve tercih 

sorunu belli bir kritere bağlanmalıdır103. 

Bir şirket, ortağı bulunduğu şirkete borç para verdiğinde104; 

- Faiz alırsa, faizi ödeyen şirketin örtülü sermaye üzerinden faiz yürüttüğü,  

- Faiz almazsa, faizi almayan bu kurumun örtülü kazanç sağladığı, 

İddiasına dayanan tarhiyatlar söz konusu olabilir. 

Danıştay 3. Dairesi’nin 1991 yılında aldığı kararda ortakları aynı olan iki 

şirketten birinin atıl duran sermayesini diğer şirkete faizsiz kullandırılmak suretiyle 

menfaat sağlanmasının kurum kazancının örtülü olarak dağıtıldığı anlamına geldiğine 

ilişkin kararın özeti aşağıda yer almaktadır. 

“… Olayda, olduğu gibi aynı gruba bağlı şirketlerden, birindeki nakit 

fazlasının, finansman gereksinimi olan diğer bir gruba aktarılması ihtiyacı her zaman 

doğabilir. Aktarılan maddi kaynak karşılığında faiz alınmadığından, örtülü kazanç 

dağıtıldığı, faiz alınması halinde ise örtülü sermaye teşkil edildiği değerlemesi içinde 

tarhiyata muhatap olunma durumu ortaya çıkacağından aynı grup içindeki şirketlerden 

birindeki nakit fazlasını bankaya yatırmak, finansman gereksinimi olan diğer şirkete ise, 

bu bankadan kredi almak gibi çarpık uygulamalar ortaya çıkabileceği ve vergilendirme 

ile ilgili bir uygulamanın ticari işleyişi bu ölçüde saptırması da normal karşılanmayacağı 

                                                
103Muhittin Bekler ve Saadettin Yılmaz, “Örtülü Sermaye ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı Müesseseleri, İşleme Taraf Olan Mükellefler Bakımından Aynı Anda Gerçekleşebilir mi?”, Vergi Dünyası, 
Sayı.344 (Nisan 2010), s.100. 
104Maç, s.17.18.  
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cihetle mahkeme kararının onaması gerektiğinden aksi yolda verilen sayın çoğunluk 

kararına katılmıyoruz.”105. 

Bir borç alıp verme işleminin olması ve ayrıca bu işlemin ortaklar arasında 

gerçekleşmesi halinde (her iki müessese açısından diğer ek şartların da gerçekleşmesi 

halinde) iki müessese de ortaya çıkabilecektir. Burada belirtilmesi gereken bir önemli 

nokta da; bu müesseselerin ortaya çıkabilmesi için bu gerçekleşen işlemler nedeniyle 

ortaya çıkan gider ve gelir unsurlarının yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve 

dönem kazançlarının tespitinde dikkate alınması gereğidir106. 

1.4.6. Hazine Zararında Belirsiz Alanlar Söz Konusudur 

Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen 

fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken 

her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde hazine zararı tanımlanırken “her türlü 

vergi” ifadesine yer verilmiş, ancak bunların hangi vergiler olduğu konusunda bir 

açıklama yapılmamıştır.  

Madde gerekçesinde107, “gelir, kurumlar ve her türlü” vergiden 

bahsedilmektedir. Bu ifade, sadece resim ve harçlar ve diğer kamu gelirlerinin kapsam 

dışı bırakıldığı konusuna açıklık getirmektedir. Örneğin, gayrimenkulün ilişkili kişiye 

emsal bedelinin altında satılmasında, tapu kayıt harcı düşük ödendiği için Hazine zararı 

oluştuğu iddia edilemeyecektir. Ama öte taraftan açıkça hangi vergilerin kastedildiği 

belli değildir108. Bu nedenle hazine zararı kavramının yeniden tanımlanması 

uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Hazine zararı; ilişkili kişiler arasındaki fiyatın veya bedelin emsalinden yüksek 

olduğu, bu işlemlerin hiçbir dolaylı vergi kapsamına girmediği, istisna tutulduğu veya 

                                                
105Danıştay 3. Dairesi, Karar Yılı:1991, Karar No:1228, Esas Yılı:1989, Esas No:1721, Karar Tarihi: 26.03.2001 
106Bekler ve Yılmaz, s.94-95. 
107Yazar, bahsettiği madde gerekçesinin, maddeyi öneren milletvekillerinin hazırladıkları teklif metnindeki gerekçe 
olduğunu belirtmektedir. 
108Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı”, Yaklaşım, Sayı.188 (Ağustos 2008), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20080812608.htm (04.09.2011) 
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ilişkili işlemler dolayısıyla yapılan ödemelerin tevkifata tâbi olmadığı durumlarda 

uygulanma imkânına sahiptir. Vergi yükünün mükellefe ait olması ve vergi ziyaının 

mükellef nezdinde takip edilmesi esastır109. Yurt içi transfer fiyatlandırmasında 

denetimin etkinliği için hazine zararı şartının yasal düzenlemelerden çıkarılması 

gerekmektedir110. Böylece kazancını bu yolla azaltan firmanın işlemlerinin hazine zararı 

unsuru dikkate alınmadan incelenmesi sağlanmalıdır. 

Hazine zararının varlığının aranıp aranmaması konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. 5422 sayılı (eski) KVK uygulamasında hazine zararının varlığının 

aranıp aranmayacağı hususu tartışmalı bir konuydu. 5422 sayılı kanunun yürürlükte 

olduğu dönemlerde verilen yargı kararları hazine zararının bir koşul olarak aranması 

gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, 5520 sayılı (yeni) KVK’ya hazine zararı şartı 

eklenmemiş olsaydı da, yargı mercilerince, yurt içinde kurumlar vergisi ödeyen ilişkili 

firmalar arasında transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının oluştuğunun 

kabul edilmesi için hazine zararının varlığının aranacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır.     

Ancak, biz transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının oluşmuş 

kabul edilmesi için hazine zararının aranması gerektiğine yönelik görüşlere 

katılmıyoruz.  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının gerçekleşmiş 

kabul edilmesi için hazine zararının aranması, bir vergi güvenlik önlemi olarak yapılan 

düzenlemenin amacına uygun düşmemektedir. Çünkü, yapılan yasal düzenleme ile 

kurum kazancının aşındırılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla transfer 

fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı düzenlemesinin bir vergi güvenlik 

önlemi olarak getirildiği unutulmamalı ve hazine zararının aranmasına yönelik yapılmış 

yasal düzenleme gözden geçirilmelidir. 

1.4.7. Peşin Fiyatlandırma Harçlarının Yüksek Oluşu 

Türkiye’de başvuru harçlarına yönelik uygulama; küçük ve orta ölçekli 

işletmeler için belirlenecek bazı kriterlere (örneğin, yıllık ciro, transfer 

fiyatlandırılmasına konu işlemlerin türü ve hacmi gibi) göre değerlendirilerek bu tür 
                                                
109Ağar, s.161. 
110Pehlivan ve Gökbunar,  s.118. 
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işletmeler için büyük hacimli işletmelere göre farklı bir başvuru harcı alınması yoluna 

gidilebilir. Ayrıca, tek, iki ve çok taraflı anlaşma türlerine göre de başvuru harcı 

alınması mümkündür111. 

1.4.8. Gümrük Değerlerinin Farklı Olması 

Gümrük idaresi ile vergi idaresi arasında, transfer fiyatlamasına dair iletişim ve 

işbirliği, hem gümrük hem de gelir ya da kurumlar vergisi matrahlarında aşınmayı 

önleyici nitelikte olacaktır112. 

Bir çok ülke gümrük idarelerince, emsallerine uygunluk ilkesi bağımlı 

teşebbüsler tarafından ithal edilen ürünlere biçilen değerle, bağımsız teşebbüsler 

tarafından ithal edilen aynı ürünlerin değeri arasında bir karşılaştırma ilkesi olarak 

uygulanmaktadır. Bu anlamda transfer fiyatlandırmasından hareketle ortaya çıkan 

kavramlar, gümrük ile ilgili değerlemelerde de kullanılmaktadır113. 

Gümrük ve kurumlar vergisi arasındaki ilişkide dikkat edilmesi gereken bir 

diğer husus kurumlar vergisinin gümrük vergisinden daha düşük olduğu durumda 

mükellefin vergi arbitrajı yapması ihtimalidir. Diğer bir ifadeyle gümrükte ödenen 

vergilerin kurum kazancı üzerinden ödenecek vergilerden daha yüksek olması halidir. 

Mükellef iki vergi arasındaki marjın yüksek olması durumunda kâr’ı en fazlaya 

çıkarmak veya vergiyi en aza indirmek için gümrük vergisi yerine kurumlar vergisini 

ödemeyi tercih edebilmektedir. Bu arbitraj ithal ettiği malın gümrük değerini düşük 

bildirerek daha az gümrük vergisi ödeme ve gümrük vergisini erteleyerek kurumlar 

vergisini ödemeyi tercih edilmesiyle yapılmaktadır. Gümrükte eşya değeri düşük beyan 

edilen mal nedeniyle malın maliyeti de düşük oluşmakta ve sonuçta satış kâr’ı yüksek 

çıkmasına rağmen kurumlar vergisi oranı gümrük vergisi oranından daha düşük olduğu 

için daha az kurumlar vergisi ödeyerek toplam vergiyi azaltmaktadır. Toplamda daha az 

                                                
111Ayben Ünel, “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Uygulamalarına İlişkin Ülke Örnekleri ve Türkiye Açısından 
Değerlendirme”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı.81 (Eylül 2010), s.154-155. 
112Aktaş, s.98. 
113Işık, s.109. 
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gümrük artı kurumlar vergisi ödenmesi sonuçta doğal olarak şirket dönem net kâr’ını 

artırmaktadır114.  

Ürünleri ithal eden bir vergi mükellefi, gümrük vergileri nedeniyle ticari 

işlemler için düşük bir fiyat belirlemeye, böylece uygulanacak olan gümrük vergisini 

aşağıda tutmaya çalışabilir. Bunun yanında katma değer vergilerini, satış vergilerini ve 

tüketim vergilerini az ödemek için düşük beyan yoluna gidebilir. Buna karşılık gelir ve 

kurumlar vergileri açısından indirilecek giderleri arttırmak için aynı ürünler için 

olduğundan daha yüksek bir fiyat beyan etmek isteyebilir. Fiyatlardaki bu tezatlık 

nedeniyle bağlı ve ana şirketler, vergi ve gümrük konusunda ikiliği idare etmeye 

çalışmaktadırlar. Mükelleflerin bu faaliyetleri karşısında, işin kamu boyutunu teşkil 

eden gelir ve gümrük idareleri, kendi aralarındaki işbirliği yapmaları yoluna 

gitmektedirler. Bilgi alış verişi alanındaki işbirliğini, gelir ve gümrük idarelerini 

birleştirmiş ülkelerde gerçekleştirmek zor olmayacaktır. Farklı idareleri olan ülkeler, 

idareler arasındaki bilginin akışını kolaylaştırmak için bilgi aktarımı kurallarında 

değişiklik yapma yoluna gidebilmektedirler. Gelir ve gümrük idaresi ayrı olan 

Türkiye’de, bu iki idare arasında bilgi alış verişinin sağlıklı ve devamlı bir şekilde 

yapılması ihtiyacı bulunmaktadır115. 

Yatırım yapılan, diğer deyimiyle konuk gidilen (host) ülkenin antitransfer 

fiyatlandırması düzenlemeleriyle aleyhine işlemleri engellemesi gerekir. Ancak ilgili 

hükümetin vergi ve gümrük otoritelerinin tüm işlemlerin doğasına ve onların 

fiyatlandırılmalarına dair uygun piyasa fiyatı (arm’s lenght) konusunda yeteri kadar 

bilgi birikimine sahip olup, transfer fiyatlandırması manipülasyonu uygulamalarını 

tespit edip engelleyebiliyor olmaları gerekir116.  

 

 

 

                                                
114Namık Kemal Uyanık, Transfer Fiyatlandırma, Türmob Yayınları-320, s.33. 
115Işık, s.108-109. 
116Aktaş, s.201. 
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2. TÜRK VERGİ SİSTEMİ’NDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE 

İLGİLİ DÜZENLEMELER 

21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5520 sayılı KVK’nın “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 

başlıklı 13. maddesi ile 193 sayılı GVK’nın “indirilemeyecek giderler başlıklı” 41. 

maddesinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenlemeler yer almaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1949’dan beri uygulanan 5422 sayılı 

Kanunu tamamen yürürlükten kaldırırken kurumların vergilendirilmesi ile ilgili117 başta 

transfer fiyatlandırması düzenlemelerine yer vermiştir.   

Sonuç olarak örtülü kazanç müessesesi, kurum mameleki ile kurumla ilişkili 

kişi sayılanların mameleklerinin ayrı olduğundan hareketle, kurum kazancının kurumlar 

vergisine tabi tutulmadan kurum dışına aktarılmasını önlemek amacıyla getirilmiş bir 

vergi güvenlik müessesesidir118. Vergilendirmede otokontrol müesseselerinin temel 

amacı, asgari bir vergi hasılatının temin edilmesi veya belirli işlemlerinin vergi yasaları 

açısından değerlendirilmesinde bir alt sınır belirlemektir119. Genel olarak örtülü kazanç 

dağıtımı iki farklı biçimde gerçekleşebilmektedir. Birinci durumda ilişkili kişiden 

emsaline nazaran yüksek bedelle mal ya da hizmet alımı yapılması söz konusu olurken 

ikinci durumda ilişkili kişiye emsaline nazaran düşük bedelle mal satıldığı ya da hizmet 

verildiği görülmektedir120. 

 Önemli olan husus kârın elde edildiği şirket bünyesinde vergilendirilmesi ve 

vergilendirme yapıldıktan sonra kanuni yükümlülüklerin yerine getirilerek hisse 

sahiplerine paylaştırılmasıdır121. 

                                                
117Erdoğan Öcal, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Transfer Fiyatlandırması (Örtülü Kazanç Dağıtımı) Konusunda 
Neler Getiriyor?”, Yaklaşım, Sayı.166 (Ekim 2006), s.48. 
118Beytullah Sarıcan ve Yakup Türk, “Henüz Gider Olarak İndirilmeyen Örtülü Kazanç Tutarı Matraha İlave 
Edilebilir mi?”, Vergi Dünyası, Sayı.338 (Ekim 2009), s.85. 
119Erkal Esen, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararı”, Vergi Raporu, 
Sayı.133 (Ekim 2010), s.93. 
120Gökhan Kayar ve Ömer Sayılganoğlu, “Örtülü Kazanç Tutarına İsabet Eden KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp 
Yapılmayacağı”, Vergi Dünyası, Sayı.350 (Ekim 2010), s.63. 
121Ali Haydar Yıldırım, “Sınırlı Sorumluluk ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Olası 
Sonuçları”, Vergi Sorunları, Sayı.248 (Mayıs 2009), s.75. 
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2.1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin 

Vergi Mevzuatı 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin 

getirilme nedeni sadece çok uluslu şirketlerin kâr transferlerinin engellenmesi olmayıp, 

aynı zamanda ülke içerisinde yerleşik bulunan iki şirket arasında gerçekleşebilecek kâr 

transferlerini de engellemeye dönük olarak getirilmiştir. 

Gelirin doğru olarak gösterilebilmesi için ilişkili şirketler tarafından satılan mal 

ve hizmet fiyatlarının şirketlerin ilişkili olmaması halinde ödenecek fiyatlarla aynı 

olması gerekmektedir. Yüksek vergi uygulanan ülkelerdeki grup şirketler ve ortaklar 

tarafından satılan mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesi ve bu şirketlere yapılan 

satışların fiyatlarının yükseltilmesi suretiyle gelir aktarımı gerçekleştirilebilir122. 

2.1.1. 5520 Sayılı Kanunda Yer Alan Yasal Düzenlemeler 

5520 sayılı KVK’nın “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. maddesinde 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının 

tespitinde indirim olarak dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yolla 

dağıtılan kazançlar kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir ve kurum kazancına 

eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme KVK’nın 13. maddesinin yasal 

dayanağını teşkil etmektedir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde;  

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

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

kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 

sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, 

ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren 

işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

                                                
122Övül Çölgezen, “Uluslararası Vergi Planlaması”, Vergi Dünyası, Sayı.349 (Eylül 2010), s.66. 



37 
 

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

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

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu 

gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerin üstsoy 

ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi 

sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar 

Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilere yapılmış tüm işlemler, 

ilişkili kişilere yapılmış sayılır. 

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

da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

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

ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, 

cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur. 

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

bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit 

eder: 

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere 

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

ve aralarında herhangi bir şekilde ilişkili bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 

birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit 

edilmesini ifade eder. 

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

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade 

eder. 

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

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere 
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yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşürülerek 

hesaplanmasını ifade eder. 

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma 

olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer 

yöntemleri kullanabilir. 

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

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

ile anlaşarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere 

anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 

(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, bu 

maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr 

payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan 

vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar 

ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen 

vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

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

kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde) Tam mükellef kurumlar ile yabancı 

kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi 

kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak 

dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından 

kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle 

kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının 

eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 

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

denilmektedir. 
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5520 sayılı Kanunun 37. maddesinin “ç” bendine göre, transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin yürürlük tarihi 01.01.2007 olarak 

belirlenmiştir. 

2.1.2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Yer Alan Yasal Düzenlemeler 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. 

maddesine 5615 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle yapılan değişiklikle 5. bent olarak 

eklenen transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler 01.01.2007 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 04.04.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Madde hükmüne göre; 

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

üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince 

uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden 

çekilmiş sayılır. 

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

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

bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan 

diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. 

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

para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, 

her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir 

veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise, ilişkili kişinin 

vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan 

işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

Ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen ödemeler olarak 

düzenlenmiş hükümlerde yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 
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dağıtımı, ticari kazanca ait bir düzenleme olarak kabul edilmiştir. GVK’da sayılan 7 

gelir unsurundan biri olan ticari kazanç dışında diğer gelir unsurları için transfer 

fiyatlandırması uygulanmayacaktır123. 

2.1.3. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Genel Tebliğlerde ve Sirkülerde 

Yer Alan Düzenlemeler 

1 seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilişkili kişi kavramı ve 

emsallere uygunluk ilkesi, emsaline uygun fiyat veya bedelin tespitinde uygulanacak 

yöntemler, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç tutarlarının kâr payı 

sayılması ve yapılacak düzeltme işlemleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 

Konuyla ilişkin olarak 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğ ve 22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğ bulunmaktadır. 

Ayrıca 20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar 

Vergi Genel Tebliğinde 5766 sayılı Kanunla KVK’nın 13. maddesine eklenen “hazine 

zararı” konusuna ilişkin açıklama yapılmıştır. Öte yandan KVK’nın 13. maddesinin son 

fıkrası gereği Bakanlar Kuruluna tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili olarak 

“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” 

06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bunun dışında Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından, 24.04.2008 tarihinde 1 No’lu Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler yayımlanmıştır. 

2.2. Türk Vergi Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kazancın Unsurları 

Örtülü kazanç dağıtımı, kurum kazancının vergiye tabi tutulmadan, belli 

ilişkiler içinde bulunulan gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasını ifade eder. Dağıtım, 

kurum varlığından bedelsiz kıymet verilmesi veya mal ve hizmet alım satımlarının 

                                                
123Doğruyol, s. 43. 
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emsalinden farklı fiyatlarla yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Bu, örtülü kazanç 

dağıtımının objektif unsurudur. Örtülü kazanç dağıtımında, mükellefin vergi kaçırma 

niyet ve kastının bulunup bulunmadığına bakılmaz. Ancak, belli ilişkiler içinde 

bulunulan kimselere kurum varlığından bedelsiz kıymet verilmesi veya emsalinden 

farklı fiyat uygulaması, aktif bir eylem ve iradeye bağlı olarak gerçekleştirilebilecek 

hususlardır. Başka şekilde ifadeyle, örtülü yoldan kazanç dağıtılabilmesi, kurumun bu 

amaca yönelik bir iradesinin bulunması şartına bağlıdır. Bu da, örtülü kazanç 

uygulamasında subjektif unsuru teşkil eder124. 

2.2.1. İlişkili Kişi Kavramı 

Vergisel açıdan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının 

eleştiri konusu yapılabilmesinin objektif unsurlarından birisi “ilişkili kişilerle” yapılan 

alım-satım işleminin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılmasıdır. Kısacası 

işletme, ilişkili kişiye aynı şartlar altında üçüncü bir kişiye vermeyeceği bir menfaati 

sağlıyorsa transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmiş olur. 

Ödemenin yapıldığı üçüncü kişi ile ortak arasındaki ilişkiler ya kişisel ilişki 

veya maddi ilişki biçiminde belirirler. Kişisel ilişkiler akrabalığa dayanan kişisel ilişki, 

sözleşmeye dayanan kişisel ilişki veya sosyolojik ilişki görünümünde olabilir. Maddi 

ilişki ise ortağın diğer ortaklıklardaki payları nedeniyle ortaya çıkar125. 

İlişkili kişiler arasındaki işlemlerin ve bu işlemlere ilişkin şartların, ilişkisiz 

kişiler arasındaki işlemlere yön veren ekonomik ve hukuki yapı altında 

değerlendirilmesi gerekliliği transfer fiyatlandırması analizlerinin temel yapı taşını 

oluşturmaktadır126. 

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı örtülü 

kazanç uygulamasının kapsamı içerisindedir. İlişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt 

dışı faaliyetlerle ilgili olarak yapılan mal ya da hizmet alım-satım işlemleri transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilecektir. Diğer 
                                                
124Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.368.  
125Muallâ Öncel, Kurumlar Vergisi Açısından Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye”, 
Ankara: Sevinç Matbaası, 1978, s.44. 
126Abdulkadir Demirci, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında ‘Gerçekçi Bir Şekilde Sahip Olunan Seçenekler’ 
Kavramı”, Vergi Dünyası, Sayı.365 (Ocak 2012), s.48. 
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bir ifadeyle örtülü kazanç uygulaması kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra gelir 

vergisi mükellefleri için de geçerli bulunmaktadır127.  

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerde ilişkili kişilerin Kurumlar ve 

Gelir Vergisi mükelleflerine göre ayrı ayrı düzenlendiği görülmektedir. 

2.2.1.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İlişkili Kişi 

22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde 

ilişkili kişi kavramı; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

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

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu 

gerçek kişi veya kurumları ifade etmektedir. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin 

üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili 

kişi sayılmaktadır. 

KVK 13. maddesine göre ilişkili kişi; 

 Kurumların kendi ortaklarını, 

 Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 

kurumları, 

 Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, 

 Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi 

bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, 

 Ortakların eşlerini,  

 Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçünce derece dahil yansoy 

hısımları ve kayın hısımlarını, 

                                                
127Atış, (31.07.2011). 
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 Türk Vergi Sistemi’nden daha düşük vergi yüküne sahip olan ve bilgi 

değişimine yanaşmayan ülkelerde ve bölgelerde bulunan kişileri 

 ifade etmektedir. 

Türk Vergi Mevzuatında yer alan ilişkili kişi kavramına yapılan en önemli 

eleştiri bu kavramın çok net tanımlanmayıp mükelleflerin uygulamada sorunlarla 

karşılaşılabileceğinin düşünülmesidir. Ayrıca ilişkili kişi tanımının kapsamı çok geniş 

tutulduğuna yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Yapılan bazı eleştirilerde bazı 

mükellefler için ilişkisiz kişi kavramın yapıp bu taraflarla yapılan işlemlerin daha kolay 

olacağına değinilmektedir. Ancak transfer fiyatlandırması konusundaki belgelendirme 

boyutu nedeniyle mükelleflerin belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri 

için her bir ilişkili kişiyi ayrı ayrı ve tam olarak belirleyebilmesi gerekmektedir128. 

Muhtemeldir ki, bazı mal satışlarının ilişkili kişiye yapılmış olduğu ancak olası bir vergi 

incelemesinde fark edilecektir. Bu durumda da belgelendirme yükümlülüğünün 

zamanında yerine getirilmediğinden hareketle cezaya maruz kalınması olasıdır129. 

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar 

Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilere yapılmış tüm 

işlemlerin, ilişkili kişilerle yapılmış sayılacağı ayrıca mezkûr maddede hükme 

bağlanmıştır130. 

Yukarıdaki ifadeyle vergi cennetleri olarak anılan ülkeler kastedilerek ilişkili 

kişi olarak nitelendirilmişlerdir. Günümüze kadar Bakanlar Kurulu bu ülkelerin listesini 

yayımlamamıştır131. 

Bakanlar Kurulu’nun yayımlayacağı listedeki ülkelerde yerleşik olan veya bu 

ülkelerde faaliyette bulunan kişi veya kuruluşlara yapılan her türlü ödeme üzerinden ilk 

                                                
128Kaşkaya, s.77. 
129Onur Elele, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramı ve 
Değerlendirmeler”, Vergi Dünyası, Sayı.318 (Şubat 2008), s.84-85. 
130Ramazan Biçer, “Transfer Fiyatlandırması İle Gümrük Kıymet Takdirine İlişkin Kuralların Karşılaştırılması”, 
Vergi Sorunları, Sayı.248 (Mayıs 2009), s.151. 
131Kıyat, s.157. 
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olarak %30 oranında stopaj kesilecektir. Bakanlar Kurulu bu oranı %0’a kadar 

indirmeye ve %60’a kadar çıkarmaya yetkili durumdadır132. 

2.2.1.2. Gelir Vergisi Mükellefleri Bakımından İlişkili Kişi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. 

maddesinin 1. fıkrasının ilk dört bendinde, teşebbüs sahibi ile eşinin ve küçük 

çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerlerin gider kabul 

edilmeyeceği belirtilmektedir. Söz konusu düzenleme Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

13. maddesiyle hüküm altına alınan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı” başlıklı maddesiyle paraleldir. 04.04.2007 tarih ve 5615 sayılı kanunla Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde yapılan değişiklik Transfer Fiyatlandırması 

yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına ilişkin özel bir düzenleme içermektedir.   

GVK’nın 41. maddesinde yapılan değişiklikle teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve 

altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı 

bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya 

sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bir şirkete doğrudan veya dolaylı ortak olan teşebbüs sahibi ile söz 

konusu şirketler ilişkili kişi kapsamında değerlendirilecektir. Bu ilişkinin varlığının 

kabulü açısından sermaye veya kâr payı oranının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, TF’nin gelir vergisinde başlıca uygulama 

ilkeleri şu şekilde özetlenebilir133: 

 Sadece, gerçek usulde ticari kazanç gelir vergisi mükellefleri (bu 

tanımla birinci ve ikinci sınıf tacirler bu kapsama girmekte, basit usule tabi olan ticari 

kazanç erbabı ile vergiden muaf olan küçük esnaf kapsam dışında kalmaktadır) bu 

kazançları ile ilgili olarak TF hükümlerine tabi olacaklardır. 

                                                
132Koç, s.42. 
133Erdoğan Öcal, “Gelir Vergisinde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Sorunları, Sayı.246 (Mart 2009), s.14-15. 
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 İşletme sahibinin işletmeden çekişleri; 41. maddenin 1. bendi 

hükmünde düzenlendiği için, bu kişinin kendi işletmesi ile olan kira, mal ya da hizmet 

alım/satımı, inşaat hizmeti gibi işlemleri 5. bent hükmü (TF) kapsamı dışındadır. 

 Eş ve çocukların, inceleme konusu işletme ile olan ilişkileri için, adı 

geçenler hem 1. ve hem de 5. bent hükmünde yer aldıklarından, hangi madde hükmünün 

uygulanacağı konusunda duraksama yaratmaktadır. Ancak, 5. bent hükmü daha yeni ve 

daha özel düzenlemeler içerdiği için, bu bent hükmünün uygulanabileceği 

görüşündeyiz. Kaldı ki, 1. bent hükmünde bunu önleyen bir hüküm de yer 

almamaktadır. 

 İşletme sahibi, eş ve küçük çocuklarının işletmeden aldıkları ücret 

benzeri ödemeler, faiz ve tazminatlar hiçbir şekilde gider yazılamadığı için, TF 

uygulaması dışında kalacaktır. 

2.2.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının 

Hukuki Şekilleri 

Kurumlar Vergisi Kanunun 13. maddesinde, “Kurumlar, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat 

işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, 

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

hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” denilmektedir. 

Bu hükümle; ilişkili kişilerle gerçekleşen işlemlerde gerçeğe aykırı transfer 

fiyatlandırması belirlenmesi örtülü kazanç dağıtımı işleminin bir aracı olarak 

nitelendirilirken, transfer fiyatlandırması manipülasyonuna konu olabilecek işlemlerin 

mal veya hizmet alımı ya da satımı olduğu belirtilmiştir. Hükmün devamında da mal 

veya hizmet alımı ya da satımı olarak değerlendirilecek işlemlerin neler olduğu 

açıklanmıştır. Buna göre, alım, satım, imalat, inşaat işlemleri, kiralama, kiraya verme 

işlemleri, ödünç para alınması, verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 
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gerektiren işlemleri her halde mal veya hizmet alım veya satımı olarak 

değerlendirilecektir134. 

2.2.2.1. Alım-Satım İşlemleri 

TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı için alım satıma taraf olan kişi, öncelikle, 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde sayılan ilişkili kişilerden olmalıdır. İşletmeye 

ilişkili kişiden emsalinin çok üzerinde bir bedelle mal alınması, TF yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımıdır. İlişkili kişilerin işletmeye emsalinin çok üzerinde bir bedelle satış 

yapması durumunda bunun TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılabilmesi için bu 

malın doğrudan veya dolaylı olarak üretim girdisi yapılmış olması gerekir. Yüksek mal 

maliyetinden dolayı işletmenin kârını olumsuz etkilemesi sebebiyle TF yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı için malın satılması şartı aranır135. Bir anonim şirket ortaklarından 

birine normal piyasa satış koşullarına göre düşük bedelle örneğin maliyet bedeli ile mal 

satsa, anonim şirketin almadığı satış kârı matrah farkı olarak vergiye tabi olacaktır136. 

Diğer müşterilere yapılmayacak ölçüde büyük iskontolar, ortağın başka şirketteki 

paylarını fahiş fiyatla kendi şirketine satması veya şirketin kendi pay senetlerinin 

ortakları ile kendisi arasında uyumsuz ivazlar üzerinden alım-satıma konu olması 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının örnekleridir137. 

Bu ilişkilerde, edim ve karşı edimin dengeli olmaması ve bu uyumsuzluğun 

taraflar arasındaki ortaklık ilişkisinden kaynaklanması, örtülü kazanç dağıtıldığını 

gösterir138.  

2.2.2.2. İmalat ve İnşaat İşlemleri 

Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yüksek bedelle imalat ve inşaat 

işlemleri yaptırılması veya emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak düşük bedelle 

imalat veya inşaat işi yapılması durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımından bahsedilir.  

                                                
134Köse ve Ferhatoğlu, s.33-34 
135Ağar, s.169. 
136Selâhattin Tuncer, Vergi Uygulamaları, İstanbul: Ar Basım Yayın ve Dağıtım, 1983, s.249. 
137Öncel, s.85. 
138Özmen, s.203. 
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Kurumların ortakları veya diğer kişilerle iktisadi ilişkiler içerisinde 

bulunmaları vergileme açısından bir sorun yaratmaz Ancak, ortaklara veya diğer 

kişilerle yapılan muameleler sırasında uygulanan fiyat politikası emsaline göre göze 

çarpacak kadar yüksek veya düşük olduğunda bu yolla şirketin örtülü kazanç dağıttığı 

neticesine varılır139. İmalat ve inşaat muamelelerinde kurum işi ortaklarına veya ilişkili 

sayılan kişilere yaptırabilir. Ancak söz konusu işlemlerin emsallere göre düşük veya 

yüksek fiyatla gerçekleştirildiği durumlarda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımının oluştuğu kabul edilir. 

2.2.2.3. Kiralama ve Kiraya Verme İşlemleri 

Kira sözleşmesi gereğince kiraya veren, sözleşme konusunun kullanımını 

kiracıya bırakmak ve kiracı da bunun karşılığı olarak kararlaştırılan kirayı ödemekle 

yükümlüdür. Bu yükümlülüklerden biri eksik olursa vergi hukuku yönünden kira ilişkisi 

tanınmaz ve ödemenin tamamı140 transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

sayılır. 

İşletmenin ilişkili kişilerle kiralama ilişkisi içinde bulunması durumunda 

belirlenen kira bedelinin emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi 

gerekmektedir141. Emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenen fiyatın üstünde ya da 

altında yapılan kiraya verme ve kiralama işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilecektir142. Bir şirketin sahip bulunduğu bir 

gayrimenkulü, müdürlerden birine düşük bedelle kiraya vermesi halinde, aradaki farkın 

kurum kazancı olarak vergilemesi gerekecektir143. Aynı şekilde ortaklardan birine ait 

olan mal veya hak, şirket tarafından emsaline oranla çok yüksek bir bedelle kiralanırsa, 

şirketin ödediği kira bedeli ile emsal kira arasındaki fark, ortağa TF yoluyla örtülü 

olarak dağıtılmış kazancı ifade eder144.  

İşletme ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği kiralama işlemlerinde ilk olarak dış 

emsalleri, dış emsallerin bulunmaması durumunda iç emsalleri dikkate alacak, iç 
                                                
139Özmen, s.219. 
140Öncel, s.91. 
141Köse ve Ferhatoğlu, s.34. 
142 Doğruyol, s.81. 
143Selâhattin Tuncer, Vergi Uygulamaları, İstanbul: Ar Basım Yayın ve Dağıtım, 1983, s.249. 
144Öncel, s.93. 
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emsallerin de bulunmaması durumunda “emsal kira bedeli”ne göre kira tespiti söz 

konusu olabilecektir145. 

Ödenen kira bedelinin emsaline göre düşük veya yüksek olduğunun 

belirlenmesini sağlayacak ölçütlere ilişkin olarak 5520 sayılı KVK’da bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak 213 sayılı VUK ve 193 sayılı GVK’da bu konuda çeşitli 

düzenlemeler yer almaktadır. 

193 sayılı GVK’nın “Emsal Kira Bedeli” başlıklı 73. maddesine; “Kiraya 

verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz 

olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve 

hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya 

mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira 

mevcut değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir. Diğer 

mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel 

bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine 

göre belli edilen değerlerinin % 10’udur. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak 

başkalarının ikametine bırakılması; 

2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis 

edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis 

edilmiş ise konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. (Kardeşler 

evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.); 

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi, 

4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve 

belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.” denilmektedir. 

                                                
145Köse ve Ferhatoğlu, s.34. 
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Dolayısıyla GVK’da yer alan bu düzenleme transfer fiyatlandırması 

bakımından kiralama ve kiraya verme faaliyetlerini diğer işlem türlerine göre farklı bir 

boyut kazandırmaktadır.  

Mal veya hakların, emsaline kıyasla, çok yüksek veya düşük bir bedelle 

kiralanması halinde şirketin ödediği kira bedeli ile emsal kira bedeli arasındaki fark, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapıldığını gösterecektir. Ancak 

aynı durumu GVK açısından değerlendirdiğimizde ise 73. maddede sayılan istisnaların 

dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla gerçek kişiler açısından GVK’nın 

41. maddesi ve 73. madde hükümleri birlikte değerlendirilmelidir. 

2.2.2.4. Ödünç Para Alınması ve Verilmesi İşlemleri 

Örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili olarak uygulamada en sık karşılaşılan, üzerinde 

en çok tartışılan ve bu yüzden vergi ihtilaflarına en fazla konu olan husus sermaye 

şirketlerinin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve 

komisyonlarla ya da faizsiz ödünç para alıp vermeleridir146. 

Şirketler tarafından ödünç olarak alınan veya verilen paraların emsallere 

nazaran düşük veya yüksek bedelle alınması veya verilmesi halinde transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı söz konusu olacaktır.  

Normal ticari hayatın gereği olarak kurumlar faiz karşılığında kredi alırlar veya 

verirler. Hatta diyebiliriz ki bugünün ticari hayatında kullanılan krediler, kurumlar için 

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir147. Kurumların ortakları veya ilişkili kişilerle 

ödünç para alıp verme işlemi yapmaları, uygulamada sık rastlanan bir durum teşkil 

eder148. 

Ödünç para alınması ve verilmesi işlemleri “karz (tüketim ödüncü) 

sözleşmeleri” çerçevesinde gerçekleştirilir. Bir malın kullanılmasını “bedava 

(karşılıksız)” bırakmak ve alan kişinin de o malı kullandıktan sonra geri vermesi 

şeklindeki ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesi ile ödünç para alıp verilemez. 

                                                
146Gençyürek, s.73. 
147 Özmen, s.228. 
148Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.394.  
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Günümüzde ekonomik önemini gittikçe kaybeden ariyet, sadece bir hatır (mücamele) 

olarak yapılır149. 

2.2.2.5. Aylık, İkramiye, Ücret ve Benzeri Ödemeler 

İşletmeler, kendilerine hizmet akdiyle bağlı bulunan çalışanlarına emsallere 

göre yüksek aylık, ikramiye ya da benzer ödemeler yapmak suretiyle örtülü kazanç 

dağıtımına yönelebilirler150. Bu tür ödemelerin muhatabı kurum personel kadrosuna 

dahil çalışanlardır. Çalışanlara yapılan ödemelerin transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine tabi olması ise “ilişkili kişi” sayılmalarına 

bağlıdır151. 

Ödenen aylık, ücret, prim ve benzeri ödemelerin kıyaslanması emsal 

müesseseler ele alınarak yapılmalıdır. Seçilecek emsal müessesenin; sermaye, kârlılık 

durumu, işçi sayısı, kapasitesi gibi kıstaslarının benzer özellikte olmasına dikkat 

edilmelidir. Ancak bu durumun çok zor olduğu da ortadadır152. 

TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılabilecek yüksek ücret ödemelerinde, 

genellikle, hazine kazançlı çıkar. Kurumlar vergisi oranı %20 olmasına karşılık yüksek 

ücret ödemelerinde gelir vergisi tarifesi %35’e ulaşır. Ayrıca düzeltmenin muhatabı 

gerçek kişinin beyanname vermesi durumunda kâr payı sayılan ödemenin %50’si beyan 

konusu olur. 5520 sayılı (yeni) KVK’nın 13. maddesi, ancak TF yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı sebebiyle dağıtılmış sayılan brüt kâr payının %50’sinin 193 sayılı GVK’nın 86. 

maddesine göre beyanname verme sınırının altında kaldığı zaman işlerlik kazanır153. 

 

 

 

 
                                                
149Ağar, s.194. 
150Köse ve Ferhatoğlu, s.35. 
151Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.396.  
152Özmen, s.241. 
153Ağar, s.227. 
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2.2.3. Emsallere Uygunluk İlkesi 

Transfer fiyatlandırması düzenlemelerinin temeli, ilişkili kişilerin birbirleriyle 

olan ticari ilişkilerinde uyguladıkları fiyatların, emsallere uygunluk ilkesine göre tespit 

edilmesidir154. 

Emsal fiyat ilkesi, karşılaştırılabilir işlemler ve karşılaştırılabilir durumlarda 

bağımsız işletmeler arasında oluşması gereken şartları referans alarak kârların yeniden 

ayarlanmasını öngörmektedir155. 

Bağımsız kuruluşların birbirleri arasında mal ve hizmet transferi yaparlarken 

kendi aralarında uyguladıkları ticari ve finansal koşullar, genellikle piyasa güçleri 

tarafından belirlenir. Ancak, söz konusu mal ve hizmet transferi birbirleriyle ilişkili 

kuruluşlar arasında gerçekleştiğinde, bu transfere ilişkin uygulanan ticari ve finansal 

koşullar dış piyasa şartlarından, aynı ölçüde etkilenmeyebilir156.  

Emsallere uygunluk ilkesi, elde edilmesi ve/veya değerlendirilmesi zor 

nitelikteki bilgilerin teminini ve analizini gerektirdiğinden kimi zaman işletmenin 

büyüklüğü ya da kontrol altındaki işlemlerin düzeyi ilkenin uygulanmasında zorluklara 

sebebiyet verebilir157. 

Emsallere uygunluk ilkesi ilişkili kişi kavramı üzerine oturtulmuş olup, bu ilke; 

ilişkili kişilerin arasındaki işlemlerde geçerli olan şartların, ilişkisiz kişiler arasında 

geçerli olan şartlardan farklı olması durumunda, bir işletme adına tahakkuk edebilecek 

kârın bu şartlar nedeniyle tahakkuk etmediği hallerde, tahakkuk etmesi gereken kârın 

işletme kârına dahil edilmesi ve işletmenin buna göre vergilendirilmesi olarak 

anlaşılmaktadır158. 

                                                
154S. Serdar Sunay, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Dış Emsallerin Veri Tabanları Vasıtasıyla Tespiti”, 
Vergi Dünyası, Sayı.339 (Kasım 2009), s.155. 
155İhsan Günaydın ve Serkan Benk, “Globalleşmenin Vergi Sistemlerinde Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri-II, Vergi Sorunları (Arşiv CD), Sayı.180 (Eylül 2003),  s.121. 
156Aktaş, s.82. 
157Elif Cenkeri, “Uluslararası Mali İhtilafların Çözümünde İdari Yaklaşımlar”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,  s.30, 
http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyalbilimler/article/viewFile/4747/4326 (07.08.2011) 
158Demirci, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında ‘Gerçekçi Bir Şekilde Sahip Olunan Seçenekler’ Kavramı”, 
s.48. 
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Kurumlar Vergisi Kanunun 13’ncü maddesinde aşağıdaki tanım yer 

almaktadır159: “Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım 

ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişki bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.” Buradaki ifadeden 

amaç, fiyat veya bedelin tamamen objektif ölçüler içinde tespit edilmesidir160. Başka bir 

deyişle bu şekilde oluşan fiyat ya da bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif 

olarak belirlenen ideal tutardır161. 

Fakat bu fiyat veya bedel, herhangi bir seçmece fiyat veya bedel değildir; 

aksine emsal kavramının içeriğine uygun olarak, bağımlı (kontrol edilen-ilişkili) bir 

işlemdeki koşulların bağımsız (ilişkisiz) taraflar arasındaki koşullarla karşılaştırılabilir 

olduğu hallerde uygulanan fiyattır, çünkü emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması 

karşılaştırılabilirlik analizine dayanır162. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının peçeleme 

niteliğinde değerlendirilmesi, örtülü kazanca konu malların değerlemesi açısından bizi 

farklı sonuçlara götürmektedir. Kanuni varsayım gereği emsal bedelin üstünde/altındaki 

kısım kâr payı sayılmaktadır. Kanun, gerekli şartların varlığı halinde ulaşılmak istenen 

gizli iktisadi sonucun bu olduğunu kabul etmiştir163. 

Emsal bedel en basit ifadesiyle piyasa fiyatı olarak belirtilebilir. Bu anlamda 

piyasa fiyatları emsal bedele ulaşmak açısından en önemli gösterge olacaktır. İlişkili 

kişilerle yapılan alım satım işlemleri aynı şartlar altında aralarında herhangi bir bağ ve 

ilişki olmayan biriyle yapılan işlemlerdeki piyasa fiyatını ya da bedelini yansıtıyorsa 

işlem emsallere uygun, aksi takdirde emsallere aykırı kabul edilecektir164. 

Emsal, iç emsal ve dış emsal olabilir. İç emsallerin bulunmadığı veya bulunsa 

bile güvenilir yeterlilikte bilgi vermediği hallerde dış emsaller kullanılmaktadır. Dış 

emsallerin kaynakları, çeşitli ticari kuruluşlarca oluşturulan veri tabanları, finansal 
                                                
159Metin Duran, “Grup İçi Hizmetlerde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Sorunları, Sayı.262 (Temmuz 2010), s.50-
51. 
160M. Kâmil Mutluer, Vergi Özel Hukuku, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2007, s.236. 
161Nusret Bulut, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesinde 
Düzeltme İşlemleri ve Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı.367 (Mart 2012), s.112. 
162Billur Yaltı, “Transfer Fiyatlandırmasında “Gizli Emsal”  ”, Vergi Sorunları, Sayı.251 (Ağustos 2009), s.9 
163Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.109. 
164Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 296. 
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analistlerce yapılan sektör araştırmalar vs. olabilir165. İç emsaller grup içi şirketin 

ilişkisiz (bağımsız) kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ve bedellerdir. Dış 

emsaller mükellefle benzeri nitelikteki kurumların kendi aralarında uyguladıkları bedel 

ve fiyatları, yani mallarla ilgili özellikle rakip firmaların kamuya açıklanan fiyatlarını 

ifade eder. İç emsaller ile dış emsallerden hangisine öncelik verileceği akla gelebilir. 

Gerçeğe daha yakın görülmesi nedeniyle karşılaştırmada önceliğin iç emsallere 

verilmesi doğru olur. Eğer iç emsallerin bulunmaması veya emsalleri yansıtmaktan uzak 

olması durumunda karşılaştırmada dış emsaller esas alınır. Unutmamak gerekir ki iç 

emsaller ve dış emsaller birbirinin mutlaka karşıt seçeneğini oluşturmaz. Yani bu 

emsallerden yalnızca birinin uygulanması anlamına gelmez. En doğru ve güvenilir 

şekilde emsal bedel ve fiyatları tespit etmek asıl olduğundan gerek iç gerek dış 

emsallerin birlikte kullanılması her zaman mümkün görülmektedir166. 

Uluslararası bir transfer fiyatlandırma standardı olan emsal bedel ilkesinin 

uygulanmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır167: 

1. Karşılaştırılan işlemlerin ekonomik özelliklerinin yeteri derecede benzer 

olması (karşılaştırılabilir), 

2. Karşılaştırma yaparken maddi farkların; transfer edilen mal veya 

hizmetin özellikleri, işlemin tarafları tarafından yerine getirilen fonksiyonları, sözleşme 

şartları, tarafların içinde bulunduğu ekonomik durum ve tarafların genelde uyguladıkları 

ticari stratejilerin dikkate alınması, 

3. Emsal bedele en yakın sonucu veren transfer fiyatlandırması yönteminin 

uygulanması. 

2.2.3.1. Emsal Fiyat Aralığı 

Emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem 

verilerine uygulanmasından veya aynı verilere farklı transfer fiyatlandırması 

                                                
165Uğur Doğan, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) Numaralarına Dayalı ‘Emsal Fiyat Aralığı’ Tespitine 
Dönük Bir Model Önerisi”, Vergi Sorunları, Sayı.284 (Mayıs 2012), 34. 
166Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 297. 
167Düzenli ve Aslantaş Ateş, s.93. 
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yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen değişik emsal fiyatların oluşturduğu fiyat 

dizisini ifade etmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi açısından en güvenilir sonuç, 

karşılaştırmalar sonucunda ulaşılan tek bir fiyat veya bedeldir. Bununla birlikte, yapılan 

karşılaştırmalar ve uygulanan yöntemler sonucu tek bir fiyat veya bedelden ziyade 

birbirine yakın birden çok sonucu içeren belli bir fiyat veya bedel aralığına ulaşmak da 

mümkün olabilmektedir. Belirlenen emsal fiyat aralığının içindeki fiyatların birbirinden 

büyük ölçüde farklı olması durumunda, karşılaştırılabilirlik analizindeki unsurların veya 

yapılan düzeltim işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 

mükellef tarafından tespit edilen fiyat emsal fiyat aralığının dışında ise, transfer fiyatı, 

söz konusu aralık dikkate alınarak aritmetik ortalama, mod, medyan ya da başka bir 

makul ölçü kullanılarak belirlenecektir168. 

2.2.3.2. Emsallere Uygun Fiyat Ya Da Bedelin Tespitinde Kullanılan 

Yöntemler 

Transfer fiyatlandırma uygulamasının ekonomik nedeni, ilgili grubun 

performanslarını değerleyebilmektir. Grup içerisinde aktarılan (transfer edilen) mal 

veya hizmete bu şekilde fiyat konulması suretiyle, grup birimlerinin yöneticileri mal 

veya hizmeti grup içerisinden ya da başka işletmelerden satın alma konularında optimal 

karar verebilme serbestisine sahip olabileceklerdir169. 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde kurumların ilişkili kişilerle yaptığı 

işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedellere ulaşmada işlemin mahiyetine en uygun 

yöntemin kullanılması gerektiği belirtmiştir. Mezkûr maddede “karşılaştırılabilir fiyat 

yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemi”  uygulanacak yöntemler 

olarak sayılmıştır. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde; OECD’nin “Uluslararası 

Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde “geleneksel işlem 

yöntemleri” olarak öncelikle önerilen üç ayrı yöntem öngörülmüştür. Yani mükellefler 

emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, bu yöntemlerden işlemin niteliğine en 

uygun olanını seçerek, söz konusu yöntem doğrultusunda fiyat ya da bedeli 
                                                
168Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.22.  
169Özmen, s.289. 
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belirleyeceklerdir170. Buna göre, emsallere uygun fiyata ulaşmada yukarıda belirtilen üç 

yöntemden hiçbirisi uygulanamıyorsa, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru 

sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de transfer fiyatlandırmasına konu işlemlere 

uygulayabileceği mükelleflerin, bu kapsamda uygulayabileceği yöntemleri tamamen 

kendi belirleyecekleri gibi, maddede sayılmayan ancak OECD’nin “Uluslararası 

Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde belirtilen ya da 

diğer ülkelerin uygulamalarında karşılaşılabilen yöntemleri de kullanabilecekleri, bu 

bağlamda uygulama olanağı bulunabilecek yöntemlerin en önemlilerinin ise, OECD’nin 

söz konusu rehberinde belirtilen geleneksel işlem yöntemlerine başvurma olanağının 

olmadığı haller için “Diğer Yöntemler” başlığı altında önerilen kâr bölüşüm yöntemi ve 

işleme dayalı net kâr marjı yönteminin olduğu açıklanmıştır171. 

Geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan “karşılaştırılabilir fiyat 

yöntemi, yeniden satış yöntemi ve maliyet artı yöntemi” ile kâra dayalı yöntemlerden 

“kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemi” arasında bir öncelik 

sırası bulunmamaktadır. Emsal fiyata götüren en uygun yöntem tercih edilecektir. Zaten 

bu durum mezkûr maddenin gerekçesinde açık olarak ifade edilmiştir172. 

Mükelleflerin, emsallere uygunluk ilkesi gereği uygulamaya karar verecekleri 

transfer fiyatlandırması yöntemlerinin seçiminde173; 

- İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri analiz etmeleri,  

- İlişkili kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerle karşılaştırılabilecek 

mahiyette bağımsız kişiler arasında gerçekleştirilen işlemler bulmaları, 

- Emsallere uygunluk ilkesi gereği tespit edecekleri yöntem dahilinde 

fiyatlandırma yapmaları gerekecektir. 

 

                                                
170Fatih Saraçoğlu ve Ercan Kaya, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı.216 (Eylül 2006), s.154. 
171Kaşkaya, s.80. 
172Biçer, s.152. 
173Işıl Fulya Orkunoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Seçimi”, Vergi Sorunları, Sayı.242 (Kasım 2008), 
s.120. 
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2.2.3.2.1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi  

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi (comparable uncontrolled price method); bir 

mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya 

hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki 

bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı 

piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir174. Başka bir deyişle 

bu yöntem, ilişkili kuruluşlar arası, yani kontrollü bir mal ve hizmet transferi işleminde 

uygulanan fiyatı, benzer şartlar altında gerçekleşmiş ancak bağımsız, kontrol dışı mal ve 

hizmet transferi işlemindeki fiyat ile karşılaştırır175. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

aşağıdaki şema ile ortaya konabilir176. 

 

                                  Transfer Fiyatı ? 

 

 

 

                                    Piyasa Fiyatı 

 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilişkili kişilerle yapılan işlemin, birbirleriyle 

ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlemler ile karşılaştırılabilir nitelikte olması 

gerekmektedir177. Örneğin; kontrol altındaki işlemlerde satış fiyatının nakliye ve sigorta 

dahil teslim fiyatı olduğu, kontrol dışı işlemlerde ise satışların nakliye ve sigorta hariç 

teslim fiyatından benzer koşullar altında gerçekleştiği durumlarda düzeltme 

yapılmalıdır. Nakliye ve sigortadaki farklılıklar fiyat üzerinde kesin ve tespit edilebilir 

                                                
174Saraçoğlu ve Kaya, s. 154. 
175Aktaş, s.100. 
176 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 298. 
177Neslihan İçten İnce, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Raporu, Sayı.103 (Nisan 
2008), s.25. 

Grup İçi 
Şirket A 

Grup İçi 
Şirket B 

İlişkisiz 
Şirket 

İlişkisiz 
Şirket 



57 
 

etkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kontrol dışı işlemdeki satış fiyatını belirlemek 

amacıyla teslimdeki bu farklılığın fiyat üzerindeki etkisi düzeltilmelidir178. 

Burada karşılaştırılabilir nitelik kavramı, işleme konu mal veya hizmet ile 

işlemin koşullarının gerek ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde, gerekse aralarında ilişki 

bulunmayan kişilerin arasındaki işlemlerde benzer nitelikte olmasını ifade etmektedir. 

Söz konusu işlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu 

farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak farklılıkların büyük 

olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin yani somut bir biçimde, tespit işlemlerinde 

dikkate alınabilme olanağının mümkün olmaması halinde, yönteminde uygulanabilmesi 

mümkün olamayacaktır. Doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak veren bu yöntem, 

karşılaştırılabilir kontrol dışı işlemler için uygulamada en sık kullanılan yöntemdir179.  

Kontrollü bir işlem ile kontrol dışı bir işlemin karşılaştırılabilmesi için iki 

şartın sağlanması gerekir. Bunlar180; 

 İşlemler arasındaki farklılıklar karşılaştırılabilir nitelikte olmalı ve eğer 

varsa kuruluşlar arasındaki farklılıklar, fiyatı açık piyasa şartlarında ciddi anlamda 

etkiler nitelikte olmamalıdır. 

 Sonuçları maddi anlamda etkileyen farklılıklar, bir takım makul 

düzeltmelerle ortadan kaldırılabilir nitelikte olmalıdır. 

Bu yöntemle özellikle ilgili olabilecek faktörler şunlardır181: 

 Ürünün kalitesi 

 Sözleşme süreleri (örn., sağlanan garantilerin dönemi ve kapsamı, alım-

satım hacmi, kredi süreleri, ulaştırma süreleri) 

 Pazarın seviyesi 

                                                
178Özmen, s.290. 
179Kaşkaya, s.80-81. 
180Aktaş, s.100. 
181Metin Duran, “Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Sorunları, Sayı.236 (Mayıs 2008),  s.14. 
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 Coğrafi Pazar 

 İşlem tarihi 

 Satışla ilişkili gayrimaddi varlık 

 Döviz kuru riski 

 Alıcı ve satıcı için mevcut alternatifler 

Hammadde gibi kayıtlı fiyatı olan ya da mal ya da ticaret borsalarına kota 

edilmiş fiyatların varlığında, ilişkili kişiler arasındaki çok sayıdaki alım satım işleminde 

emsal fiyatın bulunmasında karşılaştırılabilir fiyat yönteminin güvenilirliği nedeniyle 

tercih edildiğinden söz edilmektedir182. 

Sonuç olarak, karşılaştırılabilir nitelikte kontrol dışı işlemlerin bulunması 

durumunda emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespiti bakımından emsallere uygunluk 

ilkesinin en dolaysız ve güvenilir biçimde uygulandığı bir yöntem olması nedeniyle 

karşılaştırılabilir fiyat yöntemi diğer yöntemlere tercih edilir183. 

2.2.3.2.1.1. Karşılaştırılabilirlik Analizi 

Karşılaştırılabilirlik analizi, kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemlerin 

karşılaştırılabilir olmasını ifade eder. Kontrol altındaki işlem, birbirleriyle ilişkili olan 

kişiler arasındaki işlemleri; kontrol dışı işlem ise birbirleriyle herhangi bir şekilde 

ilişkisi bulunmayan kişiler arasındaki işlemleri kapsamaktadır184. 

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması karşılaştırılabilirlik analizine 

dayanmaktadır. TF’de “karşılaştırma”, sadece fiyatların veya fiyat aralıklarının daha 

geniş anlam yüklenecek şekilde bir “koşul” karşılaştırmasıdır. Karşılaştırılabilirlik 

analiz aşaması mekanik bir finansal istatistik karşılaştırması değildir. 

                                                
182Işıl Fulya Orkunoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Seçimi”, Vergi Sorunları, Sayı.242 (Kasım 2008), 
s.121. 
183Özmen, s.291. 
184Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.13-14.  
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Karşılaştırılabilirlik analizi, işlemin ve işletmenin özelliklerinin karşılaştırılması 

anlamına gelir185. 

Karşılaştırılabilirlik analizi, genel olarak ilişkili kişiler arasındaki mal veya 

hizmet alım ya da satımına konu olan işlemdeki koşullarla, aralarında ilişki bulunmayan 

kişiler arasındaki benzer nitelikteki işlemlerin koşullarının karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır186. Bu analiz, mal ve hizmetlerin nitelikleri, tarafların üstlendikleri 

işlevler, sözleşme koşulları, ekonomik koşullar, iş stratejileri şeklinde sıralanan beş 

unsur çerçevesinde gerçekleşir187. 

İlişkili kişiler arasında kontrol altında gerçekleştirilen bir işlem tespit 

edildiğinde, transfer fiyatlandırması analizinin ikinci adımı işlev analizi olmakta ve bu 

kapsamda tarafların kontrol altında yaptığı ekonomik açıdan önemli işlemlerin analizi 

ve tanımlanması yapılmaktadır. Bu analizin sonucunda transfer fiyatlandırması yöntemi 

belirlenmekte ve karşılaştırılabilir işlemlerin (emsal) ve şirketlerin belirlenmesine 

gidilmektedir. Emsal bulunduktan sonra ise devreye karşılaştırılabilirlik analizi 

girmektedir188. 

İçsel karşılaştırma bağımlı işletmelerin kendi aralarında yaptıkları işlemleri 

bağımsız işletmelerle yapmaları halinde kendi aralarındaki işlem ve fiyatların bağımsız 

işletmelerle gerçekleştirdikleri işlem ve fiyatlarla karşılaştırılmasıdır. Dolayısıyla, içsel 

karşılaştırma yapabilmek için bağımlı şirketin bağımsız şirketlerle işlem yapmış olması 

şarttır. Dışsal karşılaştırma bağımlı işletmeler arasında geçen işlemlerin, benzer 

koşullarda bağımsız işletmeler arasında geçen benzer işlemlerle karşılaştırılmasıdır. 

Karşılaştırmanın yapılabilmesi için ekonomik koşulların yeterli derecede 

karşılaştırmaya imkân verecek şekilde birbirine benzemesi gerekmektedir. İki durum 

arasındaki farklılıkların inceleme yönetiminde bir farklılık yaratmaması veya eğer 

                                                
185Uğur Doğan, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) Numaralarına Dayalı ‘Emsal Fiyat Aralığı’ Tespitine 
Dönük Bir Model Önerisi”, Vergi Sorunları, Sayı.284 (Mayıs 2012), 33. 
186Özmen, s.285. 
187Uğur Doğan, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) Numaralarına Dayalı ‘Emsal Fiyat Aralığı’ Tespitine 
Dönük Bir Model Önerisi”, Vergi Sorunları, Sayı.284 (Mayıs 2012), 33. 
188Demirci, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında ‘Gerçekçi Bir Şekilde Sahip Olunan Seçenekler’ Kavramı”, 
s.48-49. 
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farklılıklar varsa bunların etkilerini ortadan kaldırılabilecek veya yok sayılabilecek 

farklılıklar olması şarttır189. 

2.2.3.2.2. Maliyet Artı Yöntemi  

Dünyadaki büyük grupların yaklaşık yarısı, maliyete dayalı sisteme göre 

değerlenmiş mal veya hizmeti grup içerisinde transfer etmektedirler. Bazı çok uluslu 

işletmeler sadece değişken maliyetleri, diğerleri tam maliyetleri ve tam maliyet artı 

belirli bir kâr marjını (maliyet artı yöntemini) kullanmaktadırlar. Bir kısmı standart 

maliyetleri, bir kısmı ise gerçek maliyetleri kullanmaktadırlar190. 

Maliyet artı yöntemi (cost plus method), kontrollü bir işlemde, transfere konu 

olan mal veya hizmetin tedarikçisinin, bu mal ve hizmet için belirlediği maliyet ile 

başlar. Bu malı satın alan, yaptığı faaliyetlerin karşılığına ve piyasa koşullarına uygun 

bir kâr marjı (mark up) ekleyerek kendisinin satış fiyatını belirler. Bu fiyat, kontrollü bir 

işlem için emsal bedel fiyatı olarak kabul edilir191. 

Yapılan bir ekonometrik çalışmaya göre; yüksek vergi uygulayan ülkelerde 

maliyet artı yöntemi seçildiğinde; vergi gelirlerinin en yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dolaysıyla bu yöntemin teşvikleri tahrip ettiği ve böylece yüksek vergi yetki alanlarının 

dışına kayan transfer fiyatları üzerinde koordinasyon sağlamada çok uluslu firmaları 

vazgeçirdiği görülmüştür192.  

KVK’nın 13. maddesinde maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili 

mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar arttırılması suretiyle 

hesaplanması olarak belirtilmiştir. 

Buradaki makul brüt kâr oranı, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere 

ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır193. 

Eğer koşullar uygunsa, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak 

                                                
189Namık Kemal Uyanık, Transfer Fiyatlandırma”, Türmob Yayınları-320, s.63-64. 
190Özmen, s.295. 
191Aktaş, s.108. 
192Işıl Fulya Orkunoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Seçimi”, Vergi Sorunları, Sayı.242 (Kasım 2008), 
s.121.  
193Doğruyol, s.62. 
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ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı genel brüt kâr marjı (iç emsal), ideal oran 

olacaktır194. Karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, uygun brüt kâr oranı, söz 

konusu mal veya hizmetin ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan 

kâr oranı dikkate alınacaktır195. 

Maliyetin ve brüt kârın bilinmesi halinde emsale uygun fiyata ulaşmak basittir. 

Maliyet daha belirgin ve standart bir nitelik göstermesine rağmen brüt kâr için aynı şey 

söylenemez. Bu nedenle dikkatler brüt kâr üzerine yoğunlaşmıştır. Emsallere uygun 

fiyata ulaşmak brüt kâr oranının uygun olmasına bağlıdır. Uygun brüt kâr ise aynı mal 

veya hizmetin ilişkisiz kişiye satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranını 

ifade eder. İşlemi yapan mükellefin bu mal ve hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle 

yaptığı işlemlerde uyguladığı genel brüt kâr marjı ideal oran olacaktır. Karşılaştırma 

için gerekli işlem sayısı yetersizse, uygun brüt kâr oranı kıstası, söz konusu mal veya 

hizmetin ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranı olarak 

dikkate alınacaktır. İlişkisiz şirketin 100 TL’ye maliyeti olan bir malı 120 TL’ye bir 

başka ilişkisiz şirkete sattığında brüt kâr oranının % 20 olduğu görülür. Grup içi şirketin 

bilinen maliyeti üzerine brüt kâr oranı uygulanacak transfer fiyatına ulaştırır. Maliyet 

artı yöntemi aşağıdaki şema ile ortaya konulabilir196. 

                                  Transfer Fiyatı ? 

 

 

 

                                    % 20 Brüt Kâr 

 

        100 maliyet 

                                                
194Soner Ülgen ve Ali Tuğlu, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları”, Maliye Postası, Sayı.622 (1 
Ağustos 2006), s.98. 
195Saraçoğlu ve Kaya, s.155. 
196Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 299-300. 
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Bu yöntem, özellikle ortak tesislere sahip ve uzun dönemli alım-satım 

anlaşmaları (sözleşmeli imalatçı, fason üretim) yapmış ilişkili kuruluşlar arasındaki yarı 

mamul ve hizmet transferlerinde uygulanabilecek en etkili fiyat belirleme yöntemidir197. 

Değişken maliyete dayalı transfer fiyatlarının bir yönetim aracı olarak en 

önemli özelliği, birim değişken maliyetin marjinal maliyete en yakın maliyet değeri 

olmasından kaynaklanır. Birim değişken maliyet, marjinal maliyete göre daha kolay bir 

şekilde belirlenebildiğinden uygulamada yönetsel amaçlara uygun bir transfer fiyatı 

olarak kabul edilebilmektedir. Transfer fiyatı olarak değişken maliyetlerin esas 

alınması, satıcı birim kârlarına, sabit maliyetlerin varlığı nedeni ile olumsuz etki 

yapacaktır. Ayrıca piyasa fiyatlarının birimin değişken maliyetinin üstünde olması 

nedeni ile işletme içi transferler alıcı birim için olumsuz sonuçlar vermesine karşın, tüm 

işletme açısından olumlu olabilmektedir198. 

Yöntemin uygulanmasında karşılaştırma yapılacak şirketlerin maliyet yapıları, 

yönetimdeki etkinlikleri önem arz etmekte ve yöntemin sağlıklı olarak uygulanmasında 

dikkate alınması gerekmektedir. Örnek olarak, şirket A’nın bağımlı şirket olan 

dağıtıcıya tost makinesi sattığını, şirket B’nin de bağımsız bir dağıtıcıya ütü sattığını 

varsayalım. Küçük ev aletleri sektöründe tost makinesinin ve ütünün kâr marjları 

genellikle aynıdır. Maliyet artı yöntemi uygulandığında, kâr marjları karşılaştırılan 

kontrollü ve kontrolsüz üreticinin satış fiyatları ile üretim maliyetleri farklı 

olabilecektir. Şirket A üretim aşamasında şirket B’den daha yeni tesis ve demirbaş 

kullandığı, daha iyi iş tecrübesi, yönetimde daha deneyimli olması gibi sebeplerle daha 

düşük maliyetleri sağlayabilecektir. Benzer şekilde şirket A, tost makinesi yerine ütü 

yapsa ve şirket B gibi ütü için aynı fiyatı koysa, şirket A’nın kâr marjları şirket 

B’ninkinden daha yüksek olabilecektir. Her iki şirket de aynı fiyatı koymakla birlikte 

maliyet yapılarındaki farklılık nedeniyle elde ettikleri kâr marjları farklı olduğundan 

doğrudan karşılaştırma hatalı sonuçlar verecektir. Dolayısıyla kâr marjlarındaki bu tür 

                                                
197Aktaş, s.108. 
198Özmen, s.296. 
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farklılıkların etkilerini ayarlamadıkça, maliyet artı yönteminin uygulanması tam olarak 

anlamlı olmayacaktır199. 

Transfer fiyatı olarak toplam maliyet kullanıldığında, belirlenen fiyat işletme 

dışında oluşmuş fiyatlardan daha yüksek olursa, alıcı birimin satın almalarını işletmenin 

dışından yapması özendirilmiş olacaktır. Bu uygulama ise işletme içindeki satıcı 

birimde atıl kapasitelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ancak işletme dışında 

oluşmuş piyasa fiyatı, işletmenin satışı yapan birimin değişken maliyetinden daha 

yüksekse ve söz konusu satıcı birimde atıl kapasite varsa, satıcı birimin üretime sevk 

etmesinden işletme bir bütün olarak fayda sağlayacaktır200. 

İşletmeler, bu yöntemin uygulamasında, özellikle de maliyetlerin 

belirlenmesinde zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. İşletmelerin faaliyetlerine devam 

edebilmeleri için en azından maliyetlerini karşılamaları gerekir. Ancak işletmeler 

piyasadaki rekabet şartları gereği, fiyatları düşürmek zorunda kalabilirler. İşte bu 

nedenden dolayı her zaman piyasada oluşan fiyat ile ürünün maliyeti arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmayabilir. 

Ayrıca, maliyet artı yönteminin uygulanmasında maliyetlerde önemli yer tutan 

varlıkların edinim şekilleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak, faaliyetlerini 

kiralanmış varlıklarla yürüten ve maliyet artı yönteminin uygulanmasında referans 

olarak kabul edilen bir şirketin maliyeti, işlemlerini kendi varlıkları ile yürüten şirket 

tarafından oluşturulan maliyet ile karşılaştırılmamalıdır. Maliyet artı yöntemi kontrollü 

mal veya hizmet satıcılarının maliyetleri ile kontrolsüz şirketlerin karşılaştırılabilir 

işlemlerindeki maliyetleri ve bu maliyetlere ilave edilen kâr marjlarının karşılaştırılması 

esasına dayandığından, maliyet yapılarındaki farklılıklar marj ilavesi suretiyle elde 

edilecek emsallerine uygunluk fiyatını etkileyecektir201. 

Bu yöntemin en büyük dezavantajı, karşılaştırma yapılabilmesi için işlem 

sayısının yetersiz olması, müşterinin yerli veya yabancı olması ve uygulanacak kâr 

                                                
199 Işık, s.124-125.  
200Özmen, s.296. 
201Işık, s.125.  
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oranının değişik durum ve koşullarda (ekonominin genişleme veya daralma döneminde 

olması, satışın peşin veya taksitli olması gibi) farklı olabileceğidir202. 

2.2.3.2.3. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi  

Yeniden satış fiyatı (resale price method) yöntemi, ilişkili kuruluştan satın 

alınan bir ürünün bağımsız bir kuruluşa yeniden satışıyla başlar. Bu fiyat (yeniden satış 

fiyatı) daha sonra, yeniden satış yapanın satış ve diğer faaliyet giderlerini karşılayacak 

seviyede brüt marjla azaltılır (yeniden satış marjı). Üstlenilen işlevin gereği, işlevin 

gerektirdiği kadar (kullanılan kaynaklar ve üstlenilen riskler dikkate alınarak) makul 

seviyede kâr ilave edilir. Ürünün satın alma fiyatı ve ilişkili diğer giderler de dikkate 

alındıktan sonra brüt kâr marjı da eklemek suretiyle ilişkili kuruluşlar arasında 

uygulanması gereken fiyat (emsal fiyat) elde edilir. Bu yöntem, pazarlama 

faaliyetlerinde uygulandığında büyük ihtimalle en etkili yöntem olarak ortaya çıkar203. 

Yöntemin esasındaki temel varsayım, serbest piyasadaki bağımsız dağıtımcılar 

arasındaki rekabetin, aynı işlevleri ifa eden dağıtımcılar için benzer kâr marjlarını 

sağladığı şeklindedir. Dolayısıyla yeniden satış fiyatı yönteminde alıcının bağımlı 

şirkete ödeyeceği fiyat, aynı işlevleri ifa eden bağımsız şirketlerin elde ettikleri kâr 

marjlarını esas alarak hesap edilmektedir. Diğer bir anlatımla bağımsız şirketlerden elde 

edilen kâr marjları, bağımlı şirketin satış fiyatından düşülerek emsal alış fiyatı 

bulunmaktadır204. 

Yöntemin işleyişi bir örnek üzerinden aşağıdaki şema aracılığıyla şöyle 

açıklanabilir. İlişkisiz şirketler arasında malın satış fiyatı 300 TL, brüt kâr oranı % 10 

olduğu bilindiğinde; grup içi B şirketine yapılan satış tutarından aynı kâr oranı geriye 

gidilerek indirilerek transfer fiyatına ulaşılır. Bu şartlar altında B şirketine satılan malın 

fiyatı 1000 TL ise transfer fiyatı 900 olarak bulunur205. 

 

                                                
202İbrahim Organ ve Muhsin Çelik, “İşletmelerde Vergisel Bir Planlama Unsuru: Transfer Fiyatlandırması”, Vergi 
Dünyası, Sayı.301 (Eylül 2006), s.139. 
203Aktaş, s.102-103. 
204Işık, s.120.  
205Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s. 300. 
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                                 Transfer Fiyatı ? 

 

 

 

                                    % 10 Brüt Kâr 

 

      300 satış fiyatı 

Yeniden satış fiyatı yöntemi, “emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere 

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

hesaplanmasını” ifade eder206. Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile 

imal edilen mallara ilişkin işlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulama 

alanı bulmaktadır207. 

Bu yöntemde emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için temel alınan 

unsur, aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yapılması 

muhtemel satış veya bu satışta uygulanacak fiyat ya da bedeldir. Varsayımlara dayalı 

olarak tespit edilen söz konusu fiyat ya da bedelden makul bir brüt satış kârı düşülerek 

ilgili işlem için emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır. Buradaki makul brüt satış kârı, söz 

konusu mal ya da hizmet için işlem anında uygulanabilecek, piyasa şartlarına göre 

belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile tespit edilen kârı ifade 

etmektedir. Bu kâr tutarı düşüldükten sonra da mal veya hizmetin ilişkili kişilere 

satılmasında uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır208. 

                                                
206Erdoğan Aslan, “5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”, Maliye Postası,  Sayı.638 
(Nisan 2007), s.148. 
207Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntemleri-II”, Yaklaşım, Sayı.199 
(Temmuz 2009), s.74. 
208Turhan, s.107. 
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Yeniden satış fiyatı yöntemi, tipik olarak bağımlı şirketlerin dağıtımcı işlevini 

gördüğü durumlarda dağıtım işlevinin fiyatlandırılmasında kullanılır. Şirketin bağlı 

şirketten aldığı mallara bir katma değer ilave etmeden üçüncü şahıslara sattığı 

durumlarda, bağımlı şirketler arasındaki transfer fiyatı, üçüncü kişilere yapılan satış 

fiyatından uygun bir kâr marjı ve gerekli ayarlama tutarları düşüldükten sonra elde 

edilen fiyata tekabül etmektedir209. 

Bu yöntemin uygulanmasında da kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlemin 

karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. Örneğin, araştırma ve geliştirme harcamaları 

faaliyet giderleri ya da satışların maliyeti içinde gösterilebilir. Ancak, söz konusu 

harcamaların işlemlerin birinde faaliyet giderleri, diğerinde satışların maliyeti içinde yer 

alması durumunda düzeltme yapılması şartıyla, bu iki işlemin karşılaştırılması mümkün 

olacaktır210. 

06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12888 

No’lu Bakanlar Kurulu Kararında211 Brüt Kâr Oranı aşağıdaki şekilde formülize 

edilmiştir. 

Brüt Kâr oranı = Satışlar–Maliyet/Maliyet. 

Farklı ürünlerin söz konusu olduğu işlemler için de kullanılabilecek olan bu 

yöntem212, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı 

mal veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde kullanılabilecektir213. 

Ürünlerde geniş çaplı farklılıklar olsa bile, yeniden satış yönteminin 

uygulanması mümkündür. Ancak, ilişkili kuruluşlar arasında gerçekleşen bir mal 

transferi yine de bağımsız kuruluşlar arasında cereyan eden işlemlerle 

karşılaştırılabilmelidir. Karşılaştırması yapılan ürünlerdeki çok geniş çaplı farklılıklar 

büyük olasılıkla bağımlı ve bağımsız kuruluşlar açısından fonksiyonel olarak da kendini 

gösterecektir. Ürünler arasında çok az benzerlik bulunan hallerde de, yeniden satış 

                                                
209Işık, s.120-121.  
210Özmen, s.301. 
21106.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
212Özmen, s.300. 
213Gelir İdaresi Başkanlığı, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, 2010,  s.8. 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/transfer_fiyatlandirma2010.pdf; (24.04.2012). 
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yöntemi kullanılabilir. Ancak birbirine yakın ürünlerin, karşılaştırılabilirliğinin daha iyi 

sonuç verdiği açıktır214. 

Bu yöntemin uygulandığı olaylarda genellikle yeniden satışı yapan kişi ya da 

kuruluş, satmak üzere aldığı mallara herhangi bir şekilde değer artırıcı bir katkıda 

bulunmamakta, fiziksel olarak ürünün yapısını değiştirmemekte ve söz konusu ürünü 

aldığı biçimde satmaktadır. Bu çerçevede paketleme, etiketleme ve küçük çaplı 

montajlar değer artırıcı katkı ya da fiziksel değişim olarak değerlendirilmeyecektir. 

Ancak, yeniden satıştan önce ürüne çok fazla değer katılması veya başka bir ürünle 

birleştirilmesi nedeniyle ürünün ilk özelliğini yitirmesi hallerinde emsallere uygun bedel 

bulmak zorlaşacağından, bu yöntemin kullanılması mümkün olmayacaktır215. 

Yeniden satış fiyatı marjı, yeniden satışı yapanın ifa ettiği faaliyetlerinin 

düzeyinden etkilenir. İfa edilen faaliyetin en düşük düzeyi sadece malın alınıp 

tüketiciye satılması ile sınırlı olabilir. Bu durumda yeniden satış yapan risk almaz. 

Diğer taraftan yeniden satış yapan, tüm riskleri ile birlikte reklam, pazarlama, dağıtım, 

garanti sağlama, finansal hizmetler ve benzeri hizmetleri de sağlayabilir. Eğer yeniden 

satış yapan kontrollü bir işlemde önemli büyüklükte ticari risk üstlenmiyor, sadece malı 

üçüncü bir kişiye transfer ediyorsa, ifa edilen fonksiyonların ışığında yeniden satış fiyatı 

marjı düşük olacaktır. Öte yandan yeniden satış yapanın piyasada kendine has dağıtım, 

satış ve organizasyon uzmanlığı varsa, bazı riskleri üstleniyorsa, gayri maddi varlığın 

sağlanmasında önemli katkısı bulunuyorsa, yeniden satış fiyat marjı yüksek olacaktır. 

Yeniden satış yapanın, bağlı bir şirketten aldığı malı üçüncü kişiye kısa sürede satması 

halinde yöntemin uygulanması sağlıklı olacaktır. Buna karşılık alım ile satım arasına 

uzun sürenin girmesi halinde yöntemin güvenilirliği azalabilecektir216. 

 

 

 

                                                
214Aktaş, s.103. 
215Özmen, s.301. 
216Işık, s.121.  
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2.2.3.2.4. Kâr Bölüşüm Yöntemi  

Kâr bölüşüm yöntemi (profit split method), ilişkili kuruluşların kontrollü 

işlemler neticesinde elde ettikleri kârı tanımlayıp, piyasa koşullarında düzenlenmiş bir 

sözleşme mevcudiyeti varsayımına göre dağıtımıdır217. 

İşlemlerin iç içe geçtiği durumlarda bu işlemlerin ayrı ayrı analiz edilmeleri 

uygun değildir. Benzer şartlar altında faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar, kârı 

bölüşmeyi esas alan bir ortaklık oluşturmuş olabilirler. Bu çerçevede, kâr bölüşüm 

yöntemi, kontrollü işlemlerdeki özel şartların kâra olan etkisini, bağımsız bir kuruluşun 

benzer bir işlem veya işlemler karşısındaki beklentilerini de dikkate alarak bertaraf 

etmeye çalışır218. 

Kâr bölüşüm yönteminde; kâr dağıtımının varlığın gelirden aldığı payı 

yakından izlediği varsayılmaktadır. Karşılaştırma için birbiriyle ilişkisiz firmaların 

yokluğunda, ayrılması güç ve oldukça ilişkili hizmetlerde kullanımı oldukça 

uygundur219.  

Yöntemin avantajı genellikle doğrudan karşılaştırılabilir işlemlere 

dayanmamasıdır ve dolayısıyla bağımsız işletmeler arasında karşılaştırılabilir işlemlerin 

tespit edilemediği durumlarda kullanılabilmesidir220. Bu özelliği nedeniyle de yöntem, 

bağımsız kuruluşlar arasında benzer nitelikte bir işlem tespit edilmemiş olsa bile 

kullanılabilir221. 

Kâr bölüşüm yöntemi genellikle ticari işlemlerin birbirinin içine geçtiği ve 

ayrılmaz bir parça gibi olduğu durumlarda uygulanmaktadır. İş ortaklığı (joint venture) 

ve adi ortaklık (partnership) şeklinde yürütülen ticari işlemlerden elde edilen kârın 

dağıtımında kullanışlı bir yöntemdir. Kâr bölüşüm yöntemi karmaşık ve geleneksel 

işlem yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda uygulanmaktadır. Örnek olarak dikey 

                                                
217Şerife Doğan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Nedir?”, Maliye Postası, Sayı.640 (1 
Mayıs 2007), s.111. 
218Aktaş, s.115. 
219Işıl Fulya Orkunoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Seçimi”, Vergi Sorunları, Sayı.242 (Kasım 2008), 
s.121. 
220Soner Yakar ve Elif N. Ünal, “Transfer Fiyatlama ve Çok Uluslu İşletmeler Açısından Bir Değerlendirme”, Vergi 
Sorunları, Sayı.222 (Mart 2007), s.129. 
221Aktaş, s.115. 
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olarak entegre olmuş şirketlerin, diğer şirketlere göre aralarında yaratılan sinerjiden 

dolayı daha fazla kâr elde etmeleri halinde, elde edilen fazla kârın bağlı şirketler 

arasında dağıtımında bu yöntem kullanılmaktadır. Benzer şekilde dikey olarak entegre 

olmuş şirketlerin benzer şekilde örgütlenmemiş şirketleri piyasadan uzaklaştırdığı ve 

tekel durumunda kaldığı durumlarda karşılaştırılabilecek şirket ve işlem bulunmaması 

halinde de kullanılmaktadır222. 

Yöntemin dezavantajı ise dış piyasa verileri kontrollü işlemlerle daha az ilgili 

olacağından, bu yöntem uygulandığında kullanılan dış piyasa verileri ne kadar yüzeysel 

olursa, kâr dağılım sonucu da o kadar subjektif olacaktır223. 

2.2.3.2.5. İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi  

İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi (transactional net magrin method), 

mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve 

uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan 

bir yöntemdir224.  

Bu yöntemin güçlü yanlarından birisi, net marjın (Örn. Aktif kârlılığı, faaliyet 

kârının satışlara oranı ve net kâra ilişkin diğer rasyolar) işlemsel farklılıklardan, 

karşılaştırmalı kontrol dışı fiyat kullanılan fiyata göre daha az etkilenmesidir. Net 

marjlar, ayrıca kontrollü ve kontrol dışı işlemler arasındaki fonksiyonel farklılıkları, 

brüt kâr marjlarına göre daha fazla tolere eder. Kuruluşlar arasındaki fonksiyonel 

farklılıklar genellikle kendini işletme giderlerindeki sapmayla gösterir. Bu nedenledir 

ki, işletmeler bazen yüksek oranlarda brüt kâr marjlarına sahip olmalarına rağmen hala 

net kâr marjı itibariyle benzer seviyelerde kazanç elde edebilirler225.  

İşleme dayalı net kâr marjı yönteminin ise; ülkeler arasında anlaşma olduğunda 

uygulanması oldukça uygundur. Bu anlaşma yerel ve yabancı vergi kanunlarının çeşitli 

işlemlere uygulanabilirliğini sağlar. Özellikle APA(Advance Pricing Agreement) Peşin 

                                                
222Işık, s.129-130.  
223Soner Yakar ve Elif N. Ünal, “Transfer Fiyatlama ve Çok Uluslu İşletmeler Açısından Bir Değerlendirme”, Vergi 
Sorunları, Sayı.222 (Mart 2007), s.129. 
224Düzenli ve Aslantaş Ateş, s.96-97. 
225Aktaş, s.121. 



70 
 

Fiyat Anlaşmaları (“APA”) mükellefe ve vergi idaresi arasında kurulduğundan 

gelecekteki fiyatları belirler ve çifte vergileme riskini düşürür226. 

2.2.3.2.6. Mükelleflerin Kendileri Tarafından Belirleyeceği Yöntem 

Kurumlar, emsallere uygun fiyata yukarıda açıklanan yöntemlerin herhangi biri 

ile ulaşamamaları halinde, işlemin mahiyetine uygun olarak serbestçe 

belirleyebilecekleri yöntemleri kullanabileceklerdir. Yöntem belirlemede temel kriter, 

işlemin mahiyetine uygun yöntemin seçilmesidir227. 

2.2.4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları (advance price arrangements), kontrol edilen 

muameleler için belirli bir zaman periyodu içinde transfer fiyatlaması için uygun 

kriterler bulan anlaşmadır228. 

İlişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin olarak transfer fiyatlandırmasının 

tespit edilmesinde uygulanacak yöntemin, mükellef ile idare arasında anlaşma yoluyla 

belirlenmesi peşin fiyatlandırma anlaşmasını ifade eder. 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları; ilişkili kişilerle yapılan ticari işlemlerin 

gerçekleştirilmesinden önce, bu işlemler için uygun transfer fiyatının belirlenmesinde 

kullanılacak metod, emsal kurum, emsal işlem gibi bir takım kriterlerin tespit edilmesi 

amacıyla mükellef ile vergi idaresi arasında gerçekleştirilen anlaşmadır. Peşin 

fiyatlandırma anlaşmaları, emsal firmalarla yapılan karşılaştırma analizlerini ve 

geleceğe yönelik ekonomik varsayımları içerir ve belirli bir süreyi kapsar229. 

Anlaşmada yer alan tarafların sayısına göre peşin fiyatlandırma anlaşmaları tek 

taraflı, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar olarak çeşitlilik göstermektedir. Tek taraflı 

peşin fiyatlandırma anlaşmaları (Unilateral APA), mükellef ile vergi idaresi arasında 

yapılmaktadır. Diğer ilgili ülke vergi idaresinin katılımı olmaksızın yapılan bu tür 

                                                
226Işıl Fulya Orkunoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Seçimi”, Vergi Sorunları, Sayı.242 (Kasım 2008), 
s.121. 
227Doğruyol, s. 75. 
228Akın Tavuz, “Önceden Fiyatlama Anlaşmaları (Advance Pricing Arrangements)”, Vergi Dünyası, Sayı.310 
(Haziran 2007), s.59. 
229Gümüş, s. 142. 
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anlaşmalar çifte vergilendirme riskine kesin bir çözüm getirmediğinden, bazı ülkeler 

mevzuatlarında tek taraflı PFA uygulamasına izin vermemektedir. Kaldı ki, OECD 

Rehberinde de mümkün olan her durumda iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılması 

tavsiye edilmektedir. İki taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması (Bilateral APAs), ilgili 

vergi anlaşması uyarınca iki ayrı ülkede bulunan vergi idarelerinin yetkili makamları 

arasında, çok taraflı PFA anlaşmaları ise (Multilateral APAs) ikiden fazla ülkede 

faaliyet gösteren mükellefler ile bu ülkelerin vergi idareleri arasında yapılmaktadır230. 

Çifte vergilendirme konusundaki endişeler yüzünden bir çok ülke, çift taraflı 

veya çok taraflı peşin fiyat anlaşmalarını tercih etmektedir. Yine çifte vergilendirme 

endişesi yüzünden, bazı ülkeler vergi mükellefi ile sadece bir gelir idaresi arasında 

yapılan tek taraflı peşin fiyat anlaşmalarına imkan vermemektedir. İki taraflı veya çok 

taraflı anlaşmalar, çifte vergilendirme riskini azaltıcı, vergi mükellefleri ve vergi 

idareleri için adaleti sağlayıcı, vergi mükelleflerine de daha büyük kesinlik sağlayıcı 

nitelik taşımaktadır. Vergi mükellefleri inceleme risklerini bu anlaşmalarla en aza 

indirmektedirler231. 

Çeşitli nedenlerle uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan 

mükellefler İdare’ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde 

bulunabilir. Başvuru sonucunda yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu 

yöntemin üç yılı aşmamak üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacak ve 

bu şekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu 

yapılmamaktadır. Dolayısıyla, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan 

mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare’ye başvurarak belli bir dönem için 

yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür232.  

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri 

girmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi 

Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise tüm 

kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin 

olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. 
                                                
230Ünel, s.147.  
231Gümüş, s. 142. 
232Doğruyol, s.76. 
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Ayrıca, 01.01.2009 tarihinden itibaren serbest bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm 

kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde bulunan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak 

belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye başvurmaları mümkündür233.  

Peşin fiyat anlaşmaları ile ilgili başvurular aşağıdaki aşamalardan geçerek 

sonuçlandırılacaktır234. 

 Ön değerlendirme 

 Analiz 

 Anlaşmanın kabulü veya reddi 

 Anlaşmanın yenilenmesi 

 Anlaşma süresi bitiminden 9 ay önce başvuruda bulunulmalı 

 Anlaşmanın revize edilmesi 

 Anlaşmanın iptali 

Mükelleflerin peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin başvurusu ile başlayan 

süreç ön değerlendirme, analiz ve anlaşmanın kabulü veya reddi olarak 3 aşamadan 

oluşur ve sürecin her aşamasında, idare mükellef ile karşılıklı bilgi ve görüş 

alışverişinde bulunur. Ülkemizde anlaşma süresi en fazla 3 yıl olup, söz konusu anlaşma 

imzalandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Başka bir deyişle geçmiş yıllara yönelik 

olarak PFA yapmak mümkün değildir235. 

                                                
233Mahmut Aydoğmuş, “Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları”, Vergi Sorunları,  
Sayı.252 (Eylül 2009), s.196. 
234Duran, “Transfer Fiyatlandırması”, s.15. 
235Ünel, s.154.  
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Türkiye’nin peşin fiyatlandırma anlaşmaları ile ilgili uygulamaları çok yeni 

olup; ilk “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması, Gelir İdaresi Başkanlığı ile 

mükellef arasında 15.07.2011 tarihinde imzalanmıştır236.  

Mükelleflere peşin fiyatlandırma anlaşması ile ilgili hükümlerin ve ilgili 

işlemler için belirlenen yöntemin önceki vergilendirme dönemleri için de 

uygulanmasına izin veren anlaşmanın geriye dönük olarak uygulanması (roll back) ile 

ilgili olarak; belli yılları kapsaması, önceki yıllarla ilgili koşul ve şartların peşin 

fiyatlandırma anlaşmasındakilerle aynı olması gibi belirlenecek olan kriterlerle 

mevzuatta bu mekanizmaya ilişkin uygulama esnekliği de sağlanabilir. Sonuç itibarıyla, 

peşin fiyatlandırma anlaşmaları mükelleflere, ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri mal 

veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine 

ilişkin yöntemleri yetkili idare ile anlaşarak belirleme imkânı sunan bir uygulamadır ve 

bu anlaşmalar, mükelleflerin transfer fiyatlandırması açısından karşılaşabileceği 

belirsizlikleri ve riskleri azaltmada güvenli bir çözüm yoludur237. 

2.2.4.1. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Yapılma Nedenleri 

Çok uluslu şirketler genellikle aşağıdaki durumlarda vergi idareleri ile peşin 

fiyatlandırma anlaşması yapmayı tercih etmektedirler238: 

- Yöntem tespitinde karşılaştırma yapılabilecek bir emsal bulunmaması ve 

karşılaştırma yapabilmek için kamuya açık, yeterli ve güvenilir bir veriye 

ulaşılamaması, 

- Mükellefin kendine has bir faaliyet sisteminin bulunması, bu sistemin 

niteliklerinin emsal firmalara göre karşılaştırma yapılamayacak düzeyde farklılık 

göstermesi, 

Mükellefin mevcut fiyatlama yönteminin sürekli olarak değişik vergi 

idarelerince denetim altında olması, 

                                                
236http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/15072011basinduyurusu2.htm, (25.01.2012) 
237Ünel, s.155. 
238Gümüş, s. 142. 



74 
 

2.2.4.2. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Avantajları 

Mükellefler, içinde bulundukları şartları değerlendirerek peşin fiyatlandırma 

anlaşmasının kendilerine sağlayacağı faydaya göre vergi idaresi ile anlaşma yapıp 

yapmama konusunda karar vermektedirler. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının sağladığı 

başlıca avantajlar şöyledir239: 

- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, mükelleflere geleceğe dönük vergi 

yükümlülüklerinin hesaplanmasında kesinlik sağlamakta ve vergi planlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Yapılan anlaşmalar ile belli bir süre için uygulanacak yöntemler 

kesinlik taşıyacaktır ve böylece mükellefler herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan 

plan yapılabilecek ve ileriyi daha kolay görebileceklerdir, 

- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, gerek mükellefe gerekse vergi idarelerine 

transfer fiyatlaması incelemesi açısından zaman ve kaynak tasarrufu sağlarlar, 

- Yapılan anlaşmalar sayesinde, vergi idareleri ile mükellefler arasında bir 

işbirliği sağlanmış olur, Vergi idareleri anlaşmaya girdikleri mükellefler hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olurlar, 

- Anlaşma yapıldığı zaman, mükellefler anlaşma şartlarına uyduğu sürece vergi 

idarelerine sadece yıllık raporlama yaparak anlaşılan yöntemin doğru bir şekilde 

uygulandığını teyit ederler. Böylece mükellefler inceleme risklerini azaltırlar ve ileride 

doğabilecek cezai yaptırımlardan kaçınmış olurlar. 

2.2.4.3.  Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Dezavantajları 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının avantajları yanında dezavantajları da 

bulunmaktadır. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının dezavantajları şu şekilde 

sıralanabilir240: 

                                                
239Gressi Benveniste, “Transfer Fiyatlamasında Ön Fiyatlandırma Anlaşmaları (Advance Pricing Agreements) ve 
Türk Vergi Mevzuatındaki Düzenlemeler”, http://www.verginet.net/dtt/1/GressiBenvenisteSMMM-
TransferFiyatlamasındaOnFiyatlandirmaAn_10097.aspx, (24.04.2012). 
240Gümüş, s. 142. 
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- Tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları, vergi idareleri ve vergi 

mükellefleri için önemli problemlere neden olabilmektedir. Tek taraflı peşin 

fiyatlandırma anlaşmalarının kullanımı ilgili vergi mükellefi için belirlilik düzeyinin 

artmasına ve çok uluslu şirketler grubu için ekonomik veya hukuki çifte 

vergilendirmenin azalmasına yol açmayabilir. Vergi mükellefi ile bir devlet arasında 

yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırma sözleşmesi, peşin fiyatlandırma anlaşmalarını 

yapan ülke ve anlaşma konusu hususla ilgili diğer ülkeler arasındaki vergilendirilebilir 

gelirin dağılımını etkileyecektir. Diğer vergi idareleri, peşin fiyatlandırma 

anlaşmalarının sonuçlarını kendileri açısından benimsedikleri durumlarda, problemler 

ortaya çıkar. Diğer ülkeler, peşin fiyatlandırma anlaşmasındaki hususları kabul etmediği 

ve kendisi ilave bir tarhiyat yaptığı durumda, çifte vergilendirme riski ortaya çıkacaktır.  

- Vergi idarelerinin kendilerine, peşin fiyatlandırma anlaşmaları süresince 

sunulan ticari sırları ve diğer hassas bilgi ve belgelerin gizliliğinin temin edip 

edemeyecekleri, vergi mükellefi açısından bir dezavantaj teşkil etmektedir. 

- Peşin fiyatlandırma sözleşmeleri taraflardan birinin devlet olmasından dolayı 

zaman almaktadır. Devlet sektörünün genel olarak yavaş işlemesi ve zaten karmaşık 

olan konunun hızlı bir şekilde çözümünün zaman almasına sebep olabilmektedir.  

- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, transfer fiyatlandırma sorunlarını çözmeye 

yönelik diğer mekanizmalara göre daha maliyetlidir. 

2.2.4.4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Amacı  

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının temel amacı, mükelleflerin ilişkili kişilerle 

yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşabilecekleri olası vergi ihtilaflarının önüne 

geçmektir. 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, transfer fiyatlandırmasında mükelleflerin 

ilişkili kişilerle yapacakları mal ve hizmet alım ya da satımlarında karşılaşacakları olası 

vergi incelemelerinde ve uyuşmazlıklarda ortaya çıkması muhtemel sorunların 

önlenmesine yöneliktir. Özellikle yurtdışı işlemlere yönelik olarak uygulanması söz 
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konusu olan peşin fiyatlandırma anlaşmalarında belirli bir zaman diliminde 

uygulanması öngörülen fiyatlandırmada seçilecek metot önem arz etmektedir241. 

Mükellefler peşin fiyatlandırma anlaşmalarını, risk yönetimi stratejisi olarak 

kullanmaktadırlar. İdare ise transfer fiyatlandırmasındaki sorunları yargı safhasından 

önce çözülebilmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi konusundaki şikayetleri 

giderebilmek, kesin kurallara dayalı transfer fiyatlandırması yöntemi geliştirmek ve iki 

tarafın da katlandığı yükü azaltmak amacıyla bu yöntem geliştirilmiştir242. 

2.2.4.5. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Süreci 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenecek süreç aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
241Veysi Seviğ, “Vergilendirmede Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları”, 
http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=1446,  (24.04.2012). 
242Işık, s.196.  
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2.2.4.5.1. Yazılı Başvuru 

Peşin fiyatlandırma anlaşması süreci, mükellefin idareye yazılı başvurusu ile 

başlar. Mükellef, başvuru ile birlikte istenilen belge ve bilgileri de sunar. 

2.2.4.5.2. Ön Değerlendirme 

Mükellefin başvurusu, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte İdare tarafından bir 

ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme yapılmasının amacı, mükellef ile 

peşin fiyatlandırma anlaşması yapılmasının uygun olup olmadığının ve ne tür bilgilere 

ihtiyaç olduğunun başvuruda yer alan bilgi ve belgeler üzerinden tespit etmektir. 

2.2.4.5.3. Analiz 

Karşılaştırılabilir işlemler, gerçekleştirilen işlevleri üstlenilen riskler ve 

kullanılan varlıklar ile diğer düzeltimlerin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma 

şartlarının ve diğer temel hususların değerlendirilmesi veriler tamamlandıktan sonra 

yapılır. 

2.2.4.5.4. Anlaşmanın Kabulü veya Reddi 

Analiz sonucunda idare, mükellefin başvurusunu aynen kabul edebilir, gerekli 

değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir veya reddedebilir.  

2.2.4.5.5. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının İmzalanması 

Başvurunun idarece kabul edilmesi durumunda mükellef ile idare arasında 

peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanır. 

2.2.4.6. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında Ödenecek Harç Tutarı 

492 sayılı Harçlar Kanununun (8) sayılı tarifesinin “XII-Transfer 

fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme harçları” başlıklı maddesinde, peşin 

fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin olarak başvuru harcı ve yenileme harç tutarları 
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belirlenmiş olup söz konusu harç tutarları her yıl yeniden değerleme oranında 

arttırılmaktadır243. 

65 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan (8) sayılı 

tarifede 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak Peşin Fiyat Başvuru ve Yenileme 

Harçlarının tutarları yeniden belirlenmiş olup; aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 1: Başvuru ve Yenileme Harçları 

Başvuru Harcı 38.147,30 
Yenileme Harcı 30.517,75 

 

2.2.5. Emsale Uygun Fiyat Tespiti ile İlgili Yöntemlerin Seçiminde 

Bağlayıcılık Durumu 

KVK’nın 13. maddesinin 4. fıkrasında emsale uygun fiyatın tespitinde 

uygulanacak yöntemlerin hangisinin öncelikli olarak uygulanacağı konusunda bir 

belirleme yapılmamıştır.  

Maddenin 5. fıkrasındaki, uygun yöntemin Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak 

tespit edilebileceği hükmü, yöntem seçiminde serbesti bulunmadığı anlamında 

değerleme yapılmasına açıktır. Serbesti olduğunda mükellefin Bakanlıkla anlaşma 

yapmasına gerek yoktur. Uygun yöntemi zaten uygulayacaktır. Anlaşma ihtiyacı, ancak, 

mükellefin uyguladığı (anlaşma halinde Bakanlıkça da uygun görülebilecek olan) 

yöntemin yerinde olmadığı; fiyatın diğer yöntemlerden biriyle tespiti gerektiği 

şeklindeki iddiaların önlenmesi gereğine bağlı olabilir. Başka bir ifadeyle, Maliye 

Bakanlığı ile anlaşılarak uygulanan yönteme; aynı yöntem mükellefçe anlaşmaya 

gidilmeden doğrudan uygulandığında eleştiri gelebileceğini gösterir. Buna göre de 

yöntemlerden biri veya diğerinin seçimi her durumda risk taşıma durumuna girer; bu 

hususta öncelik sırası tespit edilmemiş olması önemli bir eksiklik haline gelir244. 

 

 
                                                
243Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.9.  
244Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.390-391.  
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2.2.6. Transfer Fiyatlandırmasında Belge Düzeni 

Belgelendirme, mükelleflerce uygulanan yöntemlerin emsallerine uygunluk 

ilkesine uyumlu olduğunu vergi idarelerine göstermek bakımından önemlidir. İlave 

olarak mükellefin ticari faaliyetlerinin ve içinde bulunduğu sektördeki en son verilerin 

güncellenmesi açısından da önem arz etmektedir. Yeterli ölçüde belge temin edilmesi 

vergi mükelleflerinin transfer fiyatlandırması ile olası cezalardan kurtulmasına olanak 

da sağlayabilecektir. İyi bir belgelendirme sisteminin oluşturulması, emsallerine 

uygunluk ilkesinin şirket içi işlemlerde de uygulanmasını kolaylaştırabilecektir245.  

Transfer fiyatlandırması uygulamasının 2007 yılından itibaren yürürlüğe 

girmesiyle birlikte örtülü kazanç dağıtımında bulunma şartları daha objektif kıstaslara 

bağlanmıştır. İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyatın emsallere uygun 

olduğundan veyahut olmadığından bahsedebilmek için uygulanan fiyatın, ilgili işlem 

için kullanılacak yöntem sonucu elde edilecek emsallere uygun fiyat ile karşılaştırılması 

gerekecektir. Yöntemlerin uygulanması ise bir takım teknik analiz çalışmalarının 

yapılmasına bağlıdır. Neticede ise transfer fiyatlandırması kapsamında bulunan 

kurumlar ile gelir vergisi mükelleflerinden teşebbüs sahipleri, emsallere uygun fiyata 

ulaşma sürecinde yapmış olduğu tüm hesaplama ve işlemlere yönelik daha ciddi 

dokümantasyon ve belgelendirme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadır246.  

Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin 7’nci fıkrasına göre, 

transfer fiyatlandırması ile ilgili usulleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu bu yetkisine istinaden 2007/12888 sayılı Kararı ile söz konusu usulleri 

düzenlemiş ve 06.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Kararın 5’inci 

bölümü (yani 18 ve 19’uncu maddeleri) transfer fiyatlandırmasında belgelendirme 

konusunu düzenlemektedir. Kararın 18’inci maddesinde, belgelendirmenin amacı 

açıklanmış, 19’uncu maddede ise, “yıllık belgelendirme” konusu düzenlenmiştir. 

Kararın 17’inci maddesi, peşin fiyatlandırma anlaşmalarında belgelendirme konusuna 

                                                
245Işık, s.144-145.  
246Gündoğan Durak, “Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması”, Lebib Yalkın, Sayı.54 (Haziran 2008), 
s.39. 
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ilişkindir247. Ayrıca 1 ve 2 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğlerde konuya ilişkin açıklamalar yer almıştır.  

Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme ile amaçlanan, transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının 

gösterilmesidir. Bu nedenle, mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi 

doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması ya da temin 

edilmesi, ayrıca belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda 

İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır 

tutulması zorunludur248. 

2.2.6.1. Yıllık Belgelendirme 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerde yıllık olarak ilişkili kişilerle 

işlem yapan kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık rapor düzenleme ve form doldurma 

yükümlülüğü getirilmiştir. Gelir Vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle işlem yapmaları 

halinde ise yıllık rapor düzenleme ve form doldurma yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde 

yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer 

Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u 

doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine 

göndermeleri gerekmektedir. 

Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar “Yıllık Transfer 

Fiyatlandırması Raporu”nun hazırlaması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi 

halinde İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibrazı zorunludur. 

Buna göre; 

 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin 

bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri,  

                                                
247Erdoğan Sağlam, “Türk Vergi Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme”, Lebib Yalkın, 
Sayı.52 (Nisan 2008), s.32-33. 
248Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.13-14.  
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 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin 

bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,  

 Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili 

kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,  

için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları gerekmektedir.  

Dolayısıyla,  

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin 

ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,  

 Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi 

işlemleri,  

 Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt 

dışı işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamalarına 

gerek bulunmamaktadır. Ancak rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin 

aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlara ibraz edecekleri tabiidir.  

Mükelleflerin hangi tarihten itibaren Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu 

hazırlamaları gerektiği aşağıdaki şekilde özetlenebilir249: 

Tablo 2: Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlanmasına İlişkin Bilgiler 
Büyük Mükellefler Vergi 
Dairesi Başkanlığı’na Kayıtlı 
Mükellefler 

-Yurt içi işlemleri 
- Yurt dışı işlemleri 01.01.2007’den itibaren 
- Serbest Bölgelerindeki 
mükellefler ile olan yurt içi 
işlemleri 01.01.2008’den itibaren 

Diğer Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri 

-Yurt dışı işlemleri 01.01.2007’den itibaren 
- Serbest Bölgelerdeki 
mükellefler ile olan yurt içi 
işlemler 01.01.2008’den itibaren 

Serbest Bölgelerde Faaliyette 
Bulunan Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri - Yurt içi işlemleri 01.01.2008’den itibaren 
                                                
249Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.13-14.  
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2.2.6.2. İstendiğinde İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler 

Rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükellefler aşağıda belirtilen bilgi 

ve belgeleri istenmesi halinde İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara 

ibraz edeceklerdir; 

 Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve 

ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi 

hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon 

numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler, 

 Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren 

tüm bilgiler,  

 İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,  

 İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,  

 İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin 

miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,  

 İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,  

 İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,  

 İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma 

politikası,  

 İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri 

kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,  

 Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi 

hak bedellerine ilişkin bilgi,  

 Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve 

uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik 

analizi),  



83 
 

 Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan 

hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,  

 Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde 

kullanılan yöntem,  

 Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.  

2.2.6.3. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme 

Peşin fiyatlandırma anlaşması için İdare’ye başvuruda bulunan mükelleflerin 

sunmaları gereken temel bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir: 

 Yazılı Başvuru (Yazılı Başvuru’da anlaşmanın süresine ilişkin talep, 

anlaşma sürecine katılacak mükelleflerin ya da temsilcilerin adları, T.C. kimlik 

numaraları, adresleri, telefon numaraları, mükellefin faaliyet konusu, kurumun yapısı 

(merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve 

hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı ve bu kişiler arasındaki 

mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler yer alır), 

 Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren 

tüm bilgiler,  

 Kritik varsayımlara ilişkin bilgiler ve gerekçeleri (önerilen transfer 

fiyatlandırması yöntemi ile bu yöntemin seçimine ve uygulanmasına esas teşkil eden 

koşullara ve varsayımlara ilişkin açıklamalar, analizler ve yapılan diğer çalışmalar),  

 Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi 

hak bedellerine ilişkin bilgi,  

 İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri 

kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,  

 Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin ürün fiyat 

listeleri,  



84 
 

 Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin üretim 

maliyetleri,  

 İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma 

politikası,  

 Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminde ilişkili ve ilişkisiz 

kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,  

 İlişkili kişilerin son üç yıla ilişkin mali tabloları, gelir veya kurumlar 

vergisi beyanname örnekleri, yurt dışı işlemlerine ait sözleşmelerin örnekleri,  

 Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemini destekleyen son üç yıla ait 

finansal veriler ve bunlarla ilgili belgeler,  

 İki veya daha fazla karşılaştırılabilir işlemin olması durumunda 

belirlenen emsal fiyat aralığı ve bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,  

 Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.  

2.2.7. Ceza Uygulaması 

Kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak 

tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmaları 

durumunda, örtülü kazanç dağıtımı yapan kurum açısından yapılan harcama gider 

olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca 213 sayılı VUK’nun cezalara ilişkin hükümleri 

uygulanmaktadır250. 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde konuya ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

“Teşebbüs sahibi ve kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunarak tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

                                                
250Doğruyol, s.88. 
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kazanç dağıtımı yapmaları durumunda Vergi Usul Kanunu’nun cezalara ilişkin 

hükümleri uygulanacaktır. 

Bu Tebliğ ile İdare’ye ibraz etme zorunluluğu getirilen bilgi ve belgeleri 

Tebliğde belirlenen sürelerde vermeyenler hakkında da Vergi Usul Kanunu’nun 

cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı tabidir.” 

Bu bakımdan; mükelleflerden gerçeğe aykırı transfer fiyatlandırması nedeniyle 

kayba uğratılan vergiyle birlikte (mükellefe göre kurumlar vergisi veya gelir vergisi) 

vergi ziyaı cezası alınır. Ayrıca, kâr dağıtımının gizlenmesi nedeniyle kayba uğratılan 

gelir vergisi de alınır251. 

VUK’nun 352. maddesinde (II). derece usulsüzlüklerden sayılan 7. bendine 

göre; “Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve 

muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin 

hükümlere uyulmamış olması” ile aynı maddenin 8. bendine göre; “Hesap veya 

muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların 

bulunmaması veya ibraz edilmemesi” düzenlemeleri, mükelleflerin transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin “belgeleme ve raporlama” yükümlülüklerini yerine 

getirmemeleri sebebiyle uygulanır252. Aynı maddenin 3. bendine göre, belgelerin 

ihticaca salih olmaması nedeniyle genel usulsüzlük cezası kesilmesi de mümkündür. 

Aynı şekilde, ilişkili kişilere transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

aktarılan ve şirketin vergiye tabi kazancını azaltan tespitler içinde, VUK’nun 341. 

maddesinde; “……. Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 

zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder” 

şeklinde tanımlanan vergi ziyaı gerçekleşmiş olacağından (mükellefin vergilendirme ile 

ilgili ödevlerinden birisi de artık, ilişkili kişiye emsaline uygun bedel/fiyat üzerinden 

mal veya hizmet satmak veya emsaline uygun bedel üzerinden mal veya hizmet 

almaktır), aynı kanunun 344. maddesinde; “341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına 

sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin 
                                                
251Köse ve Ferhatoğlu, s.55-56. 
252Doğruyol, s.88. 
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bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir” şeklinde açıklanan vergi ziyaı cezası da 

uygulanacaktır253. 

Mükelleflerin aynı fiilleri hem usulsüzlük hem de vergi ziyaı cezasını 

gerektirmesi durumunda VUK’nun 336. maddesi gereğince miktar itibariyle ağır olan 

ceza kesilir. 

Ayrıca emsallere uygunluk ilkesi için yapılan hesaplamalara ait belgeler, 

kayıtlar, transfer fiyatlandırması raporları ve diğer belgeleri ibraz etmeyen şirketlere 

VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereğince, “Özel Usulsüzlük Cezası” kesilir254. 

Tabii ki yaptırımlardan birisi ve en önemlisi de, 5520 sayılı KVK’nın 13. 

maddesinde açıklanan düzeltme işlemleridir. Yani örtülü olarak aktarılan kazancın kâr 

payı olarak kabul edilmesi ve vergi tevkifatına tabi tutulmasıdır255. 

2.2.8. Hazine Zararının Aranması 

Eski düzenlemede sık sık gündeme gelen ve zaman zaman yargıya taşınan 

örtülü kazanç dağıtıldığı takdirde; bir tarafın gider kaydettiği tutarı, diğer tarafın gelir 

kaydettiği ve vergisini ödediği, böylece hazine zararı olmadığına ilişkin eleştiriler, yeni 

kanunda bu hususun düzenlenmesine neden olmuştur256. 

Dolayısıyla örtülü kazanç dağıtımında hazine zararının aranıp aranmayacağı 

hususu 5422 sayılı (eski) KVK’nın yürürlükte olduğu dönemde tartışmalı iken 5766 

sayılı Kanun ile 5520 sayılı (yeni) KVK’nın 13. maddesine eklenen (7) numaralı fıkra 

ile “hazine zararı” transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının objektif 

unsuru haline getirilmiştir. Dolayısıyla hazine zararı, transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımının yasal unsurunu oluşturmaktadır. 

                                                
253Barış Özelmacıklı, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Türkiye’de Uygulamaları”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2010, s.107. 
254Doğruyol, s.89. 
255Özelmacıklı, s.108. 
256Yakup Türk, “Türkiye’de Vergi Matrahlarının Aşındırılmasını Önlemeye Dönük Düzenlemeler ve Bakanlar 
Kurulunca İlan Edilecek Vergi Cennetlerinin Belirlenmesinde Kriterler-1”, Vergi Dünyası, Sayı.341 (Ocak 2010), 
s.102. 
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5766 sayılı Kanun ile KVK’nın 13. maddesine (7) numaralı fıkra olarak 

eklenen hükme göre, 2008 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere, tam mükellef 

kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin 

aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle 

kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına 

bağlanmıştır257. Buna göre, 2007 ve daha önceki vergilendirme dönemlerinde, kazancın 

örtülü olarak dağıtıldığının kabulü için Hazine zararı doğması şartının aranılmayacağı 

tabiidir258. 

İlişkili kişiler ile işletmeler arasındaki mal veya hizmet alım-satım işlemlerinde 

hazine zararı, menfaat aktaran işletmenin ödemesi gereken vergiyle menfaat aktarımının 

muhatabı ilişkili kişinin ödediği verginin bir arada değerlendirilmesiyle ortaya çıkan 

vergi kaybını ifade eder259. Bu kayıp, alınması gereken verginin kısmen veya tamamen 

ortadan kalkması durumunda, mutlak nitelikte olabileceği gibi; verginin sonraki 

dönemlere sarkması durumunda da, dönemsel nitelikte olabilir260. 

Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen 

fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken 

her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir261. Diğer bir ifade ile 

Hazine zararının oluşabilmesi için, işleme taraf olan mükelleflerin toplam vergileri 

dikkate alındığında dönemsel olarak bir vergi kaybının oluşması ya da vergi döneminde 

kayma olması gerekecektir262. 

Hazine zararının oluşup oluşmadığının tespiti, işlemin emsallere uygun tespit 

edilen fiyat ve bedellerle yapılması halinde işleme taraf olan kurumlar adına tahakkuk 

ettirilmesi gereken her türlü verginin, işlemin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit edilen fiyat ve bedeller ile yapılması dolayısıyla tahakkuk eden her türlü verginin 

                                                
257Emre Kartaloğlu, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararı Kavramı ve 
Serbest Bölgelerdeki Mükellefler, Vergi Sorunları, Sayı.251 (Ağustos 2009), s.164. 
258Süleyman Güçlü, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararı”, Vergi Sorunları, 
Sayı.260 (Mayıs 2010), s.23. 
259Ağar, s.151. 
260Koyuncu, s.45. 
261Orhan Sarıtürk, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltme İşlemleri”, Vergi 
Raporu, Sayı.116 (Mayıs 2009), s.97. 
262Aysel Duman, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlarda Hazine Zararı ve/veya 
Hazine Kazancı”, Vergi Sorunları, Sayı.261 (Haziran 2010), s.30. 
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tutar ve tahakkuk zamanının karşılaştırılması yoluyla saptanabilecektir. Her iki durumda 

da tahakkuk edecek verginin aynı olması “Hazine Zararı” olmadığı anlamına 

gelmeyecek tahakkuk edecek vergilerin tahakkuk dönemlerinin de aynı olması 

gerekecektir263. Eğer, emsale uygunluk ilkesine aykırı olarak belirlenen fiyat veya bedel 

grup içindeki bir kuruma vergi avantajı sağlarken grubun diğer kurumunda 

yükümlülüğü artırarak, toplamda miktar veya zaman olarak bir vergi avantajı 

sağlamıyorsa, bunda ne inceleme konusu kurumun bir avantajı ve ne de Hazine’nin bir 

zararı olacaktır. TF’yi bir vergi kontrol aracı olarak düşündüğümüzde, bu durumda, 

uygulanmasının herhangi bir haklı nedeni kalmayacaktır264. 

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 3. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Gider Kabul 

Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı 

bent ile birlikte transfer fiyatlandırması kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında gelir 

vergisi mükelleflerini de kapsar hale getirilmiştir. Ancak hazine şartı yalnız tam 

mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri ve daimi temsilcileri 

arasında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurtiçi işlemleri için aranılmaktadır. 

Gelir Vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için böyle bir şart 

öngörülmemiştir. Bu mükellef grubunun ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak uyguladıkları fiyatlarla işlem yapmaları halinde emsallere uygun fiyatla 

uygulanan fiyat arasındaki farklar hazine zararı oluşmasa da Kanunen Kabul Edilmeyen 

Gider sayılır ve buna göre tarhiyat yapılır. Oysa tam mükellef kurumların veya yabancı 

kurumların Türkiye’deki işyeri ve daimi temsilcilerin aralarında aynı neviden işlem 

yapması halinde Hazine zararı oluşmazsa örtülü kazanç dağıtımı kabul 

edilmeyeceğinden kurumlar vergisi tarh edilmeyecektir265. 

5766 sayılı Kanun’la KVK’nın 13. maddesine eklenen yedinci fıkrada, tam 

mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin 

aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle 

                                                
263Salih Bayram, “Transfer Fiyatlandırmasında Karşı Kurum Düzeltmesi ve Hazine Zararı Uygulaması”, Vergi 
Dünyası,  Sayı.339 (Kasım 2009), s.87-88 
264Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı”, Yaklaşım, Sayı.188 (Ağustos 2008), s.32. 
265Serdar Pehlivan, “Hazine Zararının Transfer Fiyatlandırmasının Amacıyla Çelişkisi ve Hazine Zararının Örtülü 
İstisna Özelliği, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı.521-522 (1-15 Ekim 2008), s.57. 
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kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına 

bağlanmıştır. Sonuç olarak işyeri ve daimi temsilcilerin Türkiye’deki ilişkili kişilerle, 

kendi aralarındaki, işlemleri nedeniyle transfer fiyatlandırma yoluyla örtülü kazanç 

aktarımının varlığında Hazine zararı aranırken ait oldukları teşebbüs veya diğer 

bölümler ile ilgili işlemlerinde zararın varlığı aranmayacaktır. Bu kabul işyerlerinin bu 

açıdan bağımlı teşebbüs gibi algılandığını gösterir266. 

Kazancın vergisel nedenlerle aşındırılmasını önlemek amacıyla bir vergi 

güvenlik müessesi olarak getirilen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımının gerçekleşmesinin hazine zararının oluşmasına bağlanması düzenlemenin 

amacına aykırıdır.  

Hazine zararının bir koşul olarak 5520 sayılı KVK’nın 13. maddesine yedinci 

fıkra olarak eklenmesi, örtülü kazanç konusunun yapısını ve uygulamasını tamamen 

değiştirmiştir. Bu değişikliğin ise çok sayıda sakıncası vardır. Bunların başlıcaları 

aşağıdaki gibidir267: 

- Hazine zararının bir kıstas olarak aranması, tüzel kişi kavramına aykırıdır. 

Her bir tüzel kişi, kardeş kuruluşlar, bağlı şirketler, ilişkili kişiler vs. ile 

ilişkilendirilmeksizin bizzat kendisi kurumlar vergisi mükellefidir. Doğal olarak da 

mükellefiyetin getirdiği yükümlülüklerden bizzat kendi sorumludur. Oysa, Hazine 

zararı aranması uygulaması hukuki bir kavram olan tüzel kişiyi aşarak, ilişkili kişilerle 

birlikte tüm bağlı kuruluşları tek bir birim olarak değerlendirmektedir.  

- Hazine zararının bir koşul olarak getirilmesi sonucunda, “Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” düzenlemesi, vergi güvenlik 

müessesesi olma özelliğini tamamen yitirmiştir. Zira, örtülü kazanç konusunda eleştiri 

getirilmesi, ilişkili kişilerden birisinin aşındırılan kurum kazancının altında kâr beyan 

etmesi hali ile karşı tarafın gelir vergisi mükellefi olmayan birey olması dışında artık 

mümkün değildir. Zararı bulunan ilişkili kişiye örtülü kazanç dağıtımı yapılması halinde 

de ilaveten düzeltme işlemi yapılacağından eleştiri getirilmesi anlamını yitirmektedir. 
                                                
266Namık Kemal Uyanık, “Dar Mükellefler ve Transfer Fiyatlandırma Düzenlemelerinin Uygulanması”, Vergi 
Sorunları, Sayı.284 (Mayıs 2012), s.15. 
267Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamasında ‘Hazine Zararı’ 
Aranmasının Sakıncaları”, Vergi Dünyası, Sayı.323 (Temmuz 2008), s.33. 
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Bu durum, açık olarak ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanacak fiyatın serbestçe 

belirlenebilmesi gibi bir sonuç doğurmaktadır ki bu da örtülü kazanç konusundaki 

düzenlemelerin ana mantığına aykırıdır. 

- Hazine zararının bir kıstas olarak getirilmesinden önce, örtülü kazanç 

konusuna giren işlem tespiti halinde örtülü kazanç dağıtan mükellef nezdinde işlem 

eleştirilmekte, ilave tarhiyat yapılmakta, gerekli cezalar ve gecikme faizi de 

alınmaktaydı. Böylece, sistemin vergi güvenlik müessesesi olma özelliği de devam 

etmekteydi. Hazine zararı konusundaki tartışmalar sonucunda KVK’ya böyle bir 

mekanizma konulmuşken, ilaveten “Hazine zararı” aranma şartının da konulması, 

“mükerrer vergileme”yi engellemeden öte, örtülü kazanç dağıtımı halinde “hiç vergi 

almama ve müeyyide de uygulanmama” gibi ilginç bir sonuç doğurmaktadır.  

2.2.9. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında 

Düzeltme İşlemleri 

5520 sayılı KVK’nun 13. maddesinin 6. fıkrasında; “Tamamen veya kısmen 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap 

döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze 

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

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılabilmesi 

için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olması şarttır.” hükmü yer almaktadır. 

Düzeltme işlemlerine ilişkin ikincil mevzuat 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve 

18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılmıştır. 

Buna göre tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, bu 

maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr 

payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Ancak, örtülü kazanç 
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dağıtımı yapılan kurumlarda bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan 

kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir” 

denilmektedir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kâr payı 

sayılması ile mükellefler bu kâr payına ilişkin olarak istisna hükümlerinden 

yararlanacağından, “karşı taraf düzeltmesi” bu şekilde, işleme taraf olanlar arasında 

gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla, dağıtılmış kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve 

brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklarının hukuki niteliğine göre 

belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. 

Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde 

buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç 

dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 

gerekmektedir. Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate 

alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şartlarının 

gerçekleşmesi halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından işlemin yapıldığı geçici 

vergi döneminde hesaben gerekli düzeltme işlemleri yapılabilecektir. Düzeltmenin 

geçici vergi, döneminden sonra yapılması halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum 

tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin kesinleşmiş ve 

ödenmiş olması şartıyla, örtülü kazanç dağıtılan tarafta (bir sonraki geçici vergi 

döneminde) düzeltme yapılabilecektir. 

Hesap dönemi kapandıktan sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı yapan kurumun düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.  

Bu hükmün amacı, transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı 

yapan mükellef nezdinde bir eleştiri getirildiği zaman, örtülü kazanç dağıtılan mükellef 

nezdinde de bir düzeltmenin yapılmasını sağlamaktır. Daha önce yapılan vergilendirme 
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işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilmektedir268. Dolayısıyla, 

dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması 

sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların niteliklerine göre belirlenen oranlarda vergi 

kesintisi yapılacaktır269. 

KVK’nın 13/6. maddesiyle,  transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazancın elde edilen yönünden düzeltilmesinde benimsenen yöntem, örtülü 

kazanç dağıtımı yapan kurumun tam veya dar mükellef olmasına göre farklılık arz 

etmektedir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtan kurumun tam 

mükellef kurum olması durumunda düzeltmede “kâr payı” sayılma yöntemi, dar 

mükellef kurum olması durumunda ise “ana merkeze aktarılan tutar” sayılma yöntemi 

kabul edilmiştir.  

Düzeltme için elbette alternatif yöntemler de benimsenebilirdi. Örneğin; 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların, karşı tarafça gider 

olarak dikkate alınması sağlanabilirdi. Ya da kazancı örtülü olarak dağıtan kurum adına 

tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olmaları kaydıyla, doğrudan karşı tarafa 

iade edilmesi yasada öngörülebilirdi. Örtülü olarak dağıtılan kazancın karşı tarafa 

verilmiş bir kredi veya borç olduğu varsayılabilirdi. Alternatif yöntemlerin sayısını 

artırmak mümkündür270.  

Söz konusu hükmün getirilmesindeki temel amaç, transfer fiyatlandırması 

nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı yapan mükellef nezdinde bir eleştiri getirildiği zaman, 

örtülü kazanç dağıtılan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin yapılmasına olanak 

sağlamaktır. Örtülü olarak dağıtılan kazancın kâr payı sayılması ile mükellefler bu kâr 

payına ilişkin olarak istisna hükümlerinden yararlanacağından, karşı taraf düzeltmesi bu 

şekilde, işleme taraf olanlar arasında gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, aynı işlem 

üzerinden mükerrer vergilemenin önüne de geçilmektedir271.    

                                                
268Saraçoğlu ve Kaya, s.157.  
269Duran, “Transfer Fiyatlandırması”, s.16. 
270Mehmet Batun, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme Müessesi ve Bazı Sorular”, Vergi Dünyası, Sayı.347 
(Temmuz 2010), s.80. 
271Ender İnelli, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltmenin Bazı Durumlarda 
Kısmen Beyanname Üzerinden Kısmen Hesaplarda Yapılması Mümkün müdür?/Gerekli midir?”, Vergi Dünyası, 
Sayı.363 (Kasım 2011), s.116. 
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İlişkili kişilerle, emsallere uygunluk prensibine aykırı olarak belirlenen bir 

bedel ya da fiyattan mal veya hizmet alım ya da satımı yapılması halinde, işlemin 

faturalaşma yoluyla düzeltilmesi de olanaklıdır. Bu durumda, emsallerine göre yüksek 

bedel ya da fiyatla mal veya hizmet alımında bulunan ya da emsallerine göre daha 

düşük bedel ya da fiyat üzerinden mal veya hizmet satımında bulunan taraf karşı tarafa; 

bu farkı giderecek miktar üzerinden fatura çıkaracaktır. Eğer, ortaktan alacakları örnek 

olarak alırsak, ortağa emsallere uygun faiz üzerinden alacağın süresi göz önüne alınarak 

faiz faturası çıkarılması gerekecektir. Burada, faturayı alan taraf defterlerinde gerekli 

kayıtları yapacağından, ayrıca karşı taraf düzeltmesine de ihtiyaç kalmayacaktır272. 

2.2.9.1. Örtülü Kazanç Dağıtılan Kişinin Tam Mükellef Kurum Olması 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı kâr payı 

geliri olarak dikkate alınacak olup, şartların varlığı halinde iştirak kazançları 

istisnasından yararlanılacak ve düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir273. 

Düzeltme işleminin yapılabilmesi için ilgili tutarın örtülü kazanç dağıtan 

mükellef tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar ödendikten sonra, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılan mükellefin, ilgili dönem beyannameleri 

üzerinde bu düzeltmeleri yapması gerekmektedir. 

2.2.9.2. Örtülü Kazanç Dağıtılan Kişinin Dar Mükellef Kurum, Gerçek 

Kişi, Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması 

Örtülü kazanç dağıtılan kişinin dar mükellef kurum, gerçek kişi, vergiye tabi 

olmayan veya vergiden muaf herhangi bir kişi olması durumunda, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı, örtülü kazanç dağıtılan 

nezdinde, 13. maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı olarak kabul edilecektir274. Bu şekilde dağıtılmış kâr payı 

tutarı net tutar olarak kabul edilecek ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar 

üzerinden vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 

                                                
272Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme (2008)”, Vergi Sorunları, Sayı.243 (Aralık 2008), s.11-12. 
273Veysel Tekin ve Erdal Güleç, “Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlanması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına 
İlişkin Düzeltme İşlemlerinde Özellik Arz Eden Bazı Hususlar”, Vergi Dünyası, Sayı.338 (Ekim 2009), s.92. 
274Doğruyol, 91. 
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2.2.9.3. Düzeltmenin Beyanname Üzerinde Yapılması 

Düzeltme beyanname verilinceye kadar fatura kesilmesi yoluyla 

yapılabilecektir. Ancak beyanname verilene kadar bu işlem yapılmamışsa ilgili dönem 

geçici vergi beyannamesi üzerinde, dağıtıldığı kabul edilen kazancın kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak dönem kazancına eklenmesi yoluyla da yapılabilmesi mümkün 

olacaktır.  

Kazanç dağıtılanın ise her zaman bir işlem yapması gerekmeyebilir. Eğer 

kazanç dağıtımına kaynak olan işlem bir kazanç yaratmış ise, bunu temettü istisnası 

olarak, aynı dönem geçici vergi beyannamesinde, çifte (mükerrer) vergilendirmeden 

kaçınmak için, vergiye tabi kazançtan indirilebilecektir. Burada da, kazanç dağıtanın 

yaptığı düzeltmenin tutarı, dönemi, tahakkuku ve ödenmesi, kazanç dağıtılanın yapacağı 

düzeltmenin dönemini ve tutarını belirleyeceği unutulmamalıdır275. 

2.2.9.4. Beyandan Sonra Düzeltme 

Hesap dönemi içerisindeki bir geçici vergilendirme dönemi için yapılması 

gereken düzeltme dönem içinde ya da beyannamede yapılamamışsa, ek bir geçici vergi 

beyannamesi verilerek, vergi idaresinden düzeltme talep edilecektir. Bu düzeltme beyan 

edilen söz konusu dönem matrahının %10’unu geçmiyorsa bir vergi kaybı 

olmayacağından herhangi bir vergi cezası ya da faizi gerektirmeyecektir. Eğer bunu 

aşıyorsa, vergi kaybı doğacağından VUK’nu 371. maddesi uyarınca “pişmanlıkla” 

verilmelidir. Düzeltme sonunda Vergi İdaresince tarh edilecek verginin kesinleşmesi ve 

ödenmesinden sonra, karşı taraf takip eden dönem geçici vergi beyannamesinde gerekli 

düzeltmeyi kendiliğinden yapabilecektir. Hesap dönemi kapandıktan sonra, kazanç 

dağıtanın düzeltme talep etmesi halinde düzeltme hükümlerine göre vergi dairesince 

düzeltilecektir276.  

 

 

                                                
275Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme (2008)”, s.13. 
276Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme (2008)”, s.14. 
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2.2.9.5. Düzeltmede Zamanaşımı 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında düzeltmenin, 

düzeltmenin yapılabileceği yıl değil, bu düzeltmeye yol açan kontrol edilen işlemin 

ilgili olduğu yılla ilişkilendirilerek yapılması esası benimsenmiş ve böylece gelir-gider 

mutabakatına ve dönemsellik ilkesine uyum sağlanmıştır. Bununla birlikte, kontrol 

edilen işlemin gerçekleştiği yıl ile nihai mahkeme kararının alındığı yıl arasında uzun 

bir sürenin geçmesi durumunun mükellefin düzeltme hakkını ortadan kaldırmasının da 

önüne geçmek amacıyla zamanaşımı hükümlerinin esnetilerek uygulanması yoluna 

gidilmiştir277. 

2.2.9.6. Düzeltme İle İlgili Örnekler 

Örnek278: 

(B) Tam mükellef kurumu (A) tam mükellef kurumunun iştirakidir. (B) 

kurumu, 2008 birinci geçici vergi döneminde (A) kurumundan aldığı bir hizmet 

karşılığı 10.000 TL ödemiştir. (B) Kurumu tarafından yapılan TF analizi sonucunda bu 

hizmetin 3. bir şahıstan 6.000 TL’ye alınabileceği anlaşılmıştır. 

Bu durumda, 4.000 TL kazancın örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilebilecektir. 

1- Hesaben düzeltme: 

B kurumu (kazanç dağıtan) ilgili geçici vergi döneminde şu kaydı yapacaktır. 

                                       /      

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   4.000 
131.01. (A) ortağı 

     770 GENEL GİDERLER     4.000 
    /      
 

 

                                                
277Aysel Duman, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltme İşlemlerinin Örnek 
Üzerinde İrdelenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı.234 (Mart 2008), s.54. 
278Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme (2008)”, s.15-16. 
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B kurumu kâr dağıtımı sırasında şu işlemi yapacaktır: 

                                       /      

590 DÖNEM KÂRI     4.000 
 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   4.000 
  131.01  (A) ortağı 
    /      
 

(A) Kurumu (kazanç dağıtılan) aynı geçici vergi döneminde şu işlemi 

yapacaktır. 

                                       /      

600 YURTİÇİ SATIŞLAR     4.000 
 120 ALICILAR      4.000 
  120.01  (B) iştiraki 
    /      
 

(A) Kurumu (B) iştirakinin kâr dağıtması üzerine şu işlemi yapacaktır. 

                                       /      

120 ALICILAR      4.000 
      120.01  (B) iştiraki 

 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GEL.   4.000 
    /      
 

2- Faturalaşma yoluyla düzeltme: 

Bu durumda (B) iştiraki (A) kurumuna 4.000 TL artı KDV’li iade faturası 

çıkaracaktır. Her iki taraf da bunu kayıtlarına aldığında düzelte yapılmış olacaktır. 4.000 

TL’nin (A) kurumu tarafından iade edilmemesi halinde, bunun yaratacağı örtülü kazanç 

dağıtımı riski durumuna göre ikincil bir düzeltmeyi de gerektirebilecektir. 

3- Beyanname üzerinde düzeltme: 
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(B) İştiraki, 1. Geçici vergi beyannamesini verirken, 4.000 TL’yi kanunen 

kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave edecek, (A) kurumu da, 4.000 TL’yi istisna 

olarak aynı dönem geçici vergi beyannamesinde indirecektir. 

Örnek279: 

(C) iştiraki (A) kurumuna 2008 ikinci geçici vergilendirme döneminde, 

verdiği hizmet karşılığı, 5.000 TL fatura çıkarmıştır. Daha sonra yapılan emsal 

analizinde, benzer hizmetlerin emsalinin 10.000 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda 

5.000 TL TF riski olduğu ortadadır. 

1- Hesaben düzeltme: 

(C) İştiraki dönem kapanmadan şu işlemi yapacaktır. 

                                       /      

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   5.000 
      131.01  (A) ortağı 

 649 DİĞER OLAĞAN GELİRLER    5.000 
    /      
 

(C) kurumu kâr dağıtımı sırasında şu işlemi yapacaktır. 

                                       /      

590 DÖNEM NET KÂRI     5.000 
 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   5.000 

        131.01  (A) ortağı 
 
    /      
 

 

 

 

                                                
279Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme (2008)”, s.16-17. 
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(A) kurumu aynı geçici vergilendirme döneminde şu işlemi yapacaktır. 

                                       /      

760 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD.    5.000 
 320 SATICILAR      5.000 

        320.01  (B) iştiraki 
    /      
 

(A) kurumu (B) iştiraki kâr dağıttığında şu işlemi yapacaktır. 

                                       /      

320 SATICILAR      5.000 
      320.01  (B) iştiraki 

 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GEL.   5.000 
      /      

 

2- Faturalaşma yoluyla düzeltme: 

Bu örneğe göre, yine (C) iştirakinin 5.000 TL’lik KDV’li hizmet faturası 

çıkarması gerekecektir. 

3- Beyanname üzerinde düzeltme: 

Burada da yine,  (C) kurumu 2008 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesinde 

5.000 TL’yi kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave edecektir. (A) kurumu 

ise, 5.000 TL’yi yine aynı dönem beyannamesinde istisna olarak indirecektir. 

2.2.10. Grup İçi Hizmetler  

1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkındaki Genel Tebliği’nde; grup içi hizmetler; “…ilişkili şirketler arasında 

gerçekleşen, ana şirketin bağlı şirketlerine veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin 

diğerlerine verdiği hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetler tüm grup için yönetim, 

koordinasyon ve kontrol işlevlerinin sağlanmasını da içermekte olup, bu tür hizmetleri 

sağlamanın maliyeti, ana şirket, bu amaç için görevlendirilen bir grup üyesi veya diğer 

bir grup üyesi (grup hizmet merkezi) tarafından üstlenilebilmektedir.”  
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Tüm grup şirketlerinin yurt içinde olması veya dönem sonlarında kâr beyan 

etmeleri halinde, grup içi hizmetlerin üretilmesi/sunulması veya grup üyesi diğer 

şirketlere yansıtılması suretiyle grup şirketlerinden birine kâr transfer edilmesi 

sürecinde, vergi matrahı aşındırılmayacağından, diğer bir deyişle hazine zararı ortaya 

çıkmayacağından bu durum önem arz etmeyecektir. Ancak grup içi hizmetleri sunan ve 

bu hizmetlere ilişkin giderleri grup üyesi diğer şirketlere yansıtan grup şirketinin, yurt 

dışında olması veya dönemi zararla kapatması hallerinde konuya ilişkin mevzuat 

hükümlerinin mükelleflerce uygulanması sonucu, hizmeti sunan grup şirketi kârının bir 

kısmını, grup üyesi diğer şirketlere transfer edecek ve bu yolla vergi matrahını 

aşındıracaktır280. 

Grup içi hizmet ilişkili şirketler arasında gerçekleşen genellikle ana şirketin 

(Holding) bağlı şirketlerine veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine verdiği 

hizmetleri ifade etmektedir281. 

Grup içi hizmetlerle ilgili olarak282; 

- Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı, 

- Hizmet alan şirket/şirketlerin söz konusu hizmete ihtiyacı olup olmadığı, 

- Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk 

ilkesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

Grup içi hizmetler, genellikle ilişkisiz kuruluşlardan harici olarak temin 

edilebilen hizmetler (hukuk veya muhasebe hizmetleri) olduğu gibi, şirketin olağan 

faaliyetlerinin bir bölümü şeklinde dahili hizmetler (merkezi denetim, finansal 

danışmanlık veya personel eğitimi) olarak da sağlanabilmektedir283.  

                                                
280Serkan Uçar, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Grup İçi Giderlerin Grup 
Şirketlerine Yansıtılması”, Vergi Dünyası, Sayı.337 (Eylül 2009), s.94. 
281Haşmet Yıldırım, “Sermaye Artırımı Avansı’nın 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki Örtülü Sermaye ve 
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müesseseleri Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası, 
Sayı.325 (Eylül 2008), s.183. 
282Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.22.  
283Çağlan Ahmet Gençer, “Maliyet Katılım Anlaşmalarının Kavramsal ve Hukuki Çerçevesi”, Vergi Sorunları, 
Sayı.284 (Mayıs 2012), s.30. 
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Grup içi şirketlerden birine ya da bir kaçına verilen hizmetler de emsallere 

uygun bedelin tespiti ilgili yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilecektir284. 

2.2.11. Gayri Maddi Haklar 

Gayrimaddi haklar patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi 

sınai varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari 

bilgi birikimi (know-how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır. Gayrimaddi 

haklar özellikleri nedeniyle285; 

a) Ticari gayrimaddi haklar, 

b) Pazarlama amaçlı gayrimaddi haklar, 

olmak üzere iki gruba ayrılır. 

1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğinde gayri maddi haklarda emsallere uygunluk ilkesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir.  

İlişkili kişilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve gayri maddi hakların da 

dahil olduğu mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde fiyat ya da bedelin, 

emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edileceği belirtilmiştir. Gayri maddi haklara 

ilişkin emsallere uygun fiyat ya da bedelin belirlenmesinde öncelikle gayri maddi hakkı 

devreden ile devralan taraf ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Gayri maddi hakka ilişkin 

emsal fiyat/bedel devreden yönünden; karşılaştırılabilir nitelikteki bağımsız bir işlemde, 

gayri maddi hakkın sahibinin söz konusu hakkı başkasına devretmeyi kabul edebileceği 

bedel olmalıdır. Devralan yönünden emsal fiyat/bedel, karşılaştırılabilir ilişkisiz bir 

kurumun faaliyetlerinde kullanmayı düşündüğü gayri maddi varlık için ödemeyi kabul 

ettiği tutarı ifade etmelidir. Gayri maddi hakların transferine (devrine) ilişkin koşullar, 

bir gayri maddi varlığın doğrudan satışına ilişkin olabileceği gibi, imzalanan bir lisans 

anlaşması sonucunda gayri maddi varlığa ilişkin hakkın karşılığında ödenen royalti 

ödenmesi biçiminde de gerçekleşebilir. 

                                                
284Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, s.22.  
285Yıldırım, s.183. 
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Bilindiği üzere transfer fiyatlandırmasında emsal fiyatı tespit etmek için çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Uygulanan bu yöntemlerin en temel amacı yapılan işlemin 

ilişkisiz kişiler arasında gerçekleşmesi durumunda oluşacak olan fiyatı tespit 

etmektir286. 

1 sıra numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğ’e göre gayri maddi haklar; sinema filmleri, radyo-televizyon 

yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her 

nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, 

planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı 

bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel 

teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkını ifade etmektedir287.  

Bazı ticari amaçlı gayri maddi haklar (ör. Ticari markalar) ilgili ülke yasaları 

uyarınca koruma altına alınabilir ve o ürün ya da hizmetlerde münhasıran hak sahibinin 

iznine tabi bir biçimde kullanılabilmektedir288. 

4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu’nun 272. maddesine göre bir mal için 

ödenen royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine esas değer hesaplanırken 

dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle malın değerine dahil olan lisans ve royalti 

bedellerinin gümrük kıymetine dahil edilmesi ve gümrük vergisinin bu değer üzerinden 

hesaplanması gerekmektedir289. 

2.2.11.1. Gayri Maddi Haklarda Emsallere Uygun Bedelin Tespitinde 

Kullanılabilecek Yöntemler290 

İlişkili kişiler arasında gerçekleştirilen işlemlerde gayri maddi hakların yer 

alması halinde, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanabilmesi için kontrol altındaki 

işlemler ile kontrol dışı işlemler arasında karşılaştırılabilirlik analizinin yapılması 

                                                
286Abdullah Türkdoğan, “Satış Hâsılatının Belli Bir Oranı Olarak Belirlenen Gayri Maddi Hak Bedellerinin Transfer 
Fiyatlandırması Kapsamında Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı.360 (Ağustos 2011), s.145. 
28718.11.2007 tarih ve 26704 sayılı 1 sıra numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Hakkında Genel Tebliğ. 
288Metin Duran, “Gayri Maddi Haklarda Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Sorunları, Sayı.284 (Mayıs 2012), s.20. 
289Duran, “Gayri Maddi Haklarda Transfer Fiyatlandırması”, s.24. 
29018.11.2007 tarih ve 26704 sayılı 1 sıra numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Hakkında Genel Tebliğ. 
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gerekmektedir. Daha sonra gayri maddi varlığın alım ya da satım işleminde kullanılacak 

en uygun transfer fiyatlandırması yöntemi belirlenecektir. 

Bir gayri maddi varlığın satışı ya da lisanslaması işlemlerine yönelik olarak 

emsallere uygun fiyat/bedel tespit edilirken karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

kullanılabilir. Bu yönteme göre, aynı gayri maddi hakkın sahibi, benzer bir gayri maddi 

hakkın karşılaştırılabilir şartlarda ilişkisiz kuruluşlara hangi fiyattan transfer edildiğini 

veya lisans hakkının verildiğini belirleyebiliyorsa, bu fiyat ya da bedel emsallere uygun 

fiyat/bedel olarak kullanılabilecektir. 

Gayri maddi haklar içeren ürünlerin satışında da karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

uygulanabilecektir. Gayri maddi hakların (örneğin bir ticari markanın) pazarlanması söz 

konusu olduğunda, uygulanacak olan karşılaştırılabilirlik analizinde, müşteri tarafından 

kabul edilebilirlik, coğrafi önem, pazar payı, satış hacmi ve ilgili diğer unsurların 

dikkate alınması gerekir. Ticari gayri maddi haklar söz konusu olduğunda ise 

karşılaştırılabilirlik analizinde ayrıca ilgili gayri maddi haklar (koruma altındaki patent 

ya da diğer tür münhasırlık içeren gayri maddi haklar) ve Ar-Ge işlevlerinin taşıdıkları 

önemin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Ancak karşılaştırılabilecek kontrol dışı işlemlerin bulunmadığı yüksek düzeyde 

değerli gayri maddi hakların yer aldığı işlemlerde, emsallere uygun fiyat/bedelin 

tespitinde karşılaştırılabilir fiyat yönteminin dışındaki diğer yöntemlerin 

kullanılabilmesi mümkündür. 

2.2.11.2. Gayri Maddi Haklara İlişkin Örnekler 

Örnek291: 

Yurtdışındaki ortağa yapılan gayri maddi hak ödemesinin emsaline göre fazla 

olmasının vergisel avantajı konuya ilişkin iki örnekle açıklanacaktır. 

Örneklerden ilkinde gayri maddi hak bedelinin emsaline uygun olduğu 

varsayılacak ve vergilendirmeler bu duruma göre yapılacaktır. İkinci örnekte ise; 

                                                
291Abdullah Türkdoğan, “Satış Hâsılatının Belli Bir Oranı Olarak Belirlenen Gayri Maddi Hak Bedellerinin Transfer 
Fiyatlandırması Kapsamında Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı.360 (Ağustos 2011), s.144-145. 
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yurtdışındaki şirketin gayri maddi hak bedelini emsaline göre fazla fiyatlandırması 

durumunda vergileme yapılacak ve iki durum arasındaki vergi yükü karşılaştırılacaktır. 

Örnek 1: (X) ülkesinde mukim olan bir şirketin hâkim ortağı olduğu, 

Türkiye’de faaliyet gösteren (A) A.Ş.’nin faaliyet sonuçları ve yurtdışına aktardığı kâr 

payı tutarları ile bu işlemlere ilişkin vergilendirmeler aşağıdaki gibidir. 

Net Satışlar 3.000 
Satılan Ticari Mal Maliyeti 2.650 
Faaliyet Gideri (Gayri Maddi Hak Ödemesi 20 TL, Diğer Giderler 80 TL) 100 
Dönem Net Kârı 250 
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 50 
Dağıtılabilir Kurum Kazancı 200 
Ortağın Almak İstediği Brüt Kâr Payı Tutarı 200 
Kâr Payı Vergi Tevkifatı (X Ülkesi ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasına Göre %15 Tevkifat Oranı) 

30 

(X) Ülkesi Mukimi Hâkim Ortağın Elde Ettiği Net Kâr Payı 170 
Gayri Maddi Hak Üzerinden Yapılan Tevkifat %10 2 
Elde Edilen Net Gayri Maddi Hak Geliri 18 

 

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere (X) ülkesi mukimi şirket net (170+18) 

188 TL’lik bir gelir elde etmek için Türkiye’de ödemesi gereken vergi toplam 

(50+30+2) 82 TL’dir. 

Örnek 2: Yukarıdaki örnekte yer alan şirketin net satışlarının % 5’i kadar bir 

gayri maddi hak ödemesi yaptığı varsayımı altında ise vergileme aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

Net Satışlar 3.000 
Satılan Ticari Mal Maliyeti 2.650 
Faaliyet Gideri (Gayri Maddi Hak Ödemesi 150 TL, Diğer Giderler 80 TL) 230 
Dönem Net Kârı 120 
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 24 
Dağıtılabilir Kurum Kazancı 96 
Ortağın Almak İstediği Brüt Kâr Payı Tutarı 96 
Kâr Payı Vergi Tevkifatı (X Ülkesi ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasına Göre %15 Tevkifat Oranı) 

14,4 

(X) Ülkesi Mukimi Hâkim Ortağın Elde Ettiği Net Kâr Payı 81,6 
Gayri Maddi Hak Üzerinden Yapılan Tevkifat %10 15 
Elde Edilen Net Gayri Maddi Hak Geliri 135 
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Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere (X) ülkesinde mukim şirketin elde ettiği 

net gelir; kâr payı ve gayri maddi hak gelirlerinden toplam (135+81,6) 216,6 TL’dir. 

(X) ülkesinde mukim ortağın bu gelire kaynak teşkil eden kazançlar üzerinden ödediği 

vergi ise (24+14,4+15) 53,4 TL’dir. 

Yukarıda yer verilen iki örneği kıyaslamak gerekirse; Türkiye’deki şirketin 

faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirinden, yurtdışındaki hâkim ortağına aktardığı brüt 270 

TL’nin gayri maddi hakların tutarına göre vergi yükleri farklı olmaktadır. Birinci 

örnekte 270 TL’nin 82 TL’lik bir kısmını Türkiye’de vergi olarak ödemesi 

gerekmektedir. Bunun oransal sonucu ise %30’dur. İkinci örnekte ise gayri maddi hak 

bedeli, satış hasılatının %5’i olarak belirlenmiş ve yurtdışına aktarılmıştır. Bu durumda 

ise 270 TL’lik kazancın 53,4 TL’si Türkiye’de vergi olarak ödenmektedir. Bunun 

oransal sonucu ise %20’dir. İki örneğin karşılaştırılmasından anlaşılacağı üzere kazancı 

gayri maddi hak bedeli olarak yurtdışına aktarmak, (X) ülkesindeki şirket açısından 

daha avantajlıdır. Bunun temel sebeplerinden biri ödenen gayri maddi hak bedellerinin 

vergi matrahından düşülmesi sonucunda meydana gelen matrah daralmasıdır. Söz 

konusu örnekte yer alan gayri maddi hak bedeli ödemesine vergi mevzuatı açısından bir 

engel yoktur; ancak burada gözden kaçırılmaması gereken esas konu Türkiye’de 

faydalanılan gayri maddi hakkın değerinin gerçekten 150 TL olup olmadığıdır. Kısaca 

mükellef kurumun gayri maddi haktan emsaline göre yüksek bedelle yararlanması ve 

yurtdışındaki hâkim ortağa kazanç aktarmak suretiyle vergi matrahını aşındırması 

durumunda, bu işlemin Türkiye’deki transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı kapsamında eleştirilmesi gerekmektedir. 

2.2.12. Dağıtılmış Sayılan Kâr Paylarının Katma Değer Vergisi 

Karşısındaki Durumu 

Katma değer vergisi, 5520 sayılı KVK’nın “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesi kapsamında ele alındığında, 3065 sayılı 

KDV Kanunu’nun 30. madde hükmünün dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu 

maddede, “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 

kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi”nin indirilemeyeceği 

belirtilmektedir. Dolayısıyla ilişkili kişiler arasında transfer fiyatlandırması yoluyla 
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örtülü kazanç dağıtımı söz konusu olduğu takdirde örtülü kazanç dağıtımına konu edilen 

tutara isabet eden kısmın indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır.  

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına konu işlemi yapan 

taraflardan birinin yurt dışında bulunması durumunda durumun ihracat kapsamında ele 

alınması gerekecektir. Türk Vergi mevzuatında ihracat işlemlerinde KDV 

uygulanmamakta ancak mükellefler ihracata konu ettikleri işlem nedeniyle yurt 

içersinde yüklendikleri vergiyi KDV Kanunu’nda belirtilen şartların oluşması halinde 

iade almaktadırlar. Söz konusu düzenleme KDV Kanunu’nun 32. maddesinde yer 

almaktadır. Madde hükmünde; “Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereğince 

vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlere ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 

katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma 

değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan 

verginin ödenecek vergiden az olması hallerinde, indirilemeyen katma değer vergisi, 

Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemi yapanlar iade olunur.” 

denilmektedir. 

Olaya ithalat açısından bakıldığında, ilişkili taraflardan biri yurt içinde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla ithal olunan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer 

vergisi, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının gerçekleştiği 

dönemde mükellef tarafından indirim konusu yapılmış olması halinde söz konusu 

indirim Kanuna göre kabul edilmeyeceği için gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

Örtülü kazanç dağıtımı, geneli ile, belli ilişkiler içinde bulunulan kimselere 

emsalinden düşük bedelle mal ve hizmet satışı yapılması veya bu kimselerden emsaline 

göre yüksek bedelle mal ve hizmet alınması ile gerçekleştirilir. Kurum çıkışlı mal veya 

hizmetin, bedelsiz veya emsalinden düşük bedelle, belli ilişkiler içerisindeki muhataba 

intikal ettirildiği esasında örtülü kazanç uygulaması yapıldığında, katma değer 

vergisinin de, esas alınan bedele göre tamamlanması gerekir. Kurum bilançosuna dahil 

100 birim değerindeki gayrimenkulün ortağa örneğin 40 birime satılmak suretiyle 60 

birim örtülü kazanç dağıtıldığı esasında tarhiyat yapıldığında, aynı 60 birim değer 

üzerinden ilave katma değer vergisinin de salınması gerekir. Muhatap katma değer 
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vergisi mükellefi olduğunda, ilave vergiyi indirim konusu yapabilecektir. İndirim 

dönemi olarak da, değerlemenin ilave verginin yeni bir hukuki duruma bağlı bulunduğu 

esasında yapılması gerekir292. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. 

maddesi gereğince; mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla 

hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini 

indirim konusu yapabilirler. 

Şirketin kendi ortakları ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve/veya tüzel 

kişiler idaresi murakkabesi veya sermayesi bakımından vasıtalı vasıtasız olarak bağlı 

bulunduğu veya nüfusu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan 

münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek fiyat ve bedellerle mal 

ve hizmet alması, indirim konusu yapılacak katma değer vergisi tutarını arttıracaktır. 

Örneğin; emsal bedeli 100.000.000 TL olan emtia, şirket tarafından ortaktan 

200.000.000 TL’ye alınmıştır. 100.000.000 TL emtia bedeli için ödenmesi gereken 

katma değer vergisi tutarı (100.000.000 x %18=) 18.000.000 TL iken, bu emtia için 

ödenen katma değer vergisi tutarı (200.000.000 x %18=) 36.000.000 TL olacaktır. 

Dolayısıyla şirket, emsal bedeli 100.000.000 TL olan emtia için 18.000.000 TL 

tutarında katma değer vergisini fazladan indirim konusu yapacaktır293.  

KVK’nın 11/1-c. maddesine göre kurum kazancının tespitinde transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların indirim konusu yapılması 

kabul edilmez. Dolayısıyla, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazançlar indirimi kabul edilmeyen giderlerdendir. KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek 

Katma Değer Vergisi” başlıklı 30/d. maddesi gereğince, Kurumlar Vergisi Kanununa 

göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma 

değer vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer 

vergisinden indirilemez. Dolayısıyla, KVK’nın 11/1-c ve KDVK’nun 30/d. maddeleri 

                                                
292Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.417.  
293Gürboğa ve Belek, s.21-22. 
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gereğince kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen 

katma değer vergisi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.  

Yukarıdaki örnekte, emsal bedeli 100.000.000 TL olan emtianın şirket 

ortağından 200.000.000 TL’ye alınması durumunda, bu emtianın karşılığını teşkil eden 

emsal 100.000.000 TL olduğundan indirim konusu yapılabilecek KDV tutarı da 

18.000.000 TL olacaktır294. 

Şirketin kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler 

idaresi murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı vasıtasız olarak bağlı 

bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze 

çarpacak derecede düşük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak mal ve 

hizmet satması durumunda katma değer vergisi matrahı düşük olarak belirlenmekte 

veya oluşmamaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 20. maddesine göre teslim ve 

hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Örtülü kazanç 

dağıtımı müessesesinde yapılan işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel, emsal bedel 

olacaktır. Bu nedenle hesaplamaya konu katma değer vergisi matrahı da örtülü kazanca 

konu işlemin emsal bedeli teşkil edecektir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin konusunu teşkil eden 

işlemler” başlıklı 1. maddesinde katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler 

sayılmıştır. Söz konusu maddede, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi 

olduğu belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, Katma Değer Vergisi Kanuna göre verginin konusuna giren 

işlemler belli olup, kâr paylarının verginin konusuna girmesi söz konusu değildir. 

Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul 

edilmeyen giderlere ilişkin Katma Değer Vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan vergiden indirilmesi kabul edilmemiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili hükümlerin uygulanmasında dağıtılmış kâr paylarının 

Katma Değer Vergisine tabi tutulup tutulmayacağı veya bunlara ilişkin verginin, 

                                                
294Gürboğa ve Belek, s.22.  
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vergiye tabi işlemler üzerinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususlarında 

zaman zaman tereddütler ortaya çıkabildiğinden, konuyu aşağıdaki örnek ile ortaya 

koymaya çalışalım295. 

(X) Anonim Şirketince, ilişkisiz kişilere 1.000 TL fiyatla satılan bir malda 20 

Haziran 2010 tarihinde ilişkili kişiye 800 TL birim fiyattan 1.000 adet satılmış olup, 

işlem dolayısıyla (1.000 Adet x 800 TL=) 800.000 TL hasılat elde edilmiş ve (800.000 

TL x %18=) 144.000 TL KDV hesaplanmıştır.  

Örnek olayda satılan malın bir biriminin emsal satış fiyatının 1.000 TL olduğu 

hususu dikkate alındığında, elde edilecek hasılatın 1.000.000 TL ve hesaplanan KDV 

tutarının da 180.000 TL olarak bulunacağı tabidir. Bu durumda (1.000.000-800.000=) 

200.000 TL diğer şartlarında mevcudiyeti halinde dağıtılan örtülü kazanç sayılacak, 

(180.000-144.000=) 36.000 TL ise mükellefçe keza eksik hesaplanan KDV tutarı olarak 

ortaya çıkacaktır. Söz konusu verginin de, tamamlanması gerekecektir. Bunun aksine 

bir uygulama; diğer bir ifadeyle mal veya hizmetin emsal bedeli ile satış bedeli 

arasındaki fark üzerinden mezkûr farkın kâr payı olduğu gerekçesiyle KDV 

hesaplanmaması, cezai yaptırım gerektiren fiilleri, vergi açısından sağlanan avantaj 

nedeniyle teşvik edilen fiiller haline dönüştürecektir. 

 

 

 

 

 

 

                                                
295Süleyman Güçlü, “Örtülü Sermayenin Varlığının ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında 
Bulunulduğunun Kabul Edildiği Durumlarda, KDV Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı.262 (Temmuz 2010), s.31-
32. 
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3. TRANSFER FİYATLANDIRMASINA YÖNELİK MUHASEBE 

UYGULAMALARI 

Vergi Usul Kanunu’nun “Maksat” başlıklı 134. maddesinde; vergi 

incelemelerinde maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak olarak belirlenmiştir. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunun 

tespiti üzerinden vergi hesaplanan matrahın doğruluğuna bağlı bir işlemdir. 

Vergi matrahının doğru tespit edilmesi, dönem içerisinde elde edilen hasılattan, 

aynı dönem içinde yapılan giderlerin ve maliyetlerin mahsup edilmesi; ancak matrahın 

tespitinde dikkate alınmayacak gelir ve giderler ile beyanname üzerinde matraha ilave 

edilecek veya indirilecek unsurların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda 

vergi mevzuatı gereğince yararlanılacak indirim ve istisnalar da matrahın tespit 

edilmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 

Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, Vergi Usul Kanunu 

ile yetkilendirilmiş vergi inceleme elemanları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Vergi 

inceleme elemanları tarafından yapılan incelemelerde ödenmesi gereken vergilerin 

noksan tespit durumunda, vergi inceleme raporu ile ek tarhiyat yapılmakta ve eksik 

vergi bu yolla tamamlanmaktadır. Dolayısıyla vergi inceleme sonucu yapılacak 

değişikliklerin işletmenin yasal defter kayıtlarına yansıtılması gerekecektir. Aksi halde 

işletmenin mali tablolarında yer alan rakamlar gerçeği yansıtmayacaktır. Bu nedenle 

işletmeye ilişkin olarak ortaya çıkan tüm işlemlerin işletmenin muhasebe kayıtlarında 

izlenmesi ve mali tablolarına yansıtılması bir gerekliliktir. Ancak işlemin muhasebe 

kayıtlarına alınması, inceleme sonucunda salınan vergilerin kesinleşmesi sonrası 

olacaktır. Yargı mercileri nezdinde dava edilen vergi inceleme raporlarına ilişkin olarak, 

tarh edilecek vergilerin kesinleşmesine kadar muhasebe kayıtlarının yapılmaması 

gerekmektedir. Ancak muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereğince söz konusu durumun 

işletmenin mali tablo dipnotlarında da belirtilmesi gerekmektedir. 

Vergi inceleme sonuçlarına göre salınan vergi ve kesilen cezalara ilişkin 

düzeltme kayıtları, söz konusu vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ihbarnamenin 

kesinleşmesine müteakip olarak yapılmalıdır. Söz konusu raporların mükellefler 
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tarafından dava konusu yapılmaması halinde dava açma süresinin bitmesi ile muhasebe 

kayıtlarının yapılması gerekmektedir.  

Vergi inceleme raporları sonucunda salınan vergi ve cezalara ilişkin hususların 

mükellefler tarafından dava edilmesi ve davanın kaybedilmesi durumunda, buna ilişkin 

ihbarnamenin tebliğ edilmesi ile söz konusu kayıtların yapılması gerekmektedir. 

Mükellefin ilk derece mahkemesinin verdiği kararı temyiz etmesi halinde dahi düzeltme 

kaydı ilk derece mahkemesinin kararının tebliği ile yapılacaktır. Davanın temyizde 

tamamen ya da kısmen kazanılması durumunda ise temyiz sonucuna göre ilk derece 

mahkemesi sonucu yapılan düzeltme kayıtları tadil edilecektir.  

Davanın mükellef tarafından ilk derece mahkemesinde kazanılması ancak 

kamu idaresinin temyize gitmesi sonucu davanın tamamen ya da kısmen kaybedilmesi 

halinde temyiz sonucuna göre düzeltme yapılması gerekmektedir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi açısından transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımına ilişkin yapılacak eleştiri asıl itibariye bir gider reddi işlemidir. 

Dolayısıyla gider reddinin yapılabilmesi, sonuç hesaplarına aktarılarak kârın 

hesaplanmasında dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Özellikle amortismana tabi olmayan kıymetlerin örtülü kazanç yoluyla yüksek 

bedelle satın alındığı durumlarda tarhiyatın yapılacağı dönem aynı zamanda tarh 

zamanaşımı açısından da önem arz etmektedir. Şöyle ki, kimi yazarların savunduğu gibi 

örtülü kazanç dağıtımı halinde ilgili işleminin sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi 

beklenmez ve kazancın dağıtıldığı dönemde tarhiyatın yapılması gerektiği iddia edilirse, 

bu durumda tarh zamanaşımı öne çekilmiş olacaktır296. 

3.1. Cari Yılı Takip Eden Dönemlere İlişkin Kayıtlar297 

Hesap dönemi kapandıktan sonra Hazine zararının tespit edildiği durumlarda 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan kurumun düzeltme 

yapması mümkündür. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan 

                                                
296Çağatay Yüce ve Kürşat Ataç, “Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Tarhiyat Yapılabilmesi İçin Gider Yazma 
Şartının Gerçekleşmesi Gerekir”, Vergi Dünyası, Sayı.336 (Ağustos 2009), s.88. 
297Ramazan Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, Türmob Yayınları-365, s.365-366.  
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kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. 

Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, 

kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır. Düzeltme Talebi, vergi dairesince Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uyarınca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. 

Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 

halinde, karşı tarafta da gerekli düzeltme işleminin kendiliğinden yapılması mümkün 

olacaktır. Verginin kesinleşmesi; dava açma süresi içinde dava açılmaması, yargı 

mercilerince nihai kararın verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki olması gibi haller 

nedeniyle verginin kesinleşmesi ve itiraz edilemeyecek duruma gelmesidir. Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtan kurumun, zamanaşımı süresi içinde 

düzeltme talebinde bulunmuş olması halinde, düzeltme sonucu tarh edilen verginin 

kesinleşip ödenmesi şartıyla karşı tarafta da süreye bakılmaksızın gerekli düzeltme 

işlemi yapılacaktır. 

3.2. Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları 

Örnek298: 

Paranın zaman değeri dikkate alındığında, kâr dağıtımını örtülü olarak yapmak 

normal kâr dağıtımına oranla daha kârlı olmaktadır. Bu durumu aşağıdaki örnekle 

açıklamaya çalışalım. 

Beş ortaklı (A) Anonim Şirketinin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.  

Ortaklar Ortaklık Oranı 
Ortak 1 % 40 
Ortak 2 % 20 
Ortak 3 % 20 
Ortak 4 % 10 
Ortak 5 % 10 

 

                                                
298Kürşat Ataç ve Çağatay Yüce, “Kazancı Örtülü Olarak Dağıtmak Daha Kârlıdır”, Vergi Dünyası, Sayı.331 (Mart 
2009), s.215. 
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Şirket, 2010 yılında 500.000-TL kâr etmiş ve kârın dağıtılması kararı 

verilmiştir. Kâr dağıtım işleminin 2011 yılı Nisan ayında yapıldığını varsayalım. Bu 

durumda şirket Nisan ayına ilişkin olarak Mayıs ayında vereceği muhtasar beyanname 

ile her bir ortak için %15 gelir vergisi stopajı yapılarak beyan edecektir. Şirketteki 

ortaklık oranları dikkate alınarak ortaklara düşen kâr payları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Ortaklar Ortaklık Oranı Kâr Payı 
(A) 

Gelir Vergisi 
Stopaj Oranı 

(B) 

(A)X(B) 

Ortak 1 % 40 200.000 % 15 30.000 
Ortak 2 % 20 100.000 % 15 15.000 
Ortak 3 % 20 100.000 % 15 15.000 
Ortak 4 % 10 50.000 % 15 7.500 
Ortak 5 % 10 50.000 % 15 7.500 
Toplam % 100 500.000  75.000 
 

Şimdi de şirketin kâr dağıtımını transfer fiyatlandırması müessesesini 

kullanarak dağıttığını varsayalım. Şirketin tanesi 1.000 TL olan bilgisayarları 

ortaklarından tanesi 51.000 TL’den 2011 Nisan ayında satın almış olduğunu varsayalım. 

Aşağıdaki tabloda bilgisayar alımına ilişkin bilgiler tablo halinde gösterilmiştir. 

Ortaklar Satın Alınan Miktar Fiyat (1)x(2) Örtülü Olarak Dağıtılan Kazanç 
Ortak 1 4 51.000 204.000 200.000 
Ortak 2 2 51.000 102.000 100.000 
Ortak 3 2 51.000 102.000 100.000 
Ortak 4 1 51.000 51.000 50.000 
Ortak 5 1 51.000 51.000 50.000 

 

Örtülü olarak dağıtılan kazanç Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi 

gereğince 2011 hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış net kâr payı olarak kabul 

edilecek ve brüte iblağ edilerek bulunan brüt tutar üzerinden GVK’nın 94/6-ii-b 

maddesi gereğince % 15 stopaj yapılacaktır. 

Şirket tarafından kâr dağıtımına ilişkin olarak yapılması gereken gelir vergisi 

stopajı, peçeleme sözleşmesi ile ertelenmiş olmaktadır. Ancak KVK’nın 13. madde 

hükmü kârın dağıtılacağı tarih konusunda net bir belirleme yapmış olduğundan dönem 
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kayması hususunun yapılan incelemelerde eleştiri konusu yapılmaması gerektiği 

görüşündeyiz. Aksi görüşler kanunun uygulamasına aykırı sonuç doğuracaktır. 

Örnek299: 

Transfer fiyatlandırması açısından geçici vergi dönemleri önem arz ermektedir. 

Bunun nedeni, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şartlarının 

gerçekleşmesi halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından gerekli düzeltme 

işlemlerinin işlemin yapıldığı geçici vergi dönemi sonunda hesaben yapılması 

mümkündür. Örtülü kazanç dağıtılan tarafından da aynı dönemde düzeltme 

yapılabilecektir. Düzeltmenin geçici vergi döneminden sonra yapılması halinde, örtülü 

kazanç dağıtan kurum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden 

vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla, örtülü kazanç dağıtılan tarafından da 

(bir sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yapılabilecektir. Söz konusu düzeltme 

dönem sonunda ya da takip eden geçici vergi döneminin sonunda yapılmış ise ilgili 

işlemlerin muhasebe kayıtlarının da uygun hesaplar kullanılarak gerçekleştirilmesi 

ihtiyacı doğar.  

Örnek300: 

ABC Üretim İşletmesi’nin K, L, M ve N işletmelerine yapmış olduğu satış 

bilgileri ve 01.01.2009 tarihli bilanço verileri aşağıdaki gibidir: 

ABC Üretim İşletmesi 
01.01.2009 Tarihli Bilançosu 

 
Kasa                          1.250.000 

Mamuller                   1.000.000 

Toplam                     2.250.000 

 
Sermaye                           2.250.000 

 
 

Toplam                            2.250.000 

 

                                                
299Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.358.  
300Tekşen ve Bağcı, s.132. 
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ABC Üretim İşletmesi, 05.06.2009 tarihinde, maliyeti 250.000 TL olan X 

ürününden ilişkili K İşletmesi’ne 200.000 TL + KDV (%18) tutarında, L,M ve N 

İşletmelerine 275.000 TL + KDV tutarında satış yapmış, KDV tutarını peşin tahsil etmiş 

geri kalan tutarı veresiyedir. 

    05.06.2009     
100 KASA          184.500 
120 ALICILAR      1.025.000 
 120.01 K İşletmesi 200.000 
 120.02 L İşletmesi 275.000 
 120.03 M İşletmesi 275.000 
 120.04 N İşletmesi 275.000 
  600 YURTİÇİ SATIŞLAR    1.025.000 
  391 HESAPLANAN KDV       184.500 
Ürün Satışı 
    /      
 
    05.06.2009     
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ   1.000.000 
 620.01 X Mamulü  
  152 MAMULLER     1.000.000 
Satılan Mamul Maliyeti 
    /      
 

ABC İşletmesi’nin dönem sonu muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

    31.12.2009     
600 YURTİÇİ SATIŞLAR    1.025.000 
  690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  1.025.000 
    /      
 
    31.12.2009     
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   1.000.000 
  620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ  1.000.000 
   620.01. X Mamulü 
    /      
 
    31.12.2009     
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   25.000 
  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.  5.000 
  692 DÖNEM NET K/Z              20.000 
    /      
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    31.12.2009     
692 DÖNEM NET K/Z     20.000 
   590 DÖNEM NET KÂRI   20.000 
    /      
 
    31.12.2009     
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.   5.000 
  370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.    5.000 
    /      
 

ABC Üretim İşletmesi 

31.12.2009 Tarihli Bilançosu 

 
Kasa                          1.434.500 

Alıcılar                      1.025.000 

Toplam                     2.459.500 

 
Dönem Kârı V.D.Y.              5.000 

Hesaplanan KDV               184.500 
Dönem Net Kârı                   20.000 

Sermaye                           2.250.000 

Toplam                            2.459.500 
 

K İşletmesi’nin ABC İşletmesi’nden satın aldığı X ürünü ile ilgili alış kaydı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

    05.06.2009     
153 TİCARİ MALLAR    200.000 
191 İNDİRİLECEK KDV      36.000 
   100 KASA     36.000 
   320 SATICILAR             200.000 
    320.01. ABC Üretim İşletmesi 
Ürün Alışı 
    /      
 

K İşletmesi 10.06.2009 tarihinde satın aldığı X ürünü peşin 302.500 TL + 

KDV’ye satmıştır. 

    10.06.2009     
100 KASA      356.950 
   600 YURTİÇİ SATIŞLAR     302.500 
   391 HESAPLANAN KDV                    54.450 
Ürün Satışı 
    /      
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  10.06.2009       
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ      200.000 
 621.01. X Ürünü 
  153 TİCARİ MALLAR              200.000 
    153.01 X Ürünü 
Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
    /      
 
K İşletmesi’nin dönem sonu muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

  31.12.2009       
600 YURTİÇİ SATIŞLAR    302.500 
  690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI            302.500 
    /      
 
  31.12.2009       
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  200.000 
  621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAL.            200.000 
    621.01 X Ürünü 
    /      
 
  31.12.2009       
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  102.500 
  691 DÖNEM KÂRI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK.  20.500 
  692 DÖNEM NET K/Z    82.000 
    /      
 
  31.12.2009       
692 DÖNEM NET K/Z    82.000 
   590 DÖNEM KÂRI              82.000 
    /      
 
  31.12.2009       
691 DÖNEM KÂRI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK.  20.500 
 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.           20.500 
    /      
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K İşletmesi 
31.12.2009 Tarihli Bilançosu 

 
Kasa                             320.950 

İnd. KDV                      36.000 

Toplam                        356.950 

 
Satıcılar                               200.000 

Hesaplanan KDV                 54.450 
Dönem Net Kârı                   82.000 

Dön. K. V. D.Y.                  20.500 

Toplam                               356.950 
 

Uygulamada ABC Üretim İşletmesi’nin kurum kazancı 25.000 TL olarak 

bulunmuş ve işletmenin ödemesi gereken Kurumlar Vergisi 5.000 TL olarak 

hesaplanmıştır. ABC Üretim İşletmesi, 250.000 TL maliyetli X Ürününü L, M ve N 

işletmelerine 275.000’er TL’den satmakta iken ilişkili K İşletmesi’ne 200.000 TL’den 

satmıştır. Bu durum, K İşletmesi’ne emsal bedelin altında bedelle ticari mal 

satılmasından, örtülü kazanca sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla bu durum dönem 

sonunda düzeltme işlemine tabi tutulmalıdır. Diğer işletmelere göre K İşletmesi’ne 

75.000 TL bir bedelle eksik satış söz konusu olması sebebiyle bu tutar, kanunen kabul 

edilmeyen giderler olarak Kurumlar Vergisi matrahına ilave edilmelidir. 

ABC Üretim İşletmesi Kurum Kazancı  :  25.000 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 
(İlişkili Firmaya yapılan düşük satış tutarı)  :  75.000 
Kurumlar Vergisi Matrahı    : 100.000 
Ödenecek Kurumlar Vergisi   :  20.000 
 

Bu durumda ABC Üretim İşletmesi’nin düzeltme işleminden sonra ödemesi 

gereken Kurumlar Vergisi 20.000 TL olarak bulunmuştur. 

İlişkili K firması ise 275.000 TL’ye satın alınması gereken X Ürününü 200.000 

TL’ye satın aldığı için 75.000 TL tutarında kazanç artışına sebep olmuştur. Bu tutar 

vergiden muaf olduğu için vergi matrahından indirilmelidir.  
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K İşletmesi Kurum Kazancı    :         102.500 
Kurumlar Vergisi Beyanı 46. Satır diğer ind. :  75.000 
Kurumlar Vergisi Matrahı    :  27.500 
Ödenecek Kurumlar Vergisi   :    5.500 
 

Bu durumda K İşletmesi’nin düzeltme işleminden sonra ödemesi gereken 

Kurumlar Vergisi 5.500 TL olarak bulunmuştur. 

Örnek 301: 

1. Kurumun cari dönem giderlerine intikal ettirilen bazı mal ve hizmetler, 

ortaklar veya diğer ilgililerden aslından yüksek bedelle sağlanır. Bu durumda, örtülü 

yoldan dağıtıldığı kabul edilen kazanca tekabül eden meblağ, şirketin aynı dönemdeki 

kârına eklenir. Bunun borç kaydını, dağıtımın muhatabının cari hesabı teşkil eder. 

Örneğin 100 TL bir giderin 40 TL’sinin, örtülü yoldan dağıtılan kazanç olduğu 

tespit edildiğinde, kayıtların şöyle olması gerekir. 

    /      
GENEL GİDERLER    100 
   KASA      100 
    /      
 
    /      
KÂR ZARAR     100 
   GENEL GİDERLER    100 
    /      
 
    /      
ÖRTÜLÜ KAZANÇ ALAN ORTAK CARİ HESABI 40 
   KÂR ZARAR       40 
    /      
 
    /      
DAĞITILAN KÂR    40 
   ORTAK CARİ HESABI    40 
    /      
 

Kurum kazancının özsermaye kıyaslaması suretiyle tespitinde 40 TL’lik 

meblağ, işletmeden çekilen kıymet olarak mütalâa edilir. 

                                                
301Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s.409.  
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Karşı açıdan, ortak bünyesinde yapılacak vergileme bakımından da sorun 

yoktur. Örnekteki duruma göre, örtülü yoldan sağladığı 40 TL’lik kazanç ortağın ticari 

veya zirai işletmesi ile ilgili olduğunda, ticari yahut zirai kazancın bir unsuru olarak, 

diğer hallerde menkul sermaye iradı sayılarak, keza aynı dönemde vergiye tabi tutulur. 

Şu özellik gözden uzak tutulmamalıdır. Örtülü kazanç elde eden yönünden, yapısı 

itibariyle her hal ve takdirde menkul sermaye iradıdır. Bu niteliğini, ticari veya zirai 

işletme bünyesinde elde edildiği hallerde de korur. Fakat, bu hallerde, elde eden 

yönünden, ticari yahut zirai kazanç sayıldığı için, o şekilde vergilenir. 

2. Bazı hizmetler, ortaklar veya diğer ilgilere olması gerekenden düşük 

bedelle sağlanır. 

Kurumun ortakları veya diğer ilgililere, emtia veya sabit bir kıymet emsalinden 

düşük fiyatla sattığı hallerde, kurum yönünden sorun yoktur. Örneğin emsal bedeli 

500.000 TL olan bir mal 300.000 TL’ye satıldığında, 200.000 TL’lik kazanç örtülü 

yoldan dağıtılmış demektir. Kurumun başlangıçta yaptığı kayıtlarla, sonradan yapılması 

gereken kayıtlar şöyle olacaktır. 

   /      
KASA      300.000 
   EMTİA     300.000 
    /      
 
    /      
ORTAK CARİ HESABI   200.000 
   EMTİA      200.000 
    /      
 
    /      
EMTİA      200.000 
   KÂR ZARAR     200.000 
    /      
 
    /      
DAĞITILAN KÂR    200.000 
   ORTAK CARİ HESABI    200.000 
    /      
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Ortak yönünden ise, şu durumlar doğabilir. Söz konusu mal ticari (veya zirai) 

işletme dışında alınmışsa 200.000 TL’lik fark, aynı dönemin menkul sermaye iradı 

şeklindeki gelir unsuru olarak vergilenir. 

3. 01.10.2006 tarihinde kurulan bir anonim şirketin açılış bilançosu şöyledir. 

01.10.2006 tarihli Açılış Bilançosu 

 
Kasa                             100.000 

Banka                           900.000 

Toplam                     1.000.000 

 
Sermaye                           1.000.000 

 
 

Toplam                            1.000.000 

 

Şirket 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında şu muameleleri yapmıştır. Bir 

partide 800.000 birimlik emtia almış, bunu 2.200.000 birime satmıştır. Ortaklarından 

birinden, emsal bedeli 400.000 birim olan bir sabit kıymeti 1 milyona almıştır. 3 aylık 

dönemde, başkaca bir muamelesi veya gideri yoktur.  

Bu durumda, şirketin, 31.12.2006 bilançosu şöyle olacaktır. (Amortisman 

dikkate alınmamıştır.) 

31.12.2006 tarihli Bilanço 

 
Kasa                            1.400.000 

Sabit Kıymet               1.000.000 

Toplam                      2.400.000 

 
Sermaye                           1.000.000 

Kâr                                   1.400.000 
 

Toplam                            2.400.000 

 

Örtülü kazanç uygulaması yapılarak sabit kıymet uygun alış bedeli olan 

400.000 birim ile muhasebeleştirildiğinde, şu kayıtların yapılması gerekecektir. 
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    /      
ORTAK CARİ HESABI   600.000 
   SABİT KIYMET     600.000 
    /      
 
    /      
DAĞITILAN KÂR    600.000 
   ORTAK CARİ HESABI    600.000 
    /      
 

Bilanço şu şekli alacaktır. 

 
Kasa                            1.400.000 

Sabit Kıymet                 400.000 

Dağıtılan Kâr                 600.000 

Toplam                      2.400.000 

 
Sermaye                           1.000.000 

Kâr                                   1.400.000 
 

 
Toplam                            2.400.000 

Buna göre dönem başında 1 milyon birim olan özsermeye, dönem sonunda 

1.800.000 birim olacaktır (Dağıtılan kâr olumsuz özsermaye unsurudur). Ancak, ayrıca 

dönem içinde, işletmeden 600.000 birim çekilmiştir. Bu fark, özsermayeler farkı olan 

800.000 birime ilâve edildiğinde dönem kârı, gene, 1.400.000 birim olarak tespit 

edilecektir. 

Örnek302: 

X A.Ş., 2007 hesap döneminde emsal bedeli 100.000 TL olan boş arsayı 

500.000 TL’ye ilişkili firma olan Z A.Ş.’ye satmıştır. 2007 hesap dönemi sonunda arsa 

Z A.Ş.’nin aktifinde yer almaktadır. Z A.Ş.’nin yaptığı muhasebe kaydı aşağıdaki 

gibidir. (KDV ihmal edilmiştir.) 

   /       
250 ARSALAR     500.000 
   102 BANKALAR    500.000 
    /      
 

                                                
302Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.109-110. 
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Bu örnekte Z A.Ş., emsal bedeli 100.000 TL olan boş arsayı 500.000 TL’ye 

satın almak suretiyle 400.000 TL örtülü kazanç aktarımında bulunmuştur. Zira 

KVK’nun 13. maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre olayı değerlendirdiğimizde Z 

A.Ş.’den emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat üzerinden alım 

yapılmıştır. Söz konusu maddenin 6. fıkrası uyarınca bu 400.000 TL’lik tutar X A.Ş.’ye 

dağıtılmış kâr payı sayılacaktır.  

Z A.Ş. örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmesine rağmen, söz konusu arsayı 2007 

yılında aktifinde tuttuğundan, dağıtılan bu kazanç tutarı sonuç hesaplarına intikal 

ettirilmemiş, dolayısıyla gider olarak kurum kazancından indirilmemiştir. Bir başka 

deyişle dağıtılan 400.000 TL’lik örtülü kazanç tutarı maliyet hesaplarında 

bekletilmektedir.  

KVK’nun 11/1-c maddesi uyarınca örtülü olarak dağıtılan kazancın, kurum 

kazancından indirilmesi kabul edilmez. Z A.Ş. arsayı satmadığından (örtülü kazanç 

dağıtımı neticesinde oluşan 400.000 TL tutarındaki yüksek maliyet sonuç hesaplarına 

intikal ettirilmediğinden) kurum kazancından indirim konusu yapılan bir tutar 

bulunmamaktadır. Bu yüzden de Z A.Ş. adına kurumlar vergisi tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

Ancak Z A.Ş.’nin kayıtlarında bazı düzeltmeler yapılması gerekmektedir. 

Bunun nedeni ise örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarının kanun gereğince kâr payı 

sayılmasıdır. Kâr payı sayılan kısmın arsanın kayıtlarda görünen maliyetinden 

çıkarılması ve buna göre muhasebe kaydının düzeltilmesi gerekmektedir.  

Kâr dönem sonu özsermaye ile dönem başı özsermaye arasındaki farktan 

ibarettir. Bu aradaki fark mukayyet değerle bilançonun pasifinde yer alarak bilanço 

denkliği sağlanır. Dolayısıyla her yılın kârı mukayyet değeriyle dönem sonu bilançoda 

yer alır. Kârın dağıtılması halinde ise dağıtılan tutar kadar aktifte ve pasifte azalma olur. 

Örtülü kazanç dağıtımı işlemlerinde, söz konusu işlem muvazaa olmadığından 

ve dolayısıyla özel hukuk açısından yapılan işlem geçerli olduğundan dağıtılan bu 

kazanç tutarı şirket için istenebilir bir alacak olma durumundan çıkmıştır. Bu tür 

işlemlerde kârın dağıtımına ilişkin muhasebe kayıtları yapılmamakta, aktif bir hesapta 
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ortaya çıkan fiktif artışla kâr dağıtımı gizlenmektedir. Yani, pasifteki (servetteki) 

azalmanın karşılığını teşkil eden kâr dağıtımı işlemi aktifte (arsada) gerçek olmayan bir 

değer artışı ile gizlenmektedir. Hemen belirtelim ki buradaki gizli kâr dağıtımı işlemi 

aslında şirketin malvarlığından yapılmaktadır. Yani şirket zararda olsa (dağıtılabilecek 

bir kâr bulunmasa) dahi örtülü kazanç dağıtımı yapılabilir. 

Kârın değerleme ölçüsünün mukayyet bedel olması, örtülü kazanç dağıtımı 

işlemlerinde dağıtılan kazancın gizlenmesi ve emsal bedelin üstünde ödenen kısmın 

kanun gereğince kâr payı sayılması bir arada değerlendirildiğinde, emsal bedelin 

üstünde yapılan mal alışlarının emsale uygun fiyat ile değerlendirilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Zira, emsalin üstündeki kısım kâr payı sayılmak suretiyle bir kanuni ölçü 

ortaya çıkmıştır. Bu varsayım da emsallere uygun fiyat adlı yeni bir değerleme 

ölçüsünün oluşmasına neden olmuştur. 

Bu açıklamalardan sonra yeniden örneğimize dönecek olursak; Z A.Ş. 

tarafından yapılan muhasebe kayıtlarının aşağıdaki gibi düzeltilmesi gerekecektir. 

   /                    
595 ÖRTÜLÜ DAĞ. KONU EDİLMİŞ KAZ.  400.000 
   250 ARSALAR    400.000 
    /      
 

Yukarıda yer alan düzeltme kaydından da anlaşılacağı üzere, Z A.Ş. tarafından 

dağıtılan örtülü kazanç nedeniyle şirket özsermayesinde 400.000 TL tutarında bir 

azalma meydana gelmiştir. İlk yapılan muhasebe kaydında arsanın değeri içinde 

gizlenmiş olan dağıtılmış kâr, arsanın maliyetinden çıkarılmak suretiyle arsa da 

emsaline uygun fiyatı ile değerlemeye tabi tutulmuş olmaktadır. Yapılan düzeltme kaydı 

ile arsa, emsal bedeline getirilmek suretiyle, ileride meydana gelebilecek vergi ziyaı da 

önlenmiş olmaktadır. 

Yukarıdaki düzeltme işleminde “595” kodlu bir sermaye hesabını 

kullanmamızın nedeni, emsalin üstündeki ödemenin firmanın servetinde meydana gelen 

azalmaya tekabül etmesidir. Burada oluşan herhangi bir gider yoktur. Dolayısıyla 

servette meydana gelen bu eksilmenin, özsermaye hesaplarına kaydedilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 
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X A.Ş.’nin kayıtlarında ise Z A.Ş. adına herhangi bir tarhiyat yapılmadığından 

bir düzeltme yapılmayacaktır. Ancak, Z A.Ş. bünyesinde yapılan düzeltme işleminden 

sonra emsaline uygun fiyatla değerlemeye tabi tutulan arsanın satıldığı hesap 

döneminde, X A.Ş.’nin kayıtlarında düzeltme yapılacaktır. 

Örnek303: 

Grup (NK), bir işletmeler topluluğu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel 

olarak her bir grup firması, farklı alanlarda hem diğer grup firmaları ile hem de ilişkili 

olmayan firmalarla çalışmaktadır. İnşaat ve yapı alanında faaliyet göstermekte olan grup 

firmalarından (UN) A.Ş. yine diğer grup şirketi (PVLN) A.Ş.’nin yeni üretim tesisi için 

fabrika inşa ederek KDV hariç 80.000 TL’ye 28.07.2007 tarihinde teslim etmiştir. (UN) 

A.Ş. ve (PVLN) A.Ş. teslim tarihinde aşağıdaki muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmiştir. 

(KDV peşin ödenmiştir.) 

(PVLN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

252 BİNALAR      80.000 
191 İNDİRİLECEK KDV     14.400 
 258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR   80.000 
 100 KASA       14.400 
    /      
 

(UN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

120 ALICILAR      80.000 
100 KASA       14.400 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR     80.000 
 391 HESAPLANAN KDV     14.400 
    /      
 

Ancak, 15.09.2009 yılında yapılan vergi incelemesinde ilişkili kişiler arasında 

uygulanan fiyatlandırmanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştır. (UN) A.Ş. ilişkili 
                                                
303Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.370-374. 
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kişisi (PVLN) A.Ş.’ye fabrika inşa maliyeti üzerine %5 kâr ilave ederek satmıştır. 

Ancak, inceleme elemanınca yapılan emsal araştırması sonucunda aynı sektörde faaliyet 

gösteren emsal firmaların kârlılık oranının en az %15 olduğu ve bu yüzden uygulanan 

kârlılık oranının emsallere uygun olmadığı kararı verilmiş ve gerekli tarhiyat 

gerçekleştirilmiştir. Böylece, inceleme elemanınca düzeltme işleminin yerine getirilmiş 

ve binanın emsallere uygun satış fiyatı 100.000 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu 

düzeltme sonucunda bir takım muhasebe kayıtlarına ihtiyaç vardır çünkü (PVLN) 

A.Ş.’nin karşıt düzeltme yapılabilmesi için önce belirli şartların yerine getirilmesi ve 

sonra aşağıdaki muhasebe kayıtlarını düzenlemesi gerekir. 

(UN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

136 DİĞ. ÇEŞİTLİ ALACAKLAR   20.000 
 671 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KÂRLAR   20.000 
    /      
                                       /      

671 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KÂRLAR  20.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
    /      
                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
    /      
                                       /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  20.000 
 590 DÖNEM NET KÂRI     20.000 
    /      
 

(PVLN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

681 ÖNCEKİ DÖN. GİDER VE ZARARLAR  20.000 
 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR    20.000 
    /      
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                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
 681 ÖNCEKİ DÖN. GİDER VE ZARARLAR  20.000 
    /      
                                       /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  20.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
    /      
                                       /      

591 DÖNEM NET ZARARI    20.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   20.000 
    /      
 

Bu olayda sadece yukarıdaki kayıtlar ile yetinilmeyecek, KDV açısından da bir 

takım işlem ve kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır. Öncelikle, her iki firma açısından 

Temmuz 2007’den Eylül 2009’a kadar olan dönemle için KDV beyanlarının 

düzeltilmesi gerekir. Firmalar incelendiğinde KDV yönünden hazine zararının ortaya 

çıktığı görülecektir. Bunun sebebi de KDV’nin sistematiğinden kaynaklanmaktadır. 

(UN) A.Ş. ve (PVLN) A.Ş. bu iki yıl boyunca bazen Hesaplanan KDV’nin İndirilecek 

KDV’ye göre yüksek çıkması nedeniyle vergi ödemişlerdir ancak bu işlemde eksik 

beyan edilen KDV’den dolayı bir süre ödenecek KDV söz konusu olmamıştır. 

Eğer ilgili dönemde (Temmuz 2007) emsal bedel üzerinden KDV ödense idi 

Eylül 2009 dönemi KDV hesaplarının sonuçları da farklı olacaktı. O yüzden, KDV 

açısından da düzeltme yapılması şartı bulunmaktadır. Öncelikle her iki şirketin Eylül 

2009 dönemi KDV hesapları tespit edilecek, ardından da her iki firma açısından ilgili 

ilave ve eksiltmeler yapılarak çıkan sonuçlar yasal defterlere kaydedilecektir. (Burada 

anlaşılırlığın sağlanması amacıyla Temmuz 2007’den Eylül 2009’a kadar olan dönem 

için KDV beyanlarının düzeltilmesi işlemlerinin detaylarına yer verilmemiştir.) 

  (UN) A.Ş.’nin Eylül 2009 KDV Hesapları (PVLN) A.Ş.’nin Eylül 2009 KDV Hesapları 
Hesaplanan KDV 45.000 Hesaplanan KDV 30.000 
İndirilecek KDV 40.000 İndirilecek KDV 32.000 
Ödenecek KDV 5.000 Devreden KDV 2.000 
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Önceki açıklamalardan hatırlanacağı üzere, ilgili üretim tesisinin (PVLN) 

A.Ş.’ye devri 80.000 TL üzerinden gerçekleştirilmiş ancak 2009’da yapılan incelemede 

emsal fiyat 100.000 TL olarak tespit edilmiştir. Aradaki fark için KDV yönünden 

düzeltme gerektirecek tutar, emsal fiyat için hesaplanan KDV ile işlemde uygulanan 

fiyat için hesaplanan KDV arasındaki fark olan (18.000-14.400=) 3.600 TL’dir. Bu 

sonuçta (UN) A.Ş. ve (PLVN) A.Ş.’nin KDV hesapları aşağıdaki gibi olacaktır. 

  (UN) A.Ş.’nin Eylül 2009 Düzeltilmiş 
KDV Hesapları 

(PVLN) A.Ş.’nin Eylül 2009 Düzeltilmiş  
KDV Hesapları 

Hesaplanan KDV 48.600 Hesaplanan KDV 30.000 
İndirilecek KDV 40.000 İndirilecek KDV 35.600 
Ödenecek KDV 8.600 Devreden KDV 5.600 

 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, (UN) A.Ş.’nin Hesaplanan KDV’si 

3.600 TL artırılmış ve böylece ödenecek KDV’si yükselmiştir. Diğer taraftan, (PVLN) 

A.Ş.’nin İndirilecek KDV’si artacağı için Devreden KDV de yükseliş göstermiştir. Son 

olarak aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılacaktır. 

(UN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

391 HESAPLANAN KDV     48.600 
 191 İNDİRİLECEK KDV     40.000 
 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR     8.600 
    /      
 

(PVLN) A.Ş.’nin kayıtları 

                                       /      

391 HESAPLANAN KDV     30.000 
190 DEVREDEN KDV        5.600 
 191 İNDİRİLECEK KDV     35.600 
    /      
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Örnek304: 

Z A.Ş. emsal bedeli 100.000 TL olan boş bir arsayı gerçek kişi ortağı Bay 

M’den 500.000 TL’ye satın almıştır. 2007 hesap dönemi sonunda arsa Z A.Ş.’nin 

aktifinde yer almaktadır. (KDV ihmal edilmiştir.) 

Yapılan vergi incelemesi neticesinde Z A.Ş.’nin örtülü kazanç dağıttığının 

tespit edilmesi halinde yapılacak düzeltme kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

                                      /      
595 ÖRTÜLÜ DAĞ. KONU EDİLMİŞ KAZ.  470.588,24 
   360 ÖD. VERGİ VE FONLAR   70.588,24 
   250 ARSALAR    400.000,00 
    /      
 

Örtülü kazanç dağıtılan kişi şirketin ortağı olduğundan ve örtülü olarak 

dağıtılan tutar net kâr payı sayıldığından örtülü kazanç dağıtımına konu edilen tutar 

üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Dağıtıma konu 400.000 TL, 

net tutar olduğundan kâr payı stopajının brüte iblağ edilmek suretiyle hesaplanması 

gerekir. Stopaj oranı %15 olduğundan, tevkifat tutarı [(400.000/0,85)*0,15=] 70.588,24 

TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu tevkifat tutarının kurum tarafından gider olarak 

dikkate alınmayacağı ise izahtan varestedir. 

Örnek305: 

(IQ) Reklamcılık A.Ş., (TR) Ticaret Sanayi A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır. (IQ) 

Reklamcılık A.Ş., (TR) Ticaret Sanayi A.Ş.’ye 2008 yılında reklam hizmeti vermiş ve 

bunun karşılığında KDV hariç 70.000 TL ödemeye hak kazanmıştır. (IQ) Reklamcılık 

A.Ş., hizmeti verdiği dönemde aşağıdaki kayıtları yasal defterlerine düşmüştür. 

                                       /      

120 ALICILAR     82.600  
600 YURTİÇİ SATIŞLAR     70.000 
391 HESAPLANAN KDV    12.600 

     /      
 

                                                
304Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.110. 
305Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.367-369. 
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Bu kayda karşın, transfer fiyatlandırması incelemesinde, verilen reklam 

hizmetin bedelinin emsallerine nazaran yüksek olduğu belirlenmiştir. Emsallere 

uygunluk ilkesi gereğince yapılan emsal araştırmasında iç emsallere rastlanmıştır. (IQ) 

Reklamcılık A.Ş., aynı reklam hizmetini ilişkisiz kişilere 60.000  TL’ye sunmuştur. Bu 

tespitin yapılması halinde aşağıdaki kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır. 

                                       /      

681 ÖNCEKİ DÖN. GİDER VE ZARARLAR   10.000 
 331 ORTAKLARA BORÇLAR         10.000 

       /      
                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    10.000 
 681 ÖNCEKİ DÖN. GİDER VE ZARARLAR   10.000 
    /      
                                       /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  10.000  
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    10.000 
    /      
                                       /      

591 DÖNEM NET ZARARI    10.000  
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   10.000  

      /      
 

KDV yönünden bir düzeltme kaydına gerek duyulmasının yanında Vergi Usul 

Kanunu hükümleri gereğince düzeltme beyannamesi ya da pişmanlıkla beyanname 

verilmesi gerekir. Örtülü kazanç dağıtan (TR) Tic. San. A.Ş. ise örtülü kazanç dağıtılan 

kurum olan (IQ) Reklamcılık A.Ş. adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olması şartıyla gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Düzeltmenin gerçekleştirilmesi 

durumunda ise aşağıdaki muhasebe kayıtları düzenlenir. 

                                       /      

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR  10.000 
 671 ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KÂRLAR        10.000 

     /                   
                                            /      

671 ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KÂRLAR        10.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    10.000 
    /      
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                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    10.000  
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   10.000 
    /      
                                       /      

     692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  10.000 
590 DÖNEM NET KÂRI     10.000  

     /      
 

Örnek306: 

Türkiye’de bulunan bağımlı bir şirketin 100 TL değerinde bir malı ithal ettiğini 

ve gümrük vergisi oranının ise %30, kurumlar vergisi oranının ise %20 olduğunu 

varsayalım. Ancak, şirketin gümrük vergisi oranı daha yüksek olduğu için kurumlar 

vergisi ile ikame etmek ve vergi arbitrajı yapmak istediğini varsayalım. Her iki durumda 

da malın satış fiyatının 150 TL olduğunu, başka hiçbir gideri olmadığını kabul edelim. 

1. Malın gerçek değeri üzerinden 100 TL bildirilmesi halinde ödenecek 

gümrük vergisi 30 TL olacaktı. Bu durumda şirketin vergi öncesi kârı (150-130)=20 TL 

olacak ve şirket kazancı üzerinden (20x%20)=4 TL vergi ödeyecektir. Toplam vergi 34 

TL ve şirket net kârı 16 TL olacaktı. 

2. İthalatçı şirket gümrük idaresine malın değerini 100 TL değil de 70 TL 

olarak bildirsin ve 21 TL gümrük vergisini ithalat işlemleri sırasında ödesin. Bu 

durumda şirketin vergi öncesi kârı (150-121)=29 TL olacak ve şirket kazancı üzerinden 

(29x%20)=5,80 TL vergi ödeyecektir. Toplam vergi 26,80 TL olacak ve bu durumda 

şirket net kârı 23,20 TL’ye yükselmiş olacaktır. 

Örnek307: 

(WRC) İlaç A.Ş., ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. (WRC) İlaç 

A.Ş., yüzde yüz yabancı sermayeli bir kuruluş olup, şirketin tüm hisselerine 

Lüksemburg’da mukim (WRC) Global Drug adlı firma sahiptir. (WRC) İlaç A.Ş., 

(WRC) Global Drug için Türkiye’de klinik araştırmaları yapmaktadır. 2008 yılında bu 

                                                
306Uyanık, Transfer Fiyatlandırma”, s.33. 
307Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.366-367. 
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hizmet karşılığında 15.000 TL’lik bir fatura düzenleyerek (WRC) Global Drug’dan 

ilgili bedeli tahsil etmiştir. 2008 yılı içinde klinik hizmet için gerçekleştirilen muhasebe 

kaydı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

                                       /      

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   5.000 
 671 ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KÂRLAR       5.000 

      /                     
                                       /               

671 ÖNCEKİ DÖN. GEL. VE KÂRLAR       5.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   5.000 

       /      
                                       /             

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    5.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI    5.000 

      /      
                                             /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 5.000  
590 DÖNEM NET KÂRI     5.000 

      /      
 

Olayda yurtdışına verilen hizmet geçerli olduğu için KDV açısından yapılacak 

işlem hizmetin maliyeti nedeniyle katlanılan ve mükellef tarafından İndirilecek KDV 

hesabında gösterilerek Hesaplanan KDV hesabından düşülen tutarın düzeltilmesi 

yönünde olacaktır. Buna karşın, (WRC) Global Drug için karşıt düzeltmenin 

yapılabilmesi ancak çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde 

mümkündür. Burada “671 Önceki Dönem Gelir ve Kârlar Hesabı”nın kullanılmasının 

nedeni ise önceki döneme ait gelirin ilgili hesaplar yoluyla gelir tablosuna yansıtmaktır. 

Örnek308: 

Kurt A.Ş. 2 tam yıldan fazla elinde tuttuğu ve satış tarihindeki emsal bedeli 

250.000 TL olan T A.Ş.’nin paylarını temsil eden iştirak hisselerini Bilen A.Ş’ye 2007 

hesap döneminde 730.000 TL’ye satmıştır. Söz konusu iştirak hisseleri satış işleminden 

önce Kurt A.Ş.’nin kayıtlarında 130.000 TL olarak yer almaktadır. Kurt A.Ş. ile Bilen 

A.Ş. arasında bir ortaklık ilişkisi yoktur. Ancak her iki firmanın ortakları aynı 
                                                
308Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.110-111. 
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şahıslardır. Kurt A.Ş. 600.000 TL tutarındaki kazancın %75’ini (450.000 TL’yi) özel bir 

fon hesabına aktararak KVK’nun 5/1-e maddesindeki istisnadan yararlanmıştır. Söz 

konusu iştirak hisseleri 2007 hesap dönemi sonu itibariyle Bilen A.Ş’nin aktifinde yer 

almaktadır. 

Olayı her iki firma açısından değerlendirirsek; 

Bilen A.Ş., Kurt A.Ş.’ye (730.000-250.000=) 480.000 TL tutarında örtülü 

kazanç dağıtımında bulunmuştur. Ancak söz konusu iştirak hisseleri Bilen A.Ş. 

tarafından satılmadığından gider yazılan bir örtülü kazanç söz konusu değildir. 

Dolayısıyla da 2007 hesap dönemine ilişkin olarak Bilen A.Ş.’ye kurumlar vergisi 

tarhiyatı yapılmayacaktır. 480.000 TL’nin iştirakler hesabından çıkarılması suretiyle, 

söz konusu iştirakler emsaline uygun fiyatla değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.  

Örtülü kazanç dağıtımına konu olan 480.000 TL Kurt A.Ş. açısından ise 

KVK’nun 13/6 maddesi uyarınca elde edilmiş kâr payı sayılmaktadır. Kurt A.Ş., Bilen 

A.Ş.’ye ortak olmadığı halde ilişkili kişi olması nedeniyle kâr payı elde etmiştir. Kurt 

A.Ş.’nin kayıtlarında 130.000 TL tutarında yer alan iştirak hissesinin emsal satış fiyatı 

250.000 TL olduğundan Kurt A.Ş.’nin iştirak hissesi satış kârı (250.000-130.000=) 

120.000 TL olacak, 480.000 TL ise kâr payı sayılacaktır. Kurt A.Ş., Bilen A.Ş.’ye 

iştirak etmediğinden söz konusu 480.000 TL tutarındaki kâr payı için, KVK’nun 5/1-a-1 

numaralı maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnasından da faydalanamayacaktır. 

Bu durumda Kurt A.Ş.’nin kayıtlarında da düzeltme yapmak gerekecektir. 

Kurt A.Ş.’nin yararlanabileceği iştirak hissesi satış kazancı istisnası 

120.000*0,75=90.000 TL olacak, kalan kârın tamamı kurumlar vergisine tabi 

tutulacaktır. 

Örnek309: 

Hakan A.Ş. emsal bedeli 800.000 TL olan makineyi 2007 hesap döneminde 

150.000 TL’ye Yusuf A.Ş.’ye satmıştır. Yusuf A.Ş. , Hakan A.Ş.’nin ortağıdır. 

                                                
309Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.111. 
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31.12.2007 tarihi itibariyle söz konusu makine Yusuf A.Ş.’nin envanterinde yer 

almaktadır. 

Yusuf A.Ş.’nin yaptığı muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. (KDV ihmal 

edilmiştir.) 

                                     /      

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR   150.000 
   102 BANKALAR     150.000 
    /      
 
 
Bu durumda Hakan A.Ş.’ye kurumlar vergisi tarhiyatı yapılacaktır. Örtülü 

olarak dağıtılan kazanç tutarı (800.000-150.000=) 650.000 TL’dir. Hakan A.Ş.’den söz 

konusu tutar üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi istenecektir. 

Hakan A.Ş. adına yapılan tarhiyat kesinleştiğinde, Yusuf A.Ş.’nin kayıtlarının 

düzeltilmesi gündeme gelecektir. Tarhiyatın kesinleşmesiyle birlikte Yusuf A.Ş.’nin 

yapacağı düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

                                     /      

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR   650.000 
 679 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR   650.000 
               - Örtülü Kazanç Dağıtımına Konu Kâr Payı 
    /      
 
Yukarıda 679 hesabına kaydedilen 650.000 TL tutarındaki kazanç KVK’nun 

5/1-a-1 maddesi uyarınca kurumlar vergisinden müstesnadır. Zira Yusuf A.Ş. Hakan 

A.Ş.’nin ortağıdır. Hakan A.Ş.’de üzerinden kurumlar vergisi alınmış olan kazanç, 

Yusuf A.Ş.’de istisna tutulmak suretiyle mükerrer vergileme önlenecektir. Bu durumda 

yukarıda yer alan kazanç tutarının kurumlar vergisi beyannamesinde istisnalar arasında 

gösterilmesi gerekmektedir. Yusuf A.Ş. tarafından ayrılacak amortismanlar da söz 

konusu makinenin yeni değerine göre ayrılmaya başlanacaktır. Bize göre geçmiş 

dönemlerde 150.000 TL üzerinden ayrılan amortismanların da makinenin yeni değeri 
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olan 800.000 TL üzerinden hesaplanacak amortisman tutarına göre düzeltilmesi 

gerekmektedir310. 

Yukarıda görüldüğü üzere ilişkili firmaya örtülü kazanç eleştirisi yapılması 

sonucunda diğer firmada da düzeltme işlemi yapılmaktadır. Yapılan düzeltme işlemi ile 

söz konusu iktisadi kıymet emsaline uygun fiyat ile değerlenmiş olmaktadır. 

Örnek311: 

Merkezi İstanbul’da bulunan (ASL) Holding Şirketi’nin Türkiye’de iki ayrı 

bağlı şirketi bulunmaktadır. Grup şirketlerinden İzmir’de bulunan (R) Şirketi ve 

Antalya’da bulunan (B) Şirketi güneş ısıtma sistemleri üretimi ve pazarlaması alanında 

faaliyet göstermektedir. (ASL) Holding Şirketi, (R) Şirketi’ne üretimde kullanılan 

makineler için bakım ve onarım hizmeti vermektedir. Dördüncü geçici vergi döneminde 

(R) Şirketi, (ASL) Holding Şirketi’nin verdiği hizmetin karşılığı olarak 10.000 TL 

ödemede bulunmuştur. (R) Şirketi, bu ödemeye ilişkin şu kaydı yapmıştır. 

                                       /      

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   10.000 
191 İNDİRİLECEK KDV       1.800 
 320 SATICILAR           10.000 
 100 KASA         1.800 

     /      
 

Ancak, dönem sonunda yapılan incelemede aynı hizmetin ilişkisiz şirketlerden 

12.000 TL’ye alınabileceği görülmüştür. Bu şartlarda örtülü kazanç dağıtımı 

gerçekleştiği için (R) Şirketi aşağıdaki kayıtları yapacaktır. 

                                       /      

689 DİĞ. OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.   2.000 
 320 SATICILAR           2.000 

      /      
 

                                                
310Biz burada Yazarlar ile aynı fikirde değiliz. VUK’nun 313. maddesi amortisman ayrılabilmesine ilişkin genel 
esasları düzenlemektedir. Amortisman ayrılması konusunda mükellefe seçimlik hak tanınmıştır. Amortisman 
ayrılması ihtiyaridir. Dolayısıyla geçmiş yıllara ilişkin olarak mükellefin yeni değer üzerinden amortisman ayırması 
söz konusu olmayacağını, ancak mükellefin içinde bulunulan yıl ve sonraki yıllarda yeni değeri esas alarak 
amortisman ayırmasının mümkün olacağı düşüncesindeyiz. 
311Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.363-365. 
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                                             /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   2.000 
 689 DİĞ. OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.   2.000 

        /      
                                              /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   2.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    2.000 

       /      
                                              /      

591 DÖNEM NET ZARARI     2.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI    2.000 

      /      
 

(R) Şirketi, kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle “iştirak kazançları 

istisnası”ndan yararlandığı için dönem sonunda dağıtıldığı kabul edilen kâr payını 

sadece beyanname üzerinde düzeltecek, ancak kâr payına ilişkin muhasebe kaydında 

bulunmayacaktır. Buna karşın, (R) Şirketi gerçek kişi olsa idi örtülü olarak dağıtılan 

2.000 TL brüte tamamlanarak bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılacak ve daha sonra 

da kesintisiyle ilgili muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi gerekecekti. (ASL) Holding 

Şirketi için ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şartlarının 

gerçekleşmesi nedeniyle, örtülü kazanç dağıtan kurum olarak işlemin yapıldığı geçici 

vergi dönemi sonunda (ya da takip eden dönem sonunda) hesaben gerekli düzeltme 

işlemlerine ait muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

                                       /      

120 ALICILAR      2.000 
 679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL. VE KÂRLAR      2.000 

       /      
                                              /      

679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL. VE KÂRLAR      2.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   2.000 

       /      
                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI    2.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI    2.000 

       /      
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                                              /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 2.000  
590 DÖNEM NET KÂRI     2.000 

     /      
 

Örnek312: 

Ortaklık payının %99’u İngiltere’de mukim Cervantes A.Ş.’ye ait olan 

Colmbus İngilizce Yayınları A.Ş. Maliye Bakanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşması 

yapmıştır. Colombus İngilizce Yayınları A.Ş.’nin faaliyet konusu İngiltere’de mukim 

Cervantes A.Ş.’den satın aldığı İngilizce öğretimine yönelik kitapları Türkiye’de 

pazarlamaktır. Söz konusu kitaplar set halinde olup tek bir ürün olarak satılmaktadır. 

İngiltere’deki firma pazarlama stratejisi gereği Colombus İngilizce Yayınları A.Ş.’ye 

her bir seti 160 pounda satmaktadır. Bu setin Türkiye’deki satış fiyatı ise 165 pounddur. 

Maliye Bakanlığı ile Colmbus İngilizce Yayınları A.Ş. arasında yapılan anlaşmada 

kurumun kâr bölüşüm sistemini uygulaması konusunda mutabık kalınmıştır. Söz konusu 

anlaşma uyarınca anlaşma anında kurum tarafından hesaplanan emsaline uygun fiyat 

120 pound olarak tespit edilmiştir. 

Basitleştirme amacıyla bazı varsayımlarda bulunulmuştur. Anlaşmanın 

01.01.2008’den itibaren geçerli olduğu, kurun 1 pound=2 TL olarak dönem boyunca 

sabit kaldığı, ayrıca Cervantes A.Ş. ve Colombus İngilizce Yayınları A.Ş.’nin kitap seti 

satışlarına uyguladığı fiyatların da dönem boyunca değişmeyeceği varsayılmıştır. (KDV 

ihmal edilmiştir.) 

Kurum, İngiltere’deki ortağından 1000 adet kitap setini 03.01.2008 tarihinde 

peşin olarak satın almıştır. Yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. 

 

 

                                                
312Yüce ve Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, s.112-113. 
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                                     /      

153 TİCARİ MALLAR     240.000 
       - Emsale Uygun Fiyatla Değerlenen Mallar 
595 ÖRTÜLÜ DAĞITIMA KONU EDİLMİŞ KAZ.        80.000 
 102 BANKALAR       320.000 
               - 160.000 pound 
    /      
 
Yukarıda yer alan muhasebe kaydından anlaşılacağı üzere kurum, aslında 

1.000 adet kitap seti için ortağına 320.000 TL tutarında ödeme yapmıştır. Ancak 

Bakanlıkla yaptığı anlaşma gereğince ticari mal alışlarını emsal fiyatla defterlere 

kaydetmesi gerekmektedir. Birim başına emsal fiyat 120 GBP*2=240 TL’dir. 1.000 

adet kitap seti ise 240*1.000=240.000 TL olmaktadır. Emsal fiyatın üzerindeki kısım 

ise dağıtılan örtülü kazanç olmaktadır.  

Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere mükellefin, Bakanlıkla yaptığı 

anlaşma gereği mükellef açısından yeni bir değerleme ölçüsü ortaya çıkmıştır. Malın 

maliyet bedeli ödediği tutar olan 320.000 TL olmasına rağmen değerleme ölçüsü emsale 

uygun fiyat olan 240.000 TL olmaktadır. 

Kurum 100 adet kitap setini 17.01.2008 tarihinde satmıştır.  

                                     /      

102 BANKALAR     33.000 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR     33.000 
    /      
                                      /      

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  24.000 
 153 TİCARİ MALLAR      24.000 
    /      
 

Yukarıda yer alan kayıttan anlaşılacağı üzere, kurumun satmış olduğu mallar 

için satılan mal maliyetine (gider hesaplarına) aktarılan tutar emsallere uygun fiyata 

göre tespit edilmiştir.  

Kurumun 2008 yılında tüm alış ve satışlarını bu şekilde değerlemeye tabi 

tutması gerekmektedir. Yani gerek alışta ve gerekse satışta anında gider hesaplarına 
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aktarılacak maliyetlerin hesaplanmasında emsaline uygun fiyat baz alınacak, anlaşma 

ile belirlenen emsalin üzerinde yapılan ödemeler kurum açısından sermayede azalmayı 

ifade ettiği için sermaye hesabının borç kısmına kaydedilecektir. Emsalin üzerinde 

yapılan ödemeler kâr payı sayılacağından özsermaye hesabının borç kısmına kaydedilen 

tutarların 31.12.2008 tarihi itibariyle toplamı brüte iblağ edilmek suretiyle kurumlar 

vergisi stopajı yapılması gerekecektir. Emsalin üzerinde yapılan ödemelerin böyle bir 

hesapta muhasebeleştirilmesi, dönem sonunda yapılacak kurumlar vergisi tevkifatının 

hesaplanması açısından da kolaylık sağlayacaktır. 595 kodlu hesapta biriken tutarın 

toplamı brüte iblağ edilerek bulunacak rakam tevkifat matrahını verecektir. 

Yukarıda yer alan örneğimizde kurumun başka bir mal alım satımı olmadığını 

varsayarsak, 595 kodlu hesabın 31.12.2008 tarihi itibariyle bakiyesi 80.000 TL 

olacaktır. Bu durumda söz konusu tutar brüte iblağ edilerek bulunan tutar üzerinden 

Aralık 2008 döneminde çifte vergileme anlaşmaları da dikkate alınmak suretiyle 

kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekecektir. İngiltere ile yapılan çifte vergilemeyi 

önleme anlaşmasının 10/2. maddesi uyarınca tevkifat oranı, ödemenin brüt tutarının 

%15’ini geçemeyecektir. Bu durumda (80.000/0,85*0,15=) 14.117,65 TL tutarında 

tevkifat yapılması gerekecektir. 

Kârın dağıtılması ticari kazancın/kurum kazancının elde edilmesiyle ilgili bir 

gider olmadığından kurum kazancından indirilmez. Kâr dağıtımı halinde özsermayede 

bir azalma olur ki vergi kanunları özsermayede meydana gelen azalmanın gider olarak 

dikkate alınmasını da yasaklamıştır. Buna göre, kurum kazancının gerçek ve tüzel kişi 

ortaklarına yasal prosedürlere uygun olarak dağıtılması halinde, dağıtılan bu tutarın 

kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Şirketin normal kâr dağıtımı gider olarak 

dikkate alınmazken, bu kâr/kazanç dağıtımının mal veya hizmet bedeli içerisindeymiş 

gibi gösterilmesi suretiyle yapılması (yani dağıtımın bir özel hukuk işlemi içerisine 

gizlenmesi) halinde; bu görünen işlemlere dayanarak kâr dağıtımının gider yazılmasının 

kabul edilmesi, VUK’nun 3. maddesinde düzenlenen, “olayların gerçek iktisadi 

boyutunun vergilendirmede nazara alınacağı” ilkesi çerçevesinde de mümkün değildir. 

Örtülü kazanç dağıtımı açısından eleştirinin, dağıtılan kazancın kurum kazancından 

indirime konu edildiği dönemde yapılması gerekir. Zira KVK’nın 11-c maddesi, örtülü 



139 
 

olarak dağıtılan kazançların dağıtıldığı dönemde kurum matrahına eklenmesini değil, 

örtülü olarak dağıtılan kazancın gider olarak dikkate alınmayacağını 

düzenlemektedir313. 

Örnek314: 

(EDT) şirketler grubunun holding şirketi (LAS) A.Ş., mali yapıları zayıf olan 

diğer grup şirketleri için kendi adına bankalardan kredi kullanmakta ve bu kredileri aynı 

koşullarla grup şirketlerinin banka hesaplarına aktarmaktadır. Temmuz 2009’da (X) 

Bankasından kullandığı 80.000 TL tutarındaki krediyi grup şirketi (URE) Ltd. Şti.’ne 

aktarmış ve söz konusu aktarıma ait aşağıdaki muhasebe kaydını yapmıştır. 

Kredinin (LAS) A.Ş. tarafından kullanılması 

                                       /      

102 BANKALAR             80.000 
 300 BANKA KREDİLERİ             80.000 

     /      
 

Kredinin (URE) Ltd. Şti.’ne aktarımı 

                                       /      

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALAC.   80.000 
 102 BANKALAR               80.000 

       /      
 

(LAS) A.Ş., üçüncü geçici vergi döneminin sonunda (30 Eylül) yaptığı 

kayıtların eksik olduğunu fark etmiştir. Grup şirketine yapılan kredi aktarımının 

bankadan alındığı şartlarla aynı olması nedeniyle işlemin örtülü sermaye kapsamında 

değerlendirilmemesine rağmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

uygulaması yönünden bunun bir finansman aracılığı hizmeti olduğu ve emsallere 

                                                
313Yüce ve Ataç, “Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Tarhiyat Yapılabilmesi İçin Gider Yazma Şartının 
Gerçekleşmesi Gerekir”, s.83. 
314Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi,  s.362-363. 
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uygunluk ilkesi gereğince söz konusu işlem için belirli bir hizmet bedeli tahsil edilmesi 

gerektiği sonucuna varıldığından dönem sonunda aşağıdaki kayıtları yapmıştır. 

                                        /      

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALAC.   4.720 
 679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR       4.000 
 391 HESAPLANAN KDV        720 

       /      
 

Yukarıdaki kayıttan da anlaşılacağı üzere (LAS) A.Ş. piyasadan yaptığı 

araştırma sonucunda emsal firmaların aynı aracılık hizmetleri karşılığında kredi 

tutarının %5 oranında komisyon gideri (4.000 TL) uyguladığını tespit etmiştir. Finansal 

aracılık hizmetleri KDV’nin konusuna girdiği için de (LAS) A.Ş. ayrıca kredi hizmeti 

için KDV hesaplamıştır. 

Örnek315: 

Mert A.Ş., ortağı Seçkin A.Ş.’ye Mayıs/2010’da tanesi 500 TL’den 1000 adet 

A malını (%18 KDV’ye tabi) 500 bin TL’ye satmıştır. 2011 yılı Eylül ayı içerisinde 

Mert A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesinde satışın gerçekleştiği dönemde 

A malının emsal fiyatının 1000 TL olduğu tespit edilmiştir. İnceleme elemanı bu 

durumda Mert A.Ş. adına gerekli tarhiyat önerilerini içeren raporları tanzim etmiş, 

raporlara uygun olarak mükellef kurum adına 500 bin TL matrah farkı üzerinden 100 

bin TL kurumlar vergisi ve 90 bin TL katma değer vergisi tarh edilmiştir. Mükellef 

kurum tarhiyat öncesi uzlaşmaya gitmiş, vergi asılları aynen kalırken, vergi ziyaı 

cezasının %90’ı kaldırılmıştır. Gerekli ödemeler kanuni süresinde yapılmış, böylelikle 

Kasım/2011 itibariyle örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergiler 

kesinleşmiş ve ödenmiştir, bir diğer deyişle örtülü kazanç dağıtılan kurum (Seçkin A.Ş.) 

için düzeltme yapmanın önünde bir engel kalmamıştır. 

Kasım/2011 itibariyle Seçkin A.Ş. ortağı olduğu Mert A.Ş.’den aldığı malların 

yarısını satmamıştır. Söz konusu malların yarısı 2010 hesap dönemi içinde satılmıştır 

                                                
315Ender İnelli, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltmenin Bazı Durumlarda 
Kısmen Beyanname Üzerinden Kısman Hesaplarda Yapılması Mümkün müdür?/Gerekli midir?”, Vergi Dünyası, 
Sayı.363 (Kasım 2011), s.118-119. 
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ancak kalan yarısı stoklarda beklemektedir. Bu durumda düzeltme işlemi nasıl 

gerçekleşecektir. 

İlk akla gelen olasılık, Seçkin A.Ş.’nin malların satılıp satılmadığına 

bakılmaksızın 2010 hesap dönemi için vereceği düzeltme beyannamesinde 500 bin 

TL’yi yani örtülü yoldan dağıtılan kazancın tamamını iştirak kazançları istisnası olarak 

dikkate alması gerektiğidir. Bu yorum tarzı hem mükelleflerin hem de vergi idaresinin 

işini kolaylaştıracak, kayıtlarda hiçbir düzeltme yapılmayacağı için de muhasebesel 

anlamda mükellefe hiçbir külfet doğurmayacaktır. Ancak bu yoldan yapılacak bir 

düzeltmenin açmazı şu olacaktır. Eğer Mert A.Ş. ile Seçkin A.Ş. arasında gerçekleşen 

işlem emsaline uygun fiyat ve bedel üzerinden gerçekleşseydi Seçkin A.Ş. satılmayan 

mallara ilişkin 250 bin TL’yi henüz gider yazamayacak iken işlem örtülü yoldan kazanç 

dağıtımına konu olacak şekilde yapıldığında Seçkin A.Ş. aslını henüz giderleştirme 

hakkına sahip olmadığı bir şeyin fer’ini gider yazmış olacaktır (istisna olarak dikkate 

alarak). 

Düzeltmenin şu şekilde yapılması daha doğru olacaktır. Seçkin A.Ş. 2010 

hesap dönemi için vereceği düzeltme beyannamesinde ilgili yılda satılan mala ilişkin 

dağıtılan örtülü kazanç tutarı olan 250 bin TL’yi iştirak kazançları istisnası olarak 

dikkate alacak (satılan mala isabet eden kısım), stoklarında yer alan malın maliyetini ise 

yapacağı aşağıdaki muhasebe kaydı ile düzeltecektir: 

                                     /      

153 TİCARİ MALLAR           250.000 
 -TF Düzeltme Kaydı 
 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ      250.000 

   - TF Düzeltme Kaydı 
       /      

 

Seçkin A.Ş. muhasebe kayıtlarına aldığı temettü gelirini 2011 hesap dönemi 

beyanname üzerinden iştirak kazançları istisnası olarak düşecek, böylelikle toplamda 

hiç gelir yazmadan (önce gelir yazıp sonra beyannameden düşmek suretiyle) stoklarını 

düzeltmiş olacaktır. Bundan sonra stoktaki mallar satıldıkça 621 Satılan Ticari Mallar 

Maliyeti hesabına gerekli kayıtlar yapılarak (normalde yapılacak olan kayıtlar) gerekli 
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düzeltme kendiliğinden gerçekleşecektir. Bu tarz bir yaklaşım olayın doğasına ve 

dönemsellik ilkesine daha uygundur. 

Yukarıdaki muhasebe kaydını yapmaksızın stoklardaki mallar satıldıkça o 

kısma isabet eden tutarı (örneğin stokta kalan malların yarısının 2011, yarısının ise 2012 

hesap döneminde satıldığı bir durumda her yıl için 125 bin TL’yi) beyannamesinden 

iştirak kazançları istisnası olarak düşecek olan mükellefler de kanımızca aynı sonuca 

ulaşmış olacaklardır. Muhasebe kaydı yapmanın mükellefe sağlayacağı en büyük 

avantaj o andan itibaren gerekli düzeltimin kendiliğinden gerçekleşecek olmasıdır. 

Örnek316: 

(LPR) Fason Üretim Ltd. Şti., ana firması (RPL) Tekstil A.Ş. adına gömlek 

dikmektedir. Hammadde ve malzemeler (RPL) Tekstil A.Ş. tarafından temin edilmekte, 

(LPR) Fason Üretim Ltd. Şti. sadece kendisine teslim edilen hammadde ve malzemeleri 

kullanarak gömlek dikmekte ve bunları partiler halinde (RPL) Tekstil A.Ş.’ye teslim 

etmektedir. 15.03.2009 tarihinde KDV hariç 40.000 TL’lik üçüncü parti mal tesliminde 

bulunmuş ve aşağıdaki muhasebe kayıtlarını yasal defterlerine işlemiştir. (Mal satışı 

kredili olarak gerçekleştirilmiştir.) 

                                     /      

120 ALICILAR               47.200 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR         40.000 
 391 HESAPLANAN KDV       7.200 

       /      
 

Ancak, şirket ikinci geçici vergi dönemi sonu olan 30.06.2009 tarihinde yaptığı 

incelemede transfer fiyatlandırması yönünden uygulama hatalarıyla karşılaşmıştır. Hata, 

Mart ayında yapılan teslimat ile ilgilidir. (LPR) Fason Üretim Ltd. Şti., fason üretici 

olması itibarı ile maliyet artı yöntemini ilişkili kişisi (RPL) Tekstil A.Ş. ile 

gerçekleştirdiği işlemde en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Kullanılan yöntem 

doğru olmakla birlikte, gömlek üretimi için katlanılan maliyete eklenilen brüt kârın 

gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Doğru (emsal) kârlılık oranı kullanıldığı zaman ise 

                                                
316Biçer, Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, s.358-362. 
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15.03.2009 tarihinde yapılan teslimatın KDV hariç 50.000 TL olması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, hem (LPR) Fason Üretim Ltd. Şti., hem de ana 

firma (RPL) Tekstil A.Ş. açısından ikinci geçici vergi dönemi sonu itibarı ile aşağıdaki 

muhasebe kayıtlarının yapılmasına ihtiyaç vardır. (Örnekte KDV’nin kendi içinde 

düzeltildiği varsayılmıştır.) 

(LPR) Fason Üretim Ltd. Şti.’nin yapacağı kayıtlar 

                                                            /     

120 ALICILAR               11.800 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR         10.000 
 391 HESAPLANAN KDV       1.800 

       /      
                                              /      

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR            10.000 
 120 ALICILAR          10.000 

       /      
                                              /      

600 YURTİÇİ SATIŞLAR              10.000 
 690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI       10.000 

       /      
                                     /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI           8.000 
 590 DÖNEM NET KÂRI        8.000 

       /      
                                              /      

690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI             10.000 
 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. K.     2.000 
 692 DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI                 8.000 

       /      
 

(LPR) Fason Üretim Ltd. Şti. tarafından verginin ödenmesi durumunda ise 

aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır. 

                                       /      

691 DÖNEM KÂRI VER. VE D.Y.Y.K.              2.000 
 371 DÖNEM KÂRI VER. VE D.Y.Y.K.              2.000 

      /      
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(RPL) Tekstil A.Ş.’nin aynı geçici vergi döneminin sonunda yapacağı kayıtlar 

                                       /      

153 TİCARİ MALLAR              10.000 
191 İNDİRİLECEK KDV          1.800 
 320 SATICILAR                 11.800 

      /      
 

Dönem sonu itibarı ile örtülü kazanç yoluyla kâr payı dağıtıldığı varsayıldığı 

için (RPL) Tekstil A.Ş. ayrıca aşağıdaki kaydı yapacaktır. Doğal olarak daha sonra da 

bu kayıtları ayrıca gelir hesaplarına yansıtacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bu 

kayıtların (düzeltme) yapılabilmesi için (LPR) Fason Üretim Ltd. Şti. bakımından 

düzeltilen hesaplar sonucu bulunan vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir. 

                                       /      

320 SATICILAR              10.000 
 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ G.             10.000 

        /      
                                            /      

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ G.             10.000 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                       10.000 

       /      
                                       /      

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                     10.000 
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI          10.000 

       /      
                                           /      

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI          10.000 
 590 DÖNEM NET KÂRI              10.000 

     /      
 

Örnek317: 

Z gerçek kişisi, X Ltd. Şti.’nin % 80 paylı ortağı olup X Ltd. Şti. ile aynı 

sektörde faaliyet göstermektedir. Aşağıda X Ltd. Şti. ile Z gerçek kişisinin birbirleriyle 

                                                
317Yüce ve Ataç, “Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Tarhiyat Yapılabilmesi İçin Gider Yazma Şartının 
Gerçekleşmesi Gerekir”, s.85-87. 
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yaptığı çeşitli işlemlerde örtülü kazanç dağıtımı yönünden bilanço ve gelir tablolarında 

ortaya çıkacak değişiklikler irdelenecektir. 

X Ltd. Şti., B malının pazarlamasını yapmakta olup alışlarının bir kısmını Z 

gerçek kişisinden, kalan kısmını ise piyasadaki ilişkisiz dört adet firmadan 

sağlamaktadır. Şirketin 2007 hesap döneminde piyasadan yaptığı alışların tutar ve 

miktarları ile Z gerçek kişisinden yapmış olduğu alışların tutar ve miktarları aşağıdaki 

gibidir. X Ltd. Şti., stok maliyetinin tespitinde ortalama maliyet yöntemini 

kullanmaktadır. (Piyasadan yapılan alışlar ile Z gerçek kişisinden yapılan alışların birim 

fiyatlarının yıl boyunca sabit kaldığı varsayılmıştır.) 

Piyasadan Yapılan Alışlar Z Gerçek Kişisinden Yapılan Alışlar 
Miktar (kg) Tutar (TL) Birim Fiyat (TL) Miktar (kg) Tutar (TL) Birim Fiyat (TL) 

35.600 3.204.000,00 90,00 22.480 2.697.600,00 120,00 
 

X Ltd. Şti.’nin 31.12.2006 tarihi itibariyle B malına ilişkin dönem sonu stok 

miktarı 9.800 kg olup bilançoda yer alan maliyet bedeli 931.000,00 TL’dir. X Ltd. Şti., 

31.12.2007 tarihi itibariyle dönem sonu stoklarını fiili olarak saymış ve dönem sonunda 

stokta 18.000 kg B malı yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere X Ltd. Şti.’nin 2007 hesap döneminde 

satın aldığı B malı miktarı (35.600+22.480=) 58.080 kg’dır. Bu bilgilere göre X Ltd. 

Şti.’nin 2007 hesap dönemi itibariyle kaydi envanter dengesi miktar olarak aşağıdaki 

gibidir: 

Dönembaşı Stok Dönem İçi Alışlar Dönem Sonu Stok Satılan Mal Miktarı 
9.800 58.080 18.000 49.880 

 

X Ltd. Şti.’nin dönem içi alışlarının toplam tutarı ise (3.204.000+2.697.600=) 

5.901.600,00 TL’dir. Bu verilere göre X Ltd. Şti.’nin dönem sonu stok değeri ve satılan 

malın maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır. 

Birim maliyet= [(931.000+5.901.600) / (9.800+58.080)] = 100,66 TL 
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Bu bilgilere göre 2007 yılı satılan mal maliyeti = 49.880*100,66=5.020.773,25 

TL 

2007 yılı dönem sonu stok maliyeti= 18.000*100,66= 1.811.826,75 TL 

olmaktadır. 

X Ltd. Şti, piyasadan kg’ını 90,00 TL’ye satın aldığı B malını X Ltd. Şti.’nin 

%80 ortağı olan Z gerçek kişisinden kg’ını 120,00 TL’ye satın almaktadır. Dolayısıyla 

kg başına 30,00 TL örtülü kazanç dağıtımında bulunmuştur. Örtülü olarak dağıtılan 

kazanç tutarı toplamda, (22.480*30=) 674.400,00 TL olmaktadır. Emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak fiyat belirlenmesi neticesinde dönem sonu stokun ve satılan malın 

maliyetinin nasıl etkilendiğini tespit etmek için; emsal fiyatlara göre stok maliyetlerinin 

hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda, X Ltd. Şti.’nin stok dengesi miktar ve tutar 

olarak aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Dönembaşı Stok Dönem İçi Alışlar Dönem Sonu Stok Satışlar 
Miktar (kg) 9.800 58.080 18.000 49.880 
Tutar (TL) 931.000,00 5.227.200,00 1.632.993,50 4.525.206,50 

 

X Ltd. Şti.’nin 2007 yılı dönem sonu stok ve satılan mal maliyetlerini, 

emsallere uygun fiyatlara göre hesaplanan maliyetlerle karşılaştırdığımızda örtülü 

kazanç dağıtımının bilanço ve gelir tablosuna yansımasını daha net görebiliriz. 

 Emsallere Aykırı 
Fiyatlara Göre (TL) 

Emsallere Uygun 
Fiyatlarla (TL) 

Fark (TL) 

Dönem Sonu Stok Maliyeti 1.811.826,75 1.632.993,50 178.833,25 
Satışların Maliyeti 5.020.773,25 4.525.206,50 495.566,75 
Toplam 6.832.600,00 6.158.200,00 674.400,00 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, X Ltd. Şti.’nin 674.400,000 TL 

örtülü kazanç dağıtması sonucunda satışların maliyeti, 495.566,75 TL, dönem sonu stok 

maliyeti ise 178.833,25 TL artış göstermiştir. Yani emsallere uygun olmayan fiyatlarla 

yapılan işlemin tamamı gider hesaplarına yansımamıştır. 



147 
 

Bu durumda 495.566,75 TL’nin KVK’nın 11-c maddesi uyarınca indiriminin 

reddedilmesi gerekmektedir. Ancak 178.833,25 TL tutarındaki maliyet, henüz gider 

mahiyeti taşımadığından bu dönemde yapılacak kurumlar vergisi tarhiyatında dikkate 

alınmayacaktır. Söz konusu maliyetin, bir sonraki dönemde gidere dönüşmesi 

durumunda, bu tutarın yine KVK’nın 11-c maddesi uyarınca kanunen kabul edilmeyen 

gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç, giderleştirilmeden kurumlar vergisi 

tarhiyatı yapılamaz. Bu durumda giderleştirilemeyen ancak örtülü kazanç dağıtımına 

konu edilen 178.833,25 TL’nin akıbeti ne olacaktır? 

Yukarıdaki örnekte X Ltd. Şti.’nin transfer fiyatlandırması yoluyla 674.400,00 

TL örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu ancak, bu tutarın 495.566,75 TL’sini 

giderleştirdiği için bu tutar üzerinden ilave kurumlar vergisi tarhiyatı yapılacağı 

belirtilmiştir. Ancak Z gerçek kişisine örtülü olarak dağıtılan kazanç, 674.400,00 TL 

olduğundan, 5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinin 6. fıkrası ve 1 Seri Nolu Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği uyarınca, bu tutar dağıtılmış net kâr payı sayılmakta ve 193 sayılı 

GVK’nın 94/6-b-i maddesi uyarınca %15 oran üzerinden brüte iblağ edilerek gelir 

vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu durumda, X Ltd. Şti.’nin, %80 ortağı olan Z gerçek kişisine örtülü olarak 

dağıttığı net 674.400,00 TL için ((674.400,00/0,85) x 0,15=) 119.011,76 TL gelir 

vergisi tevkifatı yapması gerekmektedir.  

Dolayısıyla kurumlar vergisi açısından eleştirilmesi gereken husus 

giderleştirilen kısımla sınırlı iken, gelir vergisi tevkifatı açısından örtülü olarak dağıtılan 

kazancın tamamı eleştiri konusu yapılacaktır. 

2007 yılında 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı vasıtasıyla 

giderleştirilen 495.566,75 TL, ya 2007 yılı kârını azaltıcı ya da 2007 yılı zararını artırıcı 

etki yapmış olacaktır. Bu şekilde bir örtülü kazanç dağıtımının 2008 yılında tespit 

edilmesi durumunda, (dönem kârını azaltıcı etki yaptığı varsayımıyla) 2008 yılında 

yapılması gereken muhasebe kayıtlarının aşağıdaki gibi olması gerekir (Geçici vergi 

dönemlerinde yapılan gider kayıtları ihmal edilmiştir). 
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                                     /      

595 ÖRTÜLÜ DAĞITIMA KONU EDİLMİŞ KAZ. 793.411,76 
 153 TİCARİ MALLAR      178.833,25 
 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI     495.566,75 
 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR    119.011,76 
    /      
 

Görüldüğü üzere, Z gerçek kişisi brüt 793.411,76 TL tutarında kâr payı elde 

etmiştir. Söz konusu kâr payının net tutarı olan (793.411,76-119.011,76=) 674.400,00 

TL Z gerçek kişisinin ticari kazancına dahil edilmiştir. Bu nedenle 674.000,00 TL’nin 

şahsın ticari kazancından çıkarılması gerekmektedir. Zira elde edilen bu kazanç şahsın 

ticari faaliyetinden değil X Ltd. Şti’ne iştirak etmesinden kaynaklanmaktadır. 

793.411,76 TL tutarındaki brüt kâr payı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/2. maddesi 

uyarınca menkul sermaye iradı sayılmakta olup bu tutarın da yarısı, GVK 22/2 uyarınca 

gelir vergisinden müstesnadır. Bu durumda Z gerçek kişisinin ticari kazancından 

674.400,00 TL’nin çıkarılması, menkul sermaye iradına 793.411,76 TL ilave edilmesi 

ve menkul sermaye iradının yarısı istisna edilerek hesaplanacak gelir vergisinden, söz 

konusu tevkifat tutarının ödenmiş olması kaydıyla, mahsup edilmesi gerekmektedir. 

Örnek318: 

Y A.Ş., X Ltd. Şti.’nin %70 payla ortağı olup X Ltd. Şti.’nin, 2007 hesap 

döneminde Y A.Ş.’den satın aldığı çeşitli kıymetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Tarih Kıymet Alış Tutarı (TL) Emsal Bedel (TL) Fark (TL) 
18.01.2007 Hisse Senedi 110.000,00 60.000,00 50.000,00 
16.08.2007 Paketleme Makinesi 160.000,00 100.000,00 60.000,00 
22.11.2007 Arsa 2.500.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 

TOPLAM 1.410.000,00 
 

X Ltd. Şti., 26.05.2007 tarihinde söz konusu hisse senedini 59.000 TL’ye 

satmıştır. Arsayı ise 05.01.2008 tarihinde 1.250.000,00 TL’ye satmıştır. Paketleme 

makinesi ise 31.12.2008 tarihi itibariyle şirket aktifinde yer almaktadır. Söz konusu 

                                                
318Yüce ve Ataç, “Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Tarhiyat Yapılabilmesi İçin Gider Yazma Şartının 
Gerçekleşmesi Gerekir”, s.87-88. 
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makinenin faydalı ömrü 5 yıl olup azalan bakiyeler usulüyle amortismana tabi 

tutulmuştur. 

Yukarıdaki verilere göre X Ltd. Şti. 2007 hesap döneminde toplam, 

1.410.000,00 TL örtülü kazanç dağıtımında bulunmuştur. Bu tutarın ne kadarının kurum 

kazancından indirildiği, ne kadarının bilançoda yer aldığı her bir hesap dönemi 

itibariyle aşağıda hesaplanacaktır. 

Hisse senedi aynı yıl içerisinde elden çıkarıldığından alış bedeline emsaline 

nazaran 50.000,00 TL tutarında fazlalık aynı yıl gider hesaplarına intikal ettirilmiştir. 

Dolayısıyla hisse senedine ilişkin olarak bilançonun aktifinde bir tutar yer almamaktadır 

ve örtülü kazanç dağıtımına konu edilen 50.000,00 TL’nin tamamı 2007 yılında kurum 

kazancından indirilmiştir.  

Arsa ise 2008 yılında aktiften çıkarıldığından 1.300.000,00 TL tutarındaki 

emsal bedelin üstündeki maliyet 2008 yılında gider hesaplarına aktarılmıştır. 

Dolayısıyla 2007 yılında söz konusu tutar halen bilanço aktifinde yer 

almaktadır. 

Paketleme makinesi ise 2007 ve 2008 yıllarında aktifte yer almaktadır. 

Paketleme makinesine ilişkin olarak X Ltd. Şti. tarafından ayrılan amortisman tutarları, 

emsale uygun değer üzerinden hesaplanması gereken amortisman tutarları ile gider 

hesaplarına yansıtılan örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Dönem Aktifte Yer  
Alan Maliyet  
(TL) 

Ayrılan  
Amortisman  
(TL) 

Emsale Uygun  
Maliyet 
 (TL) 

Ayrılması Gereken 
Amortisman 
(TL) 

Fazladan Ayrılan 
Amortisman  
(TL) 

2007 160.000,00 64.000,00 100.000,00 40.000,00 24.000,00 
2008 160.000,00 38.400,00 100.000,00 24.000,00 14.400,00 

TOPLAM 38.400,00 
 

Yukarıdaki tabloda 2007 ve 2008 yıllarında X Ltd. Şti. tarafından ayrılan 

amortisman tutarları yer almakta olup söz konusu makine için örtülü kazanç dağıtımına 
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konu edilen 60.000,00 TL’nin 24.000,00 TL’si 2007, 14.400,00 TL’si ise 2008 yılında 

gider hesaplarına intikal ettirilmiştir. 

Bu durumda, 2007 hesap döneminde kurum kazancına eklenmesi gereken tutar 

(50.000,00+24.000,00=) 74.000,00 TL, 2008 hesap döneminde kurum kazancına 

eklenmesi gereken tutar ise (14.400,00+1.300.000,00=) 1.314.400,00 TL olacaktır. 

Örnekte yer alan arsa 2008 yılında satılmamış ve hala aktifte duruyor olsaydı, bu 

durumda arsaya ilişkin maliyetin örtülü kazanca konu olan kısmı KVK 13/6 uyarınca 

kâr payı sayıldığı ve ayrıca KVK 11/c uyarınca gider olarak dikkate alınamayacağı için 

maliyetlerden çıkarılması gerekecekti. 

Söz konusu örtülü kazanç dağıtımının 2009 yılında tespit edilmesi halinde, 

2009 yılında yapılacak muhasebe kaydının aşağıdaki gibi olması gerekmektedir. 

                                     /      

595 ÖRTÜLÜ DAĞITIMA KONU EDİLMİŞ KAZ.        1.410.000 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR    38.400 
 253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR               60.000 
 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI        1.388.400 

   - Hisse Senedi       50.000 
   - Arsa   1.300.000 
   - Makine       38.400 

    /      
 

Yukarıdaki yevmiye maddesiyle 2008 sonunda halen aktifte yer alan 

makinanın maliyeti içinde yer alan 60.000,00 TL tutarındaki örtülü dağıtıma konu 

edilen kazanç tutarı kayıtlardan çıkarılmak suretiyle makine emsale uygun fiyata göre 

değerlendirilmiştir. Diğer taraftan 2007 ve 2008 yıllarında makinaya ilişkin olarak 

ayrılmış olan amortismanların 257- Birikmiş Amortismanlar hesabından çıkarılması 

gerekmektedir. Birikmiş amortismanlar, söz konusu kıymetin satışı halinde gelir olarak 

dikkate alınacağı için bu kaydın yapılmaması halinde kurum kazancı olduğundan daha 

yüksek hesaplanacaktır. 

2007 ve 2008 yıllarında gider olarak dikkate alınmış olan, örtülü kazanç 

dağıtımına konu tutarlar, ilgili yıllarda ya bilançoda yer alan dönem kârını azaltıcı ya da 
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dönem zararını artırıcı etki yapmışlardır. Dönem kârını azaltıcı etki yaptıkları 

varsayımıyla, hisse senedi, arsa ve makinanın örtülü kazanç dağıtımına konu edilmiş ve 

gider yazılmış tutarlarının toplamı 570- Geçmiş Yıllar Kârları hesabına kaydedilmiştir. 

Örtülü dağıtıma konu edilen toplam kazanç tutarı ise 1.410.000,00 TL olup söz konusu 

tutar kadar özsermayede bir azalma meydana geldiğinden, bu tutar da 595- Örtülü 

Dağıtıma Konu Edilmiş Kazançlar hesabına kaydedilmiştir. 

Söz konusu kâr payını elde eden kurum, KVK’nın 5-1 maddesinde yer alan 

şartları taşıyorsa ve örtülü kazanç dağıtımı yapılan firma adına tarh edilen vergilerin 

kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde KVK’nın 5-1 maddesinde yer alan istisnadan 

faydalanabilecektir.  

Bu durumda, X Ltd. Şti. tarafından 1.410.000,00 TL tutarındaki kârın tamamı 

2007 yılında Y A.Ş.’ye örtülü olarak aktarılmış olup, Y A.Ş. X Ltd. Şti.’ne iştirak 

ettiğinden söz konusu tutar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci bendi 

uyarınca kurumlar vergisinden müstesnadır. X Ltd. Şti. adına yapılan tarhiyatın 

kesinleşmesi ve buna ilişkin vergilerin ödenmesiyle birlikte; Y A.Ş.’nin kayıtlarında 

Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hesabında yer alan 1.410.000,00 TL tutarındaki 

kıymet satışlarına ilişkin kazancın 2007 hesap dönemi kurum kazancının tespitinde 

istisna kazanç olarak dikkate alınması suretiyle vergilendirme işlemlerinin buna göre 

düzeltilmesi gerekmektedir. 

Örnek319: 

Makine ithalat ve pazarlaması ile iştigal eden (K) Ticaret, Turizm ve İthalat 

Ltd. Şti, 02.03.2009 tarihinde ilişkili kişilerden (P) Satış ve Taşımacılık Ltd. Şti.’ne 

maliyeti 80.000 TL olan makinelerden iki adetini KDV dahil 118.000 TL bedel ile 

yarısı peşin, yarısı senet karşılığında satmıştır. (K) Ticaret, Turizm ve İthalat Ltd. Şti., 

bu ilk işlem için aşağıdaki muhasebe kaydını yapmıştır. 
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                                     /      

100 KASA             68.000 
121 ALACAK SENETLERİ          50.000 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR         100.000 

  391 HESAPLANAN KDV       18.000 
       /      

                                        /      

621 SATILAN TİCARİ MAL. MAL.         80.000 
 153 TİCARİ MALLAR         80.000 

      /      
  

(P) Satış ve Taşımacılık Ltd. Şti.’nin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibidir. 

                                     /      

253 MAKİNA, TESİS VE CİHAZLAR         100.000 
191 İNDİRİLECEK KDV             18.000 
 100 KASA           68.000 
 321 BORÇ SENETLERİ     50.000 

      /      
 

Ancak, dönem kapanmadan önce 25.03.2009 tarihinde yapılan transfer 

fiyatlandırması analizinde uygulanan transfer fiyatının emsallere uygun olmadığı 

görülmüştür. Bunun gerekçesi ise ilişkisiz kişilere yapılan makine satımlarında farklı bir 

fiyatın uygulandığı ve şirket içi emsallere göre, iki adet makinenin satış fiyatının 

110.000 TL hesaplanması gerektiğidir. Böyle bir durumda (K) Ticaret, Turizm ve 

İthalat Ltd. Şti.’nce yapılması gereken düzeltme kaydı maliyet bedelinde bir değişiklik 

olmadığı için aşağıdaki gibi olacaktır. 

                                     /      

120 ALICILAR            11.800 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI        10.000 

  391 HESAPLANA KDV        1.800 
      /      
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(P) Satış ve Taşımacılık Ltd. Şti.’nin kayıtları ise şu şekilde düzeltilecektir.  

                                     /      

253 MAKİNA, TESİS VE CİHAZLAR            10.000 
191 İNDİRİLECEK KDV     1.800 
 320 SATICILAR          11.800 

     /      
 

Örnek320: 

Tam mükellef ABC A.Ş., ortağı tam mükellef Bay Z’ye yıl boyunca 2.000.000 

TL tutarında bedelsiz para kullandırmak suretiyle 400.000 TL tutarında örtülü kazanç 

dağıtmış olsun. Bay Z de bu parayı aynı dönemde Bay X’e ödünç vermiş ve 450.000 TL 

faiz geliri elde etmiştir. Bu durumda Bay Z’nin bu döneme ilişkin geliri aşağıda 

gösterildiği gibi olmaktadır: 

Kâr Payı (GVK 75/1) 400.000/0,85=470.588,24 TL* 
Alacak Faizi (GVK 75/6) 450.000 TL 
Toplam 920.588,24 TL 

  

Düzeltme müessesesi bu örnekte, Bay Z’nin gelir kaynağını teşkil eden bir 

miktar paradan iki gelir elde etmesi sonucunu doğurmuştur. Oysa, örtülü kazancı elde 

eden tam mükellef kurum olsaydı düzeltmenin mantığı tamamen farklı işletilecekti. 

ABC A.Ş., aynı dönemde bir diğer ortağı tam mükellef Y kurumuna aynı 

miktarda bedelsiz para kullandırmak suretiyle aynı tutarda, yani 400.000 TL örtülü 

kazanç dağıtmış olsun. Y kurumunun da bu parayı değerlendirmek suretiyle 450.000 TL 

faiz geliri elde ettiğini ve başkaca bir faaliyeti bulunmadığından ilgili dönemde beyan 

ettiği kurumlar vergisi matrahının 450.000 TL olduğunu varsayalım. Ortak Y 

kurumunun 400.000 TL tutarında örtülü kazanç elde ettiğinin sonradan anlaşılması ve 

örtülü kazanç dağıtan ABC A.Ş. adına kesilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 

durumunda, Y kurumunda düzeltme yapılacaktır. Düzeltmede bu defa herhangi bir 

                                                
320Batun, s.84. 
*Kâr payının yarısı GVK’nın 22/2 maddesine göre gelir vergisinden istisna olduğu için bu tutarın yarısı yıllık 
beyannameyle beyan edilmeyecektir. 
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vergi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır. Tam mükellef gerçek kişiler için 

yapılması gerektiği ileri sürülen uygulamanın aksine, Y kurumunun ilgili dönemde 

beyan ettiği 450.000 TL’ye 400.000 TL eklenmeyecektir. Bilakis, 450.000 TL’nin 

400.000 TL’si tam mükellef kurumdan elde edilen iştirak kazancı olarak kabul edilecek 

ve KVK’nın 5/1-a maddesine göre kurumlar vergisinden istisna olarak 

değerlendirilecektir. Dolayısıyla Y kurumu nezdinde yapılan düzeltme sonucunda Y 

kurumunun vergiye tabi kazancı 50.000 TL olarak dikkate alınacaktır. 

Örnek321: 

Orhanlar Tic. San. A.Ş., ilişkili kişisi Orhanlar Kâğıt A.Ş. adlı firmaya kâğıt 

üretimi için selüloz satmakta ve Orhanlar Kâğıt A.Ş. ise aldığı hammaddeyi kendi 

fabrikasında kâğıt haline dönüştürmektedir. Orhanlar Tic. San. A.Ş., 15.04.2009 

tarihinde Orhanlar Kâğıt A.Ş.’ye KDV hariç 60.000 TL bedelinde 1 tonluk selüloz satışı 

yapmıştır. Satış işlemi kredili olup, KDV peşin ödenmiştir. Böyle bir işlem için 

Orhanlar Tic. San. A.Ş. tarafından yapılan kayıt aşağıda verildiği gibidir. 

                                     /      

100 KASA               10.800 
120 ALICILAR              60.000 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR         60.000 
 391 HESAPLANAN KDV    10.800 

      /      
 

Buna karşın, vergi idaresi tarafından 18.06.2009 tarihinde tamamlanan vergi 

incelemesi sonucunda kâğıt selülozu satımı işi ile iştigal eden emsal şirketlerin 1 ton 

selülozu KDV hariç 50.000 TL’ye sattığı tespit edilmiş ve vergisel açıdan Orhanlar Tic. 

San. A.Ş.’nin hesaplarında gerekli düzeltme yapılmıştır. Bu sebepten dolayı, Orhanlar 

Tic. San. A.Ş. durumu Orhanlar Kâğıt A.Ş.’ye bildirilmiştir. Böyle bir durumda ise 

geçici vergi dönemi henüz kapanmadığı için aşağıdaki kayıtlar Orhanlar Tic. San. 

A.Ş.’nin defterlerine düşülecektir. 
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                                     /      

600 YURTİÇİ SATIŞLAR              10.000 
191 İNDİRİLECEK KDV     1.800 
 120 ALICILAR          11.800 

       /      
 

Görüleceği üzere işlemler yönünden ters kayıt ile hesaplar arasındaki 

farklılıklar giderilmiştir ancak KDV aylık dönemler itibarı ile tahakkuk ettirildiği ve 

aynı hesap dönemi (her ne kadar aynı geçici vergi dönemi içinde olunsa da) içinde 

düzeltme yapılmadığı için 391 Hesaplanan KDV Hesabı yerine burada 191 İndirilecek 

KDV Hesabı kullanılacaktır. Bunun sebebi ise KDV mekanizmasının işleyişinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Orhanlar Kâğıt A.Ş.’nin de ters muhasebe kayıtları ile 

kayıtlarını (Ticari Mallar Hesabı ile Satıcılar Hesabını kullanarak) düzeltilmesi gerekir. 

Orhanlar Kâğıt A.Ş. ise dönem kapandığı için İndirilecek KDV Hesabı yerine 391 

Hesaplanan KDV Hesabını kullanacaktır. 

Örnek322: 

(W) Türk A.Ş., tamamen yabancı sermayeli bir üretim firması olup, (W) 

Global Corp.’un Türkiye ve Ortadoğu faaliyetlerinin merkezi konumunda 

bulunmaktadır. Şirket, Türkiye’de ürettiği ürünleri kendi bölgesindeki ülkelere ihraç 

etmektedir. (W) Türk A.Ş., nakit sıkıntısı nedeniyle İsrail’de yerleşik (U) Firması’ndan 

henüz tahsil edilmemiş olan 5.000$ tutarındaki ticari alacağını sadece (W) Global Corp. 

Bünyesindeki firmalara hizmet veren ve Hollanda’da kurulu (W) Factoring şirketine 

08.09.2009 tarihinde devretmiş ve İsrailli şirketten olan alacağını 4.800$ olarak (W) 

Factoring’den tahsil etmiştir. İşlem tarihindeki döviz kuru 1,5 TL’dir. Alacağın devir ve 

tahsiline ilişkin işlemlere ait yevmiye kayıtları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 
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Alacağın faktöring firmasına devri: 

                                     /      

120 ALICILAR               7.500 
- (W) Factoring 

 120 ALICILAR          7.500 
  - (U) Firması 

       /      
 

Faktöring firmasının ödeme yapması: 

                                     /      

102 BANKALAR               7.200 
 120 ALICILAR          7.200 
  - (W) Factoring  

       /      
 

Komisyon bedelinin yansıtılması: 

                                     /      

780 FİNANSMAN GİDERLERİ             300 
 120 ALICILAR          300 
      - (W) Factoring 

       /      
 

Diğer taraftan, (W) Global Corp.’un vergi danışmanlığını üstlenen (A) 

Colsulting’in 20.09.2009 tarihinde hazırladığı denetim raporunda (W) Factoring’in iç 

emsal olmaması nedeniyle faktöring işlemi için maliyet artı yöntemini kullanarak 

verdiği hizmet karşılığı (W) Türk A.Ş.’den 200$ komisyon tahsil ettiğini ancak dış 

emsallerin bulunabilirliği göz önünde tutulduğunda faktöring işleminde uygulanan 

yöntemin maliyet artı yöntemi değil karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olması gerektiğini 

belirtmiştir. Bunun üzerine, yapılan emsal araması sonucunda ilişkili olmayan 

firmaların böyle bir hizmeti 180$’a verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu durum, 

(W) Global Corp. Tarafından (W) Türk A.Ş.’ye 23.09.2009 tarihinde bildirilmiştir. 
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Bildirim tarihindeki döviz kuru 1,6 TL’dir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki kayıt 

yapılacaktır. 

                                     /      

120 ALICILAR               32 
 - (W) Factoring 
 780 FİNANSMAN GİDERLERİ        32 

       /      
 

Örnek323: 

Tam mükellef bir kurum tarafından tam mükellef bir gerçek kişiye transfer 

fiyatlandırması yoluyla 212.500 TL örtülü kazanç dağıtıldığında bunu elde eden, kâr 

payı elde ettiği gerekçesiyle yıllık beyanname verecek, ancak kâr payı üzerinden 

GVK’nın 94. maddesi uyarınca yapılan tevkifat, GVK’nın 103. maddesinde yer alan 

tarifeye göre hesaplanan gelir vergisine eşit olacaktır. Bu durumda ne ödenecek ilave bir 

vergi ortaya çıkacak ne de mükellefe iade edilecek bir tutar söz konusu olacaktır. 

Ancak, bu kişiye transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan tutar 

(2010 yılı için) 212.500 TL’yi aştığında yapılan tevkifat, yıllık beyanname üzerinden 

hesaplanan vergiden az olacak ve dolayısıyla ödenecek ilave bir gelir vergisi söz konusu 

olacaktır. 

Örnek324: 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle dönem 

içinde tespit edilen olayların ortaya çıkması halinde ya faturalaşma yoluyla ya da 

hesaben düzeltmede bulunmak mümkündür. Burada konu muhasebe açısından 

irdelendiğinden faturalaşma yoluyla düzeltme konusuna değinilmemiştir. Ancak 

faturalaşma yoluyla düzeltme işlemlerini kısaca açıklamak gerekirse ilişkili kişiler 

arasında gerçekleştirilen ve transfer fiyatlandırması kapsamında yer alan işlemler 

nedeniyle emsallere uygunluk ilkesine aykırı bir durum tespit edildiğinde, başka bir 
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deyişle mal ya da hizmet alım ya da satımında geçerli olan fiyat ya da bedel alım ya da 

satım yönünden emsallerine aykırılık taşıyorsa, yüksek ya da düşük ücret ya da bedelle 

mal veya hizmet alan yahut satan tarafın karşı taraf nezdinde düzenleyeceği yeni bir 

fatura ile aradaki farkı düzeltmesi gerekmektedir. 

Böylece, emsallere uygunluk ilkesinin gereği yerine getirildiği için söz konusu 

işlem için emsal fiyat veya bedel üzerinden işlem yapılmış olduğu kabul edilecektir. 

Diğer taraftan, aynı dönem içinde belirlenen olaylar genel olarak ilişkili kişilerle 

gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyat ya da bedelin emsallere uygun olmadığının 

tespiti durumunda ortaya çıkacaktır.  

Örnek325: 

Takvim yılı hesap dönemine tabi tam mükellef ABC A.Ş., ortağı Türkiye’de 

mukim Bay Z’ye 2010 yılında emsallere uygun fiyatı 580.000 TL olan bir daireyi 

300.000 TL’ye satmak suretiyle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında bulunmuştur. Durum 2011 yılında vergi incelemesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumda örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı: (580.000-300.000=) 280.000 

TL ABC A.Ş.’nin kurumlar vergisi matrahına eklenerek, üzerinden %20 oranında 

kurumlar vergisi (280.000 x %20=56.000 TL) tarh edilecektir. Aynı zamanda bu tutar 

ABC A.Ş. tarafından 31.12.2010 tarihi itibariyle dağıtılmış net kâr payı sayılacaktır. Bu 

tutar brüte iblağ edilerek, GVK’nın 94. maddesine göre tevkifat yapılacak matraha 

ulaşılacak ve bu tutar üzerinden, % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı hesaplanacaktır. 

Bu hesaplama aşağıdadır: 

(280.000/0,85) = 329.411,76 TL (Tevkifat matrahı) 

329.411,76 x % 15 = 49.411,76 TL (Hesaplanan gelir vergisi tevkifatı) 

329.411,76 TL aynı zamanda GVK’nın 75/1 maddesine göre Bay Z’nin 2010 

yılında elde ettiği kâr payı, bir başka ifade ile menkul sermaye iradıdır. Bu tutarın yarısı 

GVK’nın 22/2 maddesine göre gelir vergisinden istisna ve dolayısıyla 86/1-a maddesine 
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göre beyan dışıdır. Kalan yarısı olan (329.411,76/2) = 164.705,88 TL beyan sınırını 

aştığından GVK’nın 85 ve 86/1-c maddeleri uyarınca yıllık beyanname ile beyan 

edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiden daha önce kesilmiş 

bulunan vergiler GVK’nın 22/2 maddesi uyarınca mahsup edilecektir. Bu açıklamalar 

doğrultusunda başkaca bir geliri bulunmadığı varsayımıyla Bay Z’nin 2010 yılında elde 

ettiği menkul sermaye iradı dolayısıyla ödemesi gereken gelir vergisine ilişkin 

hesaplamalar aşağıda yer almaktadır. 

Beyana Tabi Gelir 167.705,88 TL 
Hesaplanan Gelir Vergisi (164.705,88-50.000) x 0,35+11.250 =51.397,06 TL 
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi 49.411,76 TL 
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 1.985,30 TL  

 

Bu durumda Bay Z adına 1.985,30 TL gelir vergisi tarh edilmesi 

gerekmektedir. Tevkifatla birlikte düşünüldüğünde Bay Z’nin bu işlem dolayısıyla 

ortaya çıkan toplam vergi yükü 51.397,06 TL olmaktadır. 

Bu hesaplamalardan sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında düzeltme öngören hükmün, bu örnekte yol açtığı sonucu 

değerlendirebiliriz. 

1- Düzeltme müessesesi herhangi bir şekilde iadeye imkan vermemiş ve 

dolayısıyla mükerrer vergilemenin önüne geçilememiştir. Örneğimizde tam mükellef 

ABC A.Ş. adına transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıttığı için 56.000 TL 

kurumlar vergisi tarh edilmiştir. Amaçlanan mükerrer vergilemenin önlenmesi olduğuna 

göre işlemin karşı tarafına bu verginin bir şekilde iade edilmesi gerekir. Ancak, hiçbir 

şekilde böyle bir sonuç doğmamıştır. 

2- Mükerrer vergilemeyi önlemeyen düzeltme hükmü, bu örnekte ayrıca 

51.397,06 TL vergi yükü yaratmıştır. İşte bu müessesenin en çarpık sonucu bize göre 

burada ortaya çıkmaktadır. Zira düzeltme müessesine hiç yer verilmeseydi örtülü 

kazanç dağıtımına konu işlem, toplam (KDV ihmal edilmiştir.) 56.000 TL kurumlar 

vergisi yükü ortaya çıkacaktı. Gelir vergisi doğmayacaktı. Oysa mükerrer vergilemeyi 

önlemek adına getirilen düzeltme hükmü sonucu, örtülü kazanç dağıtımına konu işlem 
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dolayısıyla toplam (56.000+51.397,06=) 107.397,06 TL toplam gelir ve kurumlar 

vergisi yükü ortaya çıkmıştır. Bu durum, mükellefler bakımından kullanılması oldukça 

güç hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. 
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SONUÇ 

Günümüzde ülkeler transfer fiyatlandırması konusuna ilişkin yasal 

düzenlemeler yapmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, ÇUŞ kavramının ortaya çıkması 

ülkelerin ekonomik ve mali sistemlerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu 

değişiklikler ülkeleri, vergi düzenlemelerinde de yeni düzenlemeler yapmaya 

zorlamıştır. Transfer fiyatlandırması bu alanda yapılan düzenlemelerin başında 

gelmektedir. Başlangıçta bir işletme iktisadi kavramı olarak ortaya çıkmış olan transfer 

fiyatlandırması, ÇUŞ’ların ülkeler arasında ödeyecekleri vergiyi azaltmada bir vergi 

planlama aracı olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte uluslararası vergi hukukunun 

bir sorunu haline gelmiştir.  

Transfer fiyatlandırması kavramı bir anlamda, uluslararası şirketlerin etkin 

yönetimleri ile hükümetlerin egemenlik anlayışının çatışması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hükümetlerin vergi oranları üzerinde düzenlemeler yapması siyasi 

sorumluluklarının bir gereğidir.  

Türk Vergi Sistemi’nde örtülü kazanç müessesesi, ilk olarak 5422 sayılı Mülga 

KVK’nda düzenlenmiştir. Ancak küreselleşen ekonomik ve ticari ilişkiler sonucunda 

yetersiz kalan 5422 sayılı KVK 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 5520 sayılı 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı” düzenlemesi ile eski kanunda yüzeysel olarak ele alınan ve eleştiri konusu 

yapılan konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, bu yeni 

düzenlemeye paralel olarak 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. 

maddesine eklenen 5. bent ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

konusu GVK’ya eklenmiştir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı düzenlemesi ile daha 

önce mevzuatımızda bulunan örtülü kazanç dağıtımı müessesesine kıyasla daha somut 

bir hale getirilmiştir. Böylece transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

düzenlemesi ile vergi güvenlik müessesesi konusunda önemli bir boşluk 

doldurulmuştur. Her ne kadar uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak düzenleme 
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yapılmışsa da uygulamada sorunlarla karşılaşılması ihtimali yüksektir. Bu nedenle etkin 

bir transfer fiyatlandırması sistemi oluşturulması, vergi idarelerinin güçlendirilmesi ve 

kanunları uygulayacak personelin bu alanda uzmanlaşmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı; uluslararası hukuk, 

vergi hukuku, idare hukuku ve özel hukuk ile bağlantılı ve oldukça çetrefilli bir 

konudur. Teoride ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan konunun uygulamada yaşanan 

aksaklıklara yönelik getirilecek çözümlere ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. 
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