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ÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı, mali ikametgâh kavramının Uluslararası Vergi Hukukunda ve 

Türk Vergi Hukukundaki anlam ve uygulamasını incelemektir. Mali ikametgâha 

ilişkin hukuki sorunları ortaya koymak amacıyla, kavramın birden çok ülke hukuku 

uygulamasındaki görünümü incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, çalışmanın 

bütününde gerçek kişiler ve kurumlar açısından olmak üzere bir ayrım yapılmış ve 

mali ikametgâh kavramı bu ayrım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada 

öncelikle mali ikametgâhın kavramsal çerçevesi çizilmiş ve vergilendirme ilkeleri ile 

ilişkisi belirlenerek hukuksal temeli ortaya koyulmuştur. Çalışmanın devamında, 

mali ikametgâhın Kıta Avrupası Hukukundan ve Anglo Sakson Hukukundan seçilen 

örnek ülke hukuklarındaki anlam ve uygulaması incelenmiştir. Mali ikametgâhın 

farklı ülke mevzuatlarındaki görünümü aktarıldıktan sonra, Türk Vergi Hukukundaki 

anlam, işlev ve uygulaması değerlendirilmeye alınmış ve kavrama ilişkin sorunlar ve 

belirsizliklere dikkat çekilmiştir. Özellikle, mali ikametgâhın uluslararası hukuktaki 

anlam ve uygulamalarına atıf yapılarak Türk Vergi Hukukundaki belirsizlikler için 

çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  Son olarak, mali ikametgâhın, çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki tarihsel gelişimi incelendikten sonra, 

uluslararası vergi hukukundaki işlev ve uygulamalar ve bu konudaki sorunlar ortaya 

koyulmuştur. Son bölüm ise, Türk vergi anlaşmalarında mali ikametgâhın 

uygulamasına ayrılmış, burada mali ikametgâhın Türk vergi anlaşması 

uygulamasındaki görünümü belirlenmeye çalışılmıştır.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the meaning and application of the concept 

of fiscal residence in international and Turkish tax law. With a view of presenting the 

legal issues and challenges surrounding the concept, fiscal residence has been 

reviewed in certain legal systems. A distinction between natural persons and 

corporate entities has been made throughout the study and the concept has been 

evaluated in accordance with this distinction. Primarily, the conceptual framework 

of  fiscal residence has been deconstructed and its legal basis of the concept has been 

studied on its relation to the principles of taxation. Subsequently, the meaning and 

the implementation of fiscal residence have been analyzed in selected national laws 

in Continental Europe and Common Law. Following its outlook and meaning in 

foreign legislation, function and applications of fiscal residence have been explored 

in detail in Turkish tax law, notably pointing out particular issues and ambiguities 

related to the concept. Considering the concept’s significance in double tax treaties 

has been intended to help examine the historical evaluation of fiscal residence in tax 

treaty law and the concept’s function, implementation and challenges in international 

tax law. Specific reference has henceforth been made to the practice in international 

law with a view of clarifying the described ambiguities  which exist in Turkish law. 

The final section has been dedicated to the analysis of the Turkish tax treaty practice 

regarding fiscal residence. 
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VERGİ HUKUKUNDA MALİ İKAMETGÂH 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MALİ İKAMETGÂHIN KAVRAMSAL VE HUKUKSAL TEMELLERİ 

 

 

1. Mali İkametgâhın Kavramsal Temeli 

 

1.1.Kavram ve Terim 

 

1.1.1. Kavram 

 

Devletler vergilendirme yetkilerini belirli ilkeler dahilinde kullanırlar. 

Vergilendirilme yetkilerinin uygulanması açısından ortaya çıkan bu ilkelerden biri 

olan ikametgâh ilkesine göre vergilendirmede söz konusu ölçüt mali ikametgâhtır.1 

Mali ikametgâh, vergilendirmeye esas teşkil edecek şekilde kişinin devlet ile olan 

bağını ölçmek için kullanılan temel bir ölçüttür.  

 

İkametgâh2, bir kişinin bir yere bağlılığını ifade eden bir kavramdır.3 Kelime 

anlamı itibariyle konuttur.4 İkametgâh bir kişinin bir ülke ile nispeten somut ve yakın 

ilişkisini gösterir.5 Özel hukukta ikametgâh bir kişinin hayat faaliyetleri ile 

ilişkilerinin merkezi olarak tanımlanmaktadır.6 İkametgâh kavramı, ilk bakışta 

                                                           
1 Billur Yaltı, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, İstanbul, Beta Yayınlari, 1995, s. 19. 
2 8 Aralık 2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4721 Sayılı Yeni Medeni 
Kanun’da yerleşim yeri terimi kullanılmış olmakla birlikte, vergi kanunlarında geçtiği şekliyle 
ikametgâh terimi tercih edilmiştir.  
3 M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel 
Kişiler), 11. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011, s.  120. 
4 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) http://tdk.gov.tr, 25 Temmuz 2012. 
5 Angelo Nikolakasis, “Civil Law and Common Law Perspectives: A View from the Left”, Residence 
of Individuals under Tax Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD 
Publications, 2010, s. 76. 
6 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op cit., s. 120.  

 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts%20&arama=gts&kelime=ikametg%C3%A2h&uid=24375&guid=TDK.GTS.501ff17693b131.52821984
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ikamet edilen yeri çağrıştırsa da kişinin bir yere olan bağlılığını ifade eden soyut, 

hukuki bir kavramdır.7 

 

Vergi hukukunun kendine özgü bir terimi olan mali ikametgâh ise kapsamı 

özel hukuktaki ikametgâhtan daha geniş olan bir üst kavramdır.8 Türk Vergi 

Hukuku’nda mali ikametgâh, özel hukuktaki ikametgâhı içermekte, ancak onun 

dışında farklı kavramlara da yer vererek daha kapsamlı bir hal almaktadır. Mali 

ikametgâh, genel olarak vergi yükümlüsünün belirli bir ülkede oturduğu, bulunduğu 

veya işlerini yürüttüğü9 yer olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca doktrinde, ülkelerin tam  

mükellefiyet çerçevesinde gerçek ve tüzel kişileri vergilendirebilme haklarına sahip 

olabilmeleri için, gerçek kişilerin ülke içinde fiziki veya hukuki olarak bir ikamete 

mahsus ikametgâha sahip olmaları veya ülke içerisinde belirli bir süre oturmaları; 

tüzel kişilerin de o ülkede iş merkezi veya kanuni merkeze sahip olmaları hali 

şeklinde daha detaylı bir tanımlama da mevcuttur.10 Bazı yazarlar, devletin 

vergilendirme yetkisine vurgu yaparak mali ikametgâhı, devletin vergi alma 

hususunda hukuki ve fiili gücünü kullanmasına esas teşkil eden bir bağlantı noktası 

olarak oturulan, bulunulan ya da işlerin yürütüldüğü yer şeklinde tanımlamışlardır.11 

Mali ikametgâh için doktrinde verilen bir diğer tanım ise, vergi yasalarında belirtilen 

unsurlara dayanan kişi ile yer arasındaki bağı ifade eden ve vergi yasalarınca 

hukuki sonuç doğuran bir kavram şeklindedir.12  

 

Uluslararası vergi hukukunda, mali ikametgâh kavramı, devletler arasında 

uluslararası hukuki çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ortadan kaldırılması 

amacıyla akdedilen iki taraflı vergi anlaşmalarında karşımıza çıkmaktadır. Söz 

                                                           
7 H. Hüseyin Bayraklı, Türk Alman Vergi Hukukunda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi 
İkametgahı ve Önemi, İstanbul, 1991, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 7 
8 Billur Yaltı, Uluslararası, s. 123. 
9 Selahattin Tuncer, “Vergi Hukuku Açısından Medeni İkametgah ve Mali İkametgah, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 33. Seri, 1990, s. 62; 
Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 124. 
10 Bayraklı, op cit., s. 6. Bayraklı, “mali” kavramının mali olayları da içerdiği gerekçesiyle mali 
ikametgâh kavramı yerine “vergi ikametgâhı” kavramını kullanmıştır. Ibid., s. 5.  
11 Zeynep Arıkan, Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgah, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 
2007, s. 7. 
12 Esra Ekmekci, Kurumlar Vergisinde Dar Yükümlülük, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1994, s. 33.  
12 Ibid., s. 6.  
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konusu anlaşmalarda, mali ikametgâh bir yandan anlaşmanın uygulama alanını 

belirleyen  (m.1), diğer yandan gelir unsurlarının akit devletlerden birine veya her 

ikisine birden tahsisini sağlayan bir bağlama noktası teşkil etmektedir. Bağlama 

noktaları, belirli bir gelir veya servet unsurunun akit devletlerden birinin 

vergilendirme yetkisine bağlanması için kullanılan hukuksal nedenlerdir. Böylece 

mali ikametgâh, vergilendirme yetkisinin paylaşımında akit devletler arasında gelir 

unsuru üzerinde vergilendirme yetkisi çakışması oluştuğunda, devletlerin 

vergilendirme yetkilerini birbirinden ayıran bir bağlama noktası olmaktadır.13  

 

İkametgâh, Avrupa Birliği Hukuku’nda da çetrefilli bir konu olarak 

görülmektedir. Birlik Hukuku’nda ikametgâhın genel bir tanımının bulunmadığı, 

ancak bu kavramın son derece önemli ve can alıcı olduğu vurgusu yapılmaktadır.14 

Öte yandan, ikametgâh terimi birincil ve ikincil mevzuatta sıkça kullanılmasına 

rağmen anlaşma düzeyinde bütünüyle bir tanımın eksik olduğu ifade edilmektedir.15 

 

1.1.2. Terim 

 

“İkametgâh”, Arapça’dan Türkçe’ye geçen, isim olarak kullanılan bir 

kelimedir. Asıl kökeni Arapça’da konaklama anlamına gelen “ikame” kelimesidir. 

Ancak Türkçe’de ikamet kelimesi, yerine koyma, yerine kullanma, ortaya koyma 

anlamında kullanılan ikame kelimesinden anlam olarak ayrışmıştır ve günümüzde 

mesken tutma, konaklama anlamında kullanılmaktadır.16 

 

 İkametgâh kelimesinin İngilizce karşılığı ise “residence” kelimesidir. 

“Residence” kelimesi “reside” kelimesinden türemiştir. “Reside” kelimesinin 

kökeni ise oturmak anlamına gelen Latince sedēre kelimesidir.17 “Residence” 

                                                           
13 Yaltı Soydan, Uluslararası,  s. 123. 
14 Jan Wouters, “Residence of Individuals in EU Law”, Residence of Individuals under Tax 
Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2010, s. 41.  
15 Ibid., s. 42. 
16 Sevan Nişanyan, Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul, Everest, 
2009, s. 259.  
17 John Ayto, Word Origins, Huntingdon, A & C Black, 2005, s. 422; T. F. Hoad, English 
Etymology, Oxford, 1993, s. 400; Sina Kabaağaç, Erdal Alova, Latince Türkçe Sözlük,  İstanbul, 
Sosyal, 1995, s. 545.  
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kelimesinin kullanıldığı ulaşılabilen en eski kaynağın 1378 yılına ait olduğu ve eski 

Fransızca “residence” veya doğrudan Orta Çağ Latincesine ait “residentia”  

kelimelerinden alındığı bilinmektedir.18   

 

İngilizce’de “residence” kelimesinin yanında ikametgâha karşılık gelebilecek 

şekilde “domicile” terimi de kullanılmaktadır.  İngiliz hukukunda “domicile” 

kavramı bir kişinin bir yerle olan bağlantısından ziyade bir kişinin bir hukuk düzeni 

ile olan bağlantısını ifade etmektedir.19 Bu hukuk sistemi açısından “domicile” ve 

“residence” arasında birtakım farklılıklar olmakla birlikte mali ikametgâh açısından 

yerleşik olarak kullanılan “fiscal residence” terimidir. 

 

Mali ikametgâh ile birlikte kullanılan bir diğer terim ise mukimliktir. Mukim 

ikamet eden anlamındadır ve ikametgâh kelimesi ile aynı kökten gelmektedir.20 

Vergi hukukunda, mukim kişi bir yerde mali ikametgâhı olan kişi anlamına 

gelmektedir. Türkiye de imzaladığı bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında 

mukimlik terimini kullanmışken, bazılarında mali ikametgâh terimini kullanmıştır. 

Öte yandan, mukimlik ve mali ikametgâh terimleri, mukimlik teriminin bir yerde 

mali ikametgâha sahip olma durumunun kişinin üzerinde yarattığı statü farkını 

anlatması, mali ikametgâhın ise mukim olunan yeri işaret etmesi sebebiyle, 

birbirlerini karşılamamakta, ancak birbirlerini tamamlamaktadırlar. Keza iki kavram 

da kişinin ülke ile olan bağının tespit edilmesini ifade eder.21  

 

1.2. Mali İkametgâhın Yakın Kavramlardan Ayırt Edilmesi  

 

1.2.1. İkametgâhtan Ayırt Edilmesi  

 

 Medeni hukukta ikametgâh bir kişinin bir yere olan bağlılığını ifade eden bir 

kavramdır. Türk Vergi Hukuku’nda gerçek kişiler açısından mali ikametgâh medeni 
                                                           
18 Robert K. Barnhart, The Barnhart Concise Dictionary of Etymology, HarperCollins, 1995, s. 
656.  
19 Işıl Özkan, Devletler Özel Hukukunda İkametgah, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama 
Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara, Naturel Yayınevi, 2003, s.21 
20 Nişanyan, op. cit., s. 423. 
21 Bayraklı, op.cit., s.4. 
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hukuktaki ikametgâhı da kapsayan fakat bundan daha geniş olan bir kavramdır. 

Keza, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 3’üncü maddesinde Medeni Kanun’a 

yapılan atıfla bu husus kurallaşmıştır.  

 

Medeni hukukta ikametgâhın tayini, yetkili makamların belirlenmesi, para 

borçlarının ödeme yerinin tespitinde önem taşımaktadır.22 Mali ikametgâh ise 

vergisel sonuçlar doğurması bakımından önemlidir. Bir kişinin mali ikametgâhının 

Türkiye’de bulunması sonucunda kişi tam yükümlü statüsüne girmekte ve dünya 

çapındaki gelirleri üzerinden Türkiye’de vergilendirilmektedir. 

 

Öte yandan, Medeni Hukukta ikametgâhın tekliği ilkesi hâkimdir. Bu ilkeye 

göre bir kişinin ancak bir tek ikametgâhı olabilir.23 Ancak söz konusu ilke, mali 

ikametgâh açısından geçerli değildir. Nitekim mali ikametgâhta tespit edilmeye 

çalışılan husus kişinin Türkiye’de mukim olup olmadığıdır. Buna göre, mali 

ikametgâhı Türkiye’de olan bir kişinin aynı zamanda yurtdışında da mali ikametgâhı 

olabilir. Böyle bir durumda, yurtdışında mukim olunan ülkenin hukuku da kişiyi 

kendi mukimi kabul ediyor ise çifte mukimlik durumu ortaya çıkacaktır.  

 

Tüzel kişiler açısından ise ikametgâh Medeni Kanun’un 51’inci maddesinde 

“tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça 

işlerinin yönetildiği yerdir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükmün, vergi hukukundaki 

sistem ile uyum içinde olduğu belirtilmektedir.24 Ancak, bu düzenlemenin kurumlar 

vergisi açısından mali ikametgâhı tam anlamıyla karşılamadığını belirtmek gerekir. 

Öncelikle, kurumlar vergisine tabi olan kurumların tamamı tüzel kişi değildir ve 

dolayısıyla bu madde kapsamına girmemektedir. Örneğin, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun (KVK) 1’inci maddesinde tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları kurumlar 

vergisine tabi kurum olarak belirlenmiştir. İkinci olarak ise tüzel kişiler için bu 

                                                           
22 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 120. Medeni Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca gaiplik kararı 
vermeye yetkili mahkemenin, 168’inci maddesi uyarınca da boşanma davasında yetkili mahkemenin 
tespiti ve Borçlar Kanunu’nun 73’üncü maddesi uyarınca para borçlarının ödenme yeri örnek olarak 
gösterilebilir. 
23 Ibid., s. 121.  
24 Levent Başak, Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar ve Vergilendirme: Yabancı Kurumlar 
Hukuku ve Vergilendirme, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2007, s. 120. 
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şekilde belirlenen yer, kurumların kanuni merkezi kavramına karşılık gelmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında kanuni merkez, 

vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya 

sözleşmelerinde gösterilen yer olarak tanımlanmıştır. Ancak, kurumlar için mali 

ikametgâhın belirlenmesinde yalnızca kanuni merkezin değil aynı zamanda iş 

merkezinin varlığına da bakılır. Buna göre, bir kurumun kanuni merkezi Türkiye’de 

olmasa dahi eğer iş merkezi Türkiye’de bulunuyor ise kurum Türkiye’de mukimdir. 

İş merkezi ise, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin son fıkrasında iş 

bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer olarak tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla, mali ikametgâh kurumlar açısından da gerçek kişilerde olduğu gibi 

medeni hukuktaki ikametgâhla uyum içinde olan, ancak ondan daha geniş ve iş 

merkezi gibi başka unsurları da içeren bir kavramdır.  

 

İkametgâh, aynı zamanda devletler özel hukukunda önem taşıyan bir 

kavramdır. Uluslararası vergi hukukundaki anlaşma ikametgâhına benzer şekilde25, 

devletler özel hukukunda da ikametgâh bir bağlama noktasıdır. İkametgâh kanunu ise 

kişilerin ikametgâhlarının bulunduğu devlet kanunu demektir. Geleneksel görüşe 

göre, ikametgâh kavramının anlamı açısından medeni hukuktaki anlamı geçerlidir. 

Gitgide geçerliliğini yitiren geleneksel görüşün yanında, devletler özel hukukuna 

özgü ikametgâh kavramının geliştirilmesi görüşü savunulmaktadır. Pek çok ülkede, 

devletler hukukuna özgü bir ikametgâh kavramı olmadığından, hâkimin yabancı 

unsur taşıyan olaya uygulanacak hukuk kurallarının bağlı bulundukları kanunlarda 

yer alan ikametgâh kavramını uygulaması gerektiği belirtilmektedir.26  

 

1.2.2. İşyerinden Ayırt Edilmesi  

 

İşyeri de bir mekân olarak vergilendirmeye esas teşkil ettiğinden27 ve bir 

kişinin bir yerle olan bağını ifade eden bir kavram olduğundan, kavramın mali 

ikametgâhtan ayırt edilmesi gerekmektedir. Türk Vergi Hukuku açısından işyeri 

                                                           
25 Infra, Ayrım 6.2.1.2. 
26 Özkan, op cit., s. 65-66. 
27 Selahattin Tuncer, “Vergi Hukuku Açısından İşyeri”, Vergi Dünyası, S. 110, Ekim 2010, s.1.  
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kavramı dar yükümlülük çerçevesinde önem taşımaktadır. Buna göre, işyeri dar 

yükümlü gerçek kişilerin ve kurumların ticari kazançlarının Türkiye’de 

vergilendirilmesi için öngörülen bağlama noktasıdır.28 Bunun altında yatan ilkenin, 

dar yükümlü kurumların belirli bir ülke ekonomisi ile olan ilişkisi belirli bir düzeye 

gelmediği sürece vergilendirilmemelerini öngören uluslararası vergilendirme ilkesi 

olduğu ifade edilmektedir.29 Görüldüğü üzere, işyeri de mali ikametgâh gibi bir 

bağlama noktasıdır. Ancak iki bağlama noktası arasındaki fark, mali ikametgâh bir 

kişisel bağlama noktası iken, işyeri bir maddesel bağlama noktası olarak karşımıza 

çıkar.30 Bunun anlamı, bir kişi bir yerde mukim olmakla tam yükümlü statüsüne 

giriyor ve tam yükümlü statüsünde ikametgâh ülkesinde vergilendiriliyor iken, bir 

kişinin bir yerde işyerine sahip olması ve bu işyeri vasıtasıyla gelir elde etmesi 

sonucunda, kişi bu geliri üzerinden dar yükümlü statüsünde kaynak ülkede 

vergilendirilir.  

 

Bu husus, GVK’nın 7’nci maddesinde “ticari kazançlarda kazanç sahibinin 

Türkiye’de iş yerinin veya daimi temsilci bulundurması ve bu kazancın bu yerlerde 

ve bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması” gerektiği ifadesiyle kural altına alınmıştır. 

Kanunun 8’inci maddesinde ise işyerinin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerinde 

tayin edileceği düzenlenmiştir. Aynı hüküm kurumlar açısından KVK’nın 3’üncü 

maddesinde kabul edilmiştir. Maddenin (a) bendine göre, “4.1.1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine uygun Türkiye’de iş yeri olan veya daimi 

temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler 

vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar” dar yükümlülükte kurum 

kazancını oluşturur. Burada “yabancı kurum” ile kastedilen mali ikametgâhı 

Türkiye’de bulunmayan kurumdur. Keza, kurumun yükümlülüğünü belirlemekte esas 

alınan kurumun uyruğu değil, vergi kanunları uyarınca Türkiye’de mukim olup 

olmadığıdır.31 İşyeri kavramı, VUK’un 156’ncı maddesinde “Ticari, sınai, zirai 

                                                           
28 Billur Yaltı, Elektronik Ticarette Vergilendirme, İstanbul, Der, 2003, s. 142.  
29 Ibid.  
30 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 123 vd.  
31 Türk Hukuku’nda tüzel kişilerin uyruğu tartışmalı bir konudur. Tekinalp, her ne kadar tüzel kişilerin 
gerçek kişilerle tam uyumlu bir vatandaşlığı söz konusu olamasa da mevzuattaki yabancı-yerli tüzel 
kişilik ayrımının tüzel kişilerin vatandaşlığına işaret ettiğini belirtmektedir. Gülören Tekinalp, “Türk 
Hukukunda Ortaklıkların Vatandaşlığı”, İ.Ü. Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, s. 554-555. 
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mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, 

şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, 

hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat 

şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zırai veya mesleki bir faaliyetin icrasına 

tesis edilen yerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

 Türk Hukukunda işyerinin hukuki olmaktan çok nesnel32 ve ayrıca teknik 

ve iktisadi bir kavram olduğu ifade edilmektedir.33 Türk Hukuku açısından bir yerin 

işyeri oluşturabilmesi için bir iktisadi faaliyet olmalı, sabit bir yer bulunmalı ve bu 

yerde iktisadi bir faaliyet yapılmalıdır.34 Görüldüğü üzere, bir yerin işyeri 

oluşturması için bazı unsurları taşıması gerekmektedir. Oysa, söz konusu unsurlar 

mali ikametgâh açısından geçerli değildir. Nitekim, bir gerçek kişi ya da kurumun bir 

yerde mukim olması için bir iktisadi faaliyetinin olması gerekmez. Gerçek kişiler 

özel hukuk uyarınca veya GVK’nda belirlenen oturma esası uyarınca Türkiye’de 

oturdukları müddetçe kişi ya da kurumların iktisadi faaliyetlerinin olup olmadığı 

mukimlik statüsünün belirlenmesinde bir ölçüt değildir. Sabit bir yerin bulunması 

şartı da gerçek kişiler açısından geçerli değildir. Keza gerçek kişinin ikametgâhı özel 

hukuk çerçevesinde Türkiye’de olduğu müddetçe, sabit bir yer ile bağlantısı olmasa 

dahi mali ikametgâhı Türkiye’de oluşur. Kurumlar açısından ise bu unsur pek bir 

önem taşımamaktadır. Keza kurumların mali ikametgâhının belirlenmesinde kanuni 

merkez ve iş merkezi olmak üzere, iki ölçüt vardır. Kurumların kanuni merkezleri 

tabiatları gereği sabit bir yerdir. İş merkezlerinin ise sabit bir yer olması 

gerekmemekte, Türkiye içinde bulunması Türkiye’de mukim olması için yeterli 

olmaktadır. 

 

                                                                                                                                                                     
Uyrukluğun şirketlere uygulanamayacak bir kavram olduğu belirtilmektedir. Yabancı kelimesinin ise 
‘yabancı kanuna tabi’ anlamına geldiği ifade edilmektedir. Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin 
Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 12. bs., İstanbul, Arıkan, 2010, s. 82. Bazı yazarlar 
tüzel kişilerin uyruğu olduğunun doktrin ve pozitif hukukta kabul edildiğini savunmaktadırlar. Buna 
dayanarak olarak pozitif hukukta tüzel kişilerin uyruğuna gönderme yapan hükümler verilmektedir. 
Teoman Akünal, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, 2. bs., İstanbul, Beta, 1995, s. 32.; 
Ayrıca bakınız: Hasan Pulaşlı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yeni Şirketler Hukuku 
Genel Esaslar, Ankara, Adalet, 2012, s. 63-64. 
32 Tuncer, İşyeri, s. 2.  
33 Ekmekci, op. cit., s. 33.  
34 Ibid., s. 33-34. 
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 Ayrıca, hangi yerlerin işyeri oluşturabileceği konusunda ise, VUK’da 

örnekleme yoluna gidilmiş ve “gibi” ifadesi kullanılarak işyeri kavramının bu 

örneklerle sınırlı olmadığı belirtilmiştir. Bu açıdan bakıldığında her yer bir işyeri 

oluşturamamakta, ancak bu sayılanlardan biri veya benzeri olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla bir yerin işyeri oluşturup oluşturmadığı belirlenir iken bir karşılaştırma 

yapılması gerekmekte, ancak bu yerler veya bunlara benzer bir yer söz konusu ise 

işyeri oluşabilmektedir. Buna karşılık, mali ikametgâh için böyle bir sınırlandırma 

söz konusu olmayıp herhangi bir saymaca da yapılmamıştır.  

 

 İşyeri kavramı, yalnızca ulusal hukukumuzda değil, aynı zamanda 

uluslararası hukukta da yer alan bir kavramdır. Nitekim, vergi yasalarındaki işyeri 

kavramının uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması modellerinde 

şekillendiği ifade edilmektedir.35 Uluslararası vergi anlaşmalarında işyeri, ticari 

kazançların elde edildikleri kaynak devletin vergilendirme yetkisine bağlanmasını 

sağlayan bağlama noktasıdır. OECD Model Anlaşması’nın36 7’nci maddesine göre, 

“Bir Akit Devlet işletmesine ait ticari kazanç, söz konusu işletme diğer Akit Devlette 

yer alan işyeri aracılığıyla faaliyette bulunmadıkça yalnız ilk bahsedilen devlette”, 

ikametgâh devletinde vergilendirilecektir. Bu açıdan, işyerinin kapsamı ne ölçüde 

geniş tutulursa kaynak devletinin vergilendirme alanı da o ölçüde genişlemektedir.37 

OECD Modeli’nin 5’inci maddesinde işyeri, bir işletmenin işinin tamamen veya 

kısmen yürütüldüğü, işle ilişkin sabit bir yer olarak tanımlanmıştır. İşyeri, 

uluslararası vergi hukukunda da üç unsurla açıklanmaktadır. Bunlar, işe ilişkin bir 

yerin varlığı, bu yerin sabit olması ve son olarak da işletmeye ait işin tamamının veya 

bir kısmının bu işyeri aracılığıyla yürütülmesidir. İşyerine, OECD Modeli’nde de 

yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden, petrol ve gaz kuyusu, taş ocağı veya 

tabii zenginliklerin elde edilmesini sağlayan herhangi bir yer olmak üzere örnekler 

verilmiştir. Ayrıca, maddeye göre 12 ayı aşan süreyle devam eden, inşaat şantiyesi 

veya yapım projesi veya kurma projesi de işyeri oluşturmaktadır.38 Ayrıca maddenin 

                                                           
35 Ibid., s. 33. 
36OECD, 2010 Model Income and Capital Tax Convention, 22 July 2010. 
37 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 131.  
38 İnşaat işlerinin işyeri oluşturmasına ilişkin madde 2011 tarihli Birleşmiş Milletler Modeli’nde şu 
şekildedir: “6 ayı aşan süreyle devam eden, inşaat şantiyesi, yapım projesi, montaj veya kurma projesi 
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devamında, sabit bir işyeri aracılığıyla yürütülmesine rağmen anlaşmanın uygulaması 

bakımından işyeri sayılmayan haller belirlenmiştir. Bu haller kısaca hazırlayıcı ve 

yardımcı faaliyetler olarak nitelendirilebilir.39 Ayrıca, bir Akit Devlet şirketinin diğer 

Akit Devlette kurduğu veya iştirak ettiği yavru şirketler de işyeri kabul 

edilmemektedir.  

 

 Görüldüğü üzere işyeri vergi anlaşmaları hukukunda ticari kazançların 

kaynak devletine bağlanması sonucunu doğurmaktadır. Buna göre, bir Akit Devlet, o 

Akit Devlette mukim olmayan bir işletmenin işyeri vasıtası ile ülkesinde elde ettiği 

geliri anlaşma uyarınca vergilendirme yetkisini kazanmaktadır. Vergi anlaşmalarında 

mali ikametgâh ise öncelikle yalnızca işletme için değil anlaşma kapsamına giren 

tüm gerçek kişi ve kurumlar için geçerli bir kavramdır ve çok daha farklı bir işlevi 

vardır. Öncelikle, bir gerçek kişi veya kurumun anlaşma kapsamına girebilmesi için 

iki Akit Devletten birinde Akit Devletlerin hukukuna göre mukim olması şarttır. 

İkinci olarak ise, çifte mukimlik halinde anlaşma kendi belirlediği kurallar 

çerçevesinde Akit Devletlerden birini ikametgâh ülkesi olarak belirlemekte, gerçek 

kişi ya da kurumu bu Akit Devlette mukim saymaktadır.  

 

2. Mali İkametgâhın Hukuksal Temeli 

 

2.1.  Vergilendirme Yetkisinin Genel Çerçevesi 

 

Vergi, kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden kamu 

kesimine, hukuksal zor altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal bir 

aktarımdır.40 Devlet tarafından bireylere yüklenen verginin meşruiyeti devletin 

egemenlik hakkına dayanır.41 Egemenlik, geleneksel olarak devletin herhangi bir üst 

                                                                                                                                                                     
ya da denetimsel faaliyetler” işyeri oluşturur. Görüldüğü üzere kaynak devletinin vergilendirme 
yetkisini daha genişleten Model, aynı amaç doğrultusunda inşaat işleri açısından işyerinin kapsamını 
da genişletmektedir. UN, 2011 U.N. Model Income and Capital Tax Convention, 28 October 2011.  
39 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 134.  
40 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayını, 1986/1987, s. 4; Nihal Saban, 
Vergi Hukuku, 5. bs., İstanbul, Beta, 2009, s. 4; Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 7. bs., İstanbul, 
Türkmen Yayınları, 2011, s. 4; Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku Temel Kavramlar, İlkeler ve 
Kurumlar, 18. bs., Ankara, Siyasal Kitabevi, 2008, s. 57.  
41 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul, Der Yayınları, 1987, s. 22.  
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otoriteye tabi olmaksızın iç ve dış işlerinde bağımsızlığını, yetkilerin tam ve 

münhasır olmasını ifade eder.42 Öte yandan, çağdaş uluslararası hukuktaki anlayışa 

göre, devletler egemenlik yetkilerini kullanırken uluslararası hukukun öngördüğü 

yükümlülüklere uymak durumundadırlar.43 Devletin egemenliğinin bir görünümü 

olan vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğe dayanarak vergi 

alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili güç olarak tanımlanmaktadır.44 

Egemenliğin doğal bir uzantısı olan vergilendirme yetkisi, egemenlik ile aynı zaman 

ve yerde var olan ve sınırlarını egemenliğin sınırlarının oluşturduğu bir yetkidir. 

Dolayısıyla vergilendirme yetkisi de ancak egemenliğin dâhilindeki olaylara 

uygulanabilir.45  

 

Bu noktada belirlenmesi gereken husus devlet egemenliğinin sınırları 

olmaktadır. Çağdaş anlayış çerçevesinde, egemenlik, devletlere uluslararası hukuk 

tarafından çerçevelenmiş bir iç ve dış bağımsızlık tanımaktadır.46 Uluslararası 

hukukta geçerli olan devletin yer ve kişi bakımından yetkilerini belirleyen iki ilke 

burada geçerlidir. Bunlar, bir devletin egemenliğinin sınırlarını yer itibariyle 

belirleyen ülkesel egemenlik ile kişi itibariyle belirleyen kişisel egemenlik ilkesidir. 

Ülkesel egemenlik ilkesine göre, bir devlet ancak kendi ülkesi üzerinde egemenlik 

hakkını kullanabilir. Kişisel egemenlik ilkesi uyarınca ise bir ülke ancak kendisine 

vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler üzerinde egemenliğini kullanabilir.47  

 

Yukarıda belirtilen ilkeler vergilendirme yetkisinin sınırları için de geçerli 

olmaktadır. Diğer bir deyişle, devletler ülkesel ve kişisel egemenliklerine dayanarak, 

ülkesel ve kişisel egemenliğinin sınırları içinde kalmak koşuluyla vergilendirme 

yetkisini kullanabilir. Ülkesellik ve kişisellik bağlarının olmadığı durumlarda 

vergilendirme hukuki olmaktan çıkar. Buna göre, devletin vergilendirme yetkisini 

                                                           
42 Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 5. bs., İstanbul, Beta, 2011, s. 106-107.  
43Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 11. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2012, s. 148-149.  
44 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Ankara, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s. 3.; Mualla Öncel, 
Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 21. bs., Ankara, Turhan Yayınları, 2012, s. 33. 
45 Ruthsel Silvestre J. Martha,  The Jurisdiction to Tax in International Law, Deventer, Kluwer, 
1989, s. 13; Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 14.; Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 57.  
46 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 15.; Pazarcı, op. cit., s. 148-149.  
47 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 16.; Pazarcı, op. cit.,  s. 153-173.; Ekmekci, op. cit., s. 1-7.  
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kullanabilmesi için vergi yükümlüsü ile arasında bir bağ kurması gerekmektedir.48 

Vergi yükümlüsünün veya vergi konusunun devletin ülkesel ya da kişisel egemenlik 

alanına girmesi gerekir.49  

 

Uluslararası hukukta devletin egemenliğinin sınırlarını oluşturan bu ilkeler 

vergilendirme yetkisi açısından kaynak ilkesi, ikametgâh ilkesi ve uyrukluk ilkesi 

şeklinde ortaya çıkmıştır.50 Vergilendirme yetkisi ancak bu ilkelerden birine 

dayanarak kullanılabilir.51 Nitekim, vergilendirme yetkisini kullanan devletin vergi 

yükümlüsü ya da vergi konusu arasında asgari ve yeterli derecede bir ilişki kurması 

gerekmektedir.52 

 

Vergilendirme ilkeleri ayrıca vergilendirmenin kapsamını da belirler.53 

Yükümlünün devlet tarafından hangi ilke çerçevesinde vergilendirildiğine bağlı 

olarak yükümlülük türü de değişmektedir. Yükümlülüğün kapsamı kişinin devletle 

olan bağının türüyle ilişkilidir.54 Yükümlülüğün kapsamı iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Kişi ya tam yükümlü statüsünde dünya çapındaki gelirleri ve serveti 

üzerinden ya da dar yükümlü statüsünde sadece yurt içinde elde ettiği gelirleri 

üzerinden vergilendirilecektir.55  

 

2.2. Vergilendirme Yetkisinin Uygulanması: Vergilendirme İlkeleri 

 

2.2.1. İkametgâh İlkesi  

 

                                                           
48 Martha, op. cit., s. 46.  
49 Ibid., s. 46-47.  
50 Ibid., s. 15-16.; Öncel/Çağan/Kumrulu, op. cit., s. 56-57. Ekmekci, op. cit., s. 1-7.  
51 United Nations, “Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and 
Developing Countries”, New York, 2003, s. 9.  
52 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 57. Öte yandan, bazı yazarlar bir devletin vergilendirme 
yetkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir sınırı olmadığını savunmaktadırlar. Detaylı 
bilgi için bakınız: A.H. Qureshi, “The Freedom of a State to Legislate in Fiscal Matters under General 
International Law”, Bulletin for International Taxation, Ocak 1987, s. 14-15.  
53 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 18.  
54 Martha, op. cit., s. 48.  
55 Ibid., s. 48-55.  
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İkametgâh ilkesine göre vergilendirme, bir devletin ülkesel egemenliği altında 

ikamet eden kişilerin dünya çapındaki gelirlerinin vergilendirilmesi anlamına 

gelir.56 İkametgâh ilkesine göre vergilendirmede, devlet, ülkesi sınırları içinde 

mukim olan (ikametgâhı bulunan) kişinin dünya çapındaki gelir ve serveti 

üzerinden vergilendirmektedir.  

 

Burada, devlet ile yükümlü arasında kurulan hukuki ilişki kişisel bağa 

dayanmaktadır. Ancak, burada ülkesellik genişleyerek kişisellik kazanmaktadır.57 

Bunun sonucu olarak, kişinin o devletin uyruğu olup olmaması herhangi bir önem 

teşkil etmez.58 Kişi mukimi olması sebebiyle o devletin kişisel anlamda ülkesel 

egemenlik sınırları içinde yer almaktadır ve bu durum devletin kişinin tüm mali 

gücünü kapsayacak şekilde genişleyen vergilendirme yetkisini meşru 

kılmaktadır.59  

 

İkametgâh ilkesine göre vergilendirmede temel alınan ölçüt mali 

ikametgâhtır. Nitekim, mali ikametgâh vergi yükümlüsünün oturduğu, bulunduğu 

veya işlerini yürüttüğü yerdir. Bir kişinin mali ikametgâhının bir ülkede 

bulunması ile kişi o ülke ile belli bir derecede kişisel bir ilişki kurmakta ve vergi 

                                                           
56 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 19.  
57 Kaneti, Vergi, s. 36; Ibid. 
58 Cf. Martha, op. cit., s. 50-54. Yazar, uluslararası hukukun genel ilkelerinden yola çıkarak, 
ikametgâh ilkesine göre vergilendirmenin ancak yabancılar için söz konusu olabileceğini ifade 
etmektedir. Yazar’a göre, devletle kişi arasında ikametgâha dayalı bir ilişki kurulması için kişinin 
yabancı olması gerekir. Keza, bir devlet vatandaşlarını vatandaşlık bağı çerçevesinde uyrukluk 
ilkesine göre vergilendirir. Kanımızca bu görüşe katılmak mümkün değildir. Öncelikle, modern vergi 
sistemlerinde çok az sayıdaki istisna dışında devletler vergilendirme yetkilerini uyrukluk ilkesi 
çerçevesinde kullanmaktan vazgeçmişler ve bunun yerine çoğunlukla ikametgâh ilkesine göre 
vergilendirmeyi esas almışlardır. Bunun sebebi de vergilendirmeye esas olması gereken olgunun bir 
kişinin tam yükümlü olması için devlet ile yeterli derecede bir ilişki içerisinde olması gerektiği 
şeklindeki yerleşik ilkedir. Vatandaşlık bağının ise çoğunlukla yeterli derecede ekonomik bir ilişkinin 
göstergesi olmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla kanımızca uyrukluk ilkesine göre vergilendirme 
yapma yetkisinden feragat eden ve ikametgâh ilkesine göre ülkesinde mukim kişileri vergilendirme 
yetkisini kullanan bir devlet artık uyruğunda olup olmadığına bakılmaksızın kişileri ikametgâh esasına 
göre vergilendirmektedir. Ayrıca Yazar’a göre, yabancı bir mukimin o devletin vergi kanunları 
kapsamına girmesinin tek sebebi mukim olduğu devletin ülkesel egemenliğine orada bulunması 
dolayısıyla rastlantısal bir şekilde tabi olmasıdır. Oysa, kişinin bir devlette mukim olmasının kişinin o 
ülkenin ülkesel egemenliğine rastlantısal bir şekilde girmenin ötesinde bir anlam taşıdığı ve o kişinin 
o devletle belirli bir ilişkisinin varlığına işaret ettiği ortadadır.  
59 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 19.  
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yükümlüsü statüsünü kazanmaktadır.60 Bu yükümlülüğün kapsamı, kişi yurtdışı 

ve içindeki tüm gelirleri ve serveti üzerinden vergilendirildiğinden, tam 

yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 Mali ikametgâhın belirlenmesinde gerçek kişiler ile kurumlar için farklı 

kriterler kullanılmaktadır. Gerçek kişiler için mesken, daimi mesken, domicile, 

183 gün testi, mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü yer, ekonomik menfaatlerin 

merkezi, nüfus dairesine kayıtlı olma gibi pek çok ölçüt geçerlidir. Kurumlar için 

ise yönetim yeri, kuruluş yeri, tescil yeri, iş merkezi gibi kriterler 

kullanılmaktadır.61 

 

 Görüldüğü üzere, mali ikametgâh bir kişinin bir devletin vergilendirme 

yetkisinin kapsamına girmesi ve vergi yükümlüsü statüsünü kazanmasına yol açan 

bir ölçüttür. Kişi, ikametgâh ilkesine göre vergilendirme yetkisini kullanan 

mukimi olduğu devlette mali ikametgâhı olması sebebiyle o devletin egemenliği 

altına girmekte ve tam yükümlü statüsünde vergilendirilmektedir.  

 

2.2.2. Kaynak İlkesi 

 

Uluslararası hukuktaki ülkesellik ilkesinin vergi hukukundaki görünümü 

kaynak ilkesidir.62 Kaynak ilkesi esasına göre, bir devlet ülkesinde bulunan vergi 

konuları ve vergi doğuran olayları vergilendirme yetkisine sahiptir.63 Kaynak 

ilkesine göre vergilendirmenin altında yatan temel sebep, devletin, ülkesel sınırları 

içinde gelir elde eden yükümlünün o geliri elde etmesini sağlayan ekonomik 

olanakların ortaya çıkmasına katkı sağlamasıdır.64 Bu ilke çerçevesinde, ya gelir 

kaynak ilkesine göre vergilendirme yapan devletin ülkesel sınırları içinde doğmakta 

ya da mallar burada bulunmaktadır.65  

                                                           
60 Ibid.  
61 Cf. Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 19.  
62 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 57; Ekmekci, op. cit., s. 1.  
63 Kaneti, Vergi, s. 36.  
64 UN, Manual, s. 9.  
65 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 17. Vogel, kaynak devletini gelirin üretilmesi ve söz konusu mala bir 
katma değerin eklenmesi ile bir şekilde ilişkili olan devlet olarak tanımlamaktadır. Yazar, A 
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Kaynak ilkesine göre vergilendirmede devletin bağ kurduğu olgu vergi 

konusu olduğundan vergi yükümlüsü yerli ya da yabancı olabilmektedir.66 Keza, 

burada devlet vergi yasalarını ülkesel sınırları içindeki tüm hukuksal işlemlere 

uygulamaktadır. Bu husus, devletin kişisel olmayan ülkesel egemenliği şeklinde 

ifade edilmektedir. Devlet burada vergi konusu ile ekonomik bir bağın varlığına 

dayanarak vergilendirme yapmaktadır.67 

 

Kaynak ilkesine göre vergilendirme yapılması durumunda yükümlülüğün 

kapsamı dar yükümlülük olmaktadır. Keza, kişinin yalnızca yurt içinde elde ettiği 

gelirler vergilendirilmektedir.68  

 

Tüm devletlerin kaynak ilkesi esasına dayalı olarak vergilendirme yaptığı 

belirtilmektedir. Çoğu ülke kaynak ilkesi ile ikametgâh ilkesini birlikte 

kullanmaktadırlar. Çok az sayıdaki ülke yalnızca kaynak ilkesine dayanarak 

vergilendirme yetkisini kullanmaktadır.69  

 

Dolayısıyla, bu ilke bir ülkede mali ikametgâhın bulunmadığı hallerde, 

vergilendirme yetkisinin kapsamını belirlemekte, ekonomik bağı somutlaştıran çeşitli 

ölçütlerin kullanılması suretiyle uygulanmaktadır. 

 

2.2.3. Uyrukluk İlkesi 

 

 Devletlerin kişisel egemenliğinin bir sonucu olarak, devletler kendilerine 

siyasi bağ ile bağlı olan kişileri vergilendirebilirler. Bu siyasi bağ, uyrukluk olarak 

                                                                                                                                                                     
ülkesindeki bir şirketin B ülkesinde ürettiği ve C ülkesinde muhafaza ettiği malların satışını D 
ülkesindeki bir şirkete E ülkesindeki bir acenta aracılığıyla yaptığı bir kurguyu örnek göstererek 
kaynak devletini belirlemenin güç olduğunu belirtmektedir. Klaus Vogel, “Worldwide vs. Source 
Taxation of Income – A Review and Re-evaluation of Arguments (Part 1)”, Intertax, 1988/8-9, s. 
223.  
66 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 57.  
67 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 17.; Edwin R. Seligman,  Essays in Taxation, New York, Macmillan, 
1895, s. 111-113.  
68 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 18.  
69 UN, Manual, s. 10. Tarihsel olarak Latin Amerika ülkelerinde sadece kaynak ilkesine dayalı 
vergilendirme geniş yer tutmuştur. Detaylı bilgi için bakınız:  Vogel, Worldwide, s. 221-222.  
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karşımıza çıkmaktadır.70 Vatandaşlık, bir kişi ile devlet arasındaki bir bağlılık 

halkası ve kişi ile devletin hukuki ilişkilerinin dayandığı temeldir. Vatandaşlık hem 

kişinin devlet ile olan ilişkisini belirtir hem de kişinin vasfını ortaya koyan bir hukuki 

statüyü ifade eder. Statü, bir kişinin belirli hak ve yükümlülüklerinin şartı olarak 

dikkate alınan vasfını ifade eder.71 İlke olarak, devletler uyrukluk konusunu 

düzenlemekte münhasıran yetkilidir.72  

 

Bu noktadan hareketle, uyrukluk ilkesine göre, devlet vatandaşlarını yurtiçi 

ve yurtdışındaki tüm gelir ve servetleri üzerinden vergilendirmektedir. Bir diğer 

deyişle, uyrukluk ilkesine göre vergilendirilen yükümlü tam yükümlü 

statüsündedir.73 

 

 Uluslararası hukuk çerçevesinde, bir devletin, vatandaşları ulusal hukukun 

geçerlilik sınırlarının dışında olmasına rağmen, vatandaşlarına haklar tanımasının 

yanında yükler yüklemesi yetkisine sahip olması doğaldır.74 Buna karşın, uyrukluk 

ilkesine göre vergilendirme çok az sayıdaki devlet tarafından tercih edilmektedir. 

Devletlerin çoğu vergilendirme yetkilerini bu ilke çerçevesinde kullanmaktan 

vazgeçmişlerdir.75 Bunun sebebi, pek çok devlet tarafından vatandaşlık bağının bir 

kişiye tam yükümlülük yüklemek için yeterli görülmemesidir. Yalnızca, ABD’de 

uyrukluk ilkesi çerçevesinde vergilendirme önemli bir yer taşır. ABD’de dahi genel 

olarak yurtdışında mukim vatandaşlara yüksek oranlarda vergi yükü yüklenmediği 

ifade edilmektedir.76  

                                                           
70 Seligman, op. cit., s. 108.; Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 20.; Martha, op. cit, s. 47.  
71 Ergin Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010, s. 19-23.  
72 Pazarcı, op. cit., s. 165.; Cf., Nomer, Vatandaşlık, s. 10 vd. Nomer, devletler hukukunun 
vatandaşlık düzenlemesini devletlere münhasır bir iç hukuk meselesi olarak bırakmadığını ifade 
etmektedir. Aksi takdirde, devletler milletlerarası yabancılar hukukunun yüklediği yükümlülüklerden 
kurtulmak maksadıyla yabancıları, rızaları hilafına, vatandaşlığına alma yoluna gidebilirdi.  
73 Martha, op. cit., s. 48.; Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 20.  
74 Martha, op. cit., s. 47. Cf., Nomer ise modern anlayışta vatandaşlığın gerektirdiği belirli hak ve 
yükümlülüklerin vatandaşlığın gerekli unsurları arasında yer almadığını savunmaktadır. Keza, bir 
devlette oturmakta olan yerli ve yabancı iki grup insan arasında bunların farklı hak ve yükümlülüklere 
sahip olmalarından hareketle ayırım yapmak modern devlet anlayışında yetersizdir. Nomer, 
Vatandaşlık, s. 21. Dünya çapında devletlerin uyrukluk ilkesine göre vergilendirmeyi seçmemeleri bu 
anlayışa paralellik göstermektedir.  
75 Ibid., s. 48.; Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 20.  
76 UN, Manual, s. 10-11.  
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Nitekim, vatandaşlık kavramının çağdaş anlayış çerçevesinde değişikliğe 

uğradığı ifade edilmektedir. Geleneksel olarak diğer şahıslara (yabancılara) nazaran 

daha farklı haklara sahip olan ve bunun karşılığında birtakım farklı yükümlülüklerin 

muhatabı kabul edilen vatandaşın yabancı karşısındaki bu konumu değişmiştir. Keza, 

bir devlette oturan vatandaş ile yabancı arasında bunların farklı hak ve 

yükümlülüklere sahip olmaları sonucuna götüren yaklaşımların yetersizdir. Modern 

devlette vatandaşlar neredeyse aynı haklara ve pek çok yükümlülüğe sahiptirler ve 

yükümlülükler açısından iki grup arasındaki genel farklılık, vatandaşın devlete karşı 

sadakat yükümü var iken yabancının kanunlara itaat etmekle yükümlü olmasıdır.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 a) Nomer, Vatandaşlık,  s. 21.  
b) Keza, Türk Vergi Hukuku açısından bakıldığında da böyle bir ayırıma gidilmediği görülmektedir. 
Vergilendirme yetkisinin sınırları Anayasa’nın 73’üncü maddesinde “Siyasi Haklar ve Ödevler” 
bölümünde “Vergi Ödevi” altında düzenlenmiştir. AY, 73/1 vergi ödevini şu şekilde tanımlamaktadır: 
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Burada 
görüldüğü üzere vergi ödevi “herkes”e aittir. Oysa, siyasi bir hak ve ödev olarak tasniflenen vatan 
hizmeti ise sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır. (AY, 72: “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve 
ödevidir”.) Demek ki, Anayasa vatandaşlar ile yabancılar arasında vergi ödevleri açısından bir ayrım 
yapmamıştır. Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da Türkiye’de vergilendirilebilirler.    
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İKİNCİ BÖLÜM 

ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE MALİ İKAMETGÂH 

 

 3. Karşılaştırmalı Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

   

3.1. Kıta Avrupası Hukukunda Mali İkametgâh 

 

3.1.1. İtalya Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

3.1.1.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

İtalyan Vergi Hukuku’nda gerçek kişilerin dolaysız vergiler açısından tam 

yükümlülük statüsü mali ikametgâha bağlanmıştır. Buna göre, İtalya’da mukim 

gerçek kişilerin elde ettikleri tüm gelirler nerede elde edildiğine bakılmaksızın 

İtalya’da vergilendirilirler.78  

 

Bir kişinin İtalya’da mali ikametgâha sahip olması için nesnel ve zamansal 

olmak üzere iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir. Nesnel koşul üç şekilde 

gerçekleşebilir. Bunların ilki, nüfus dairesine kayıtlı olmaktır. İkincisi ise İtalyan 

Medeni Hukuku’na göre ikametgâhın İtalya’da bulunması halidir. Üçüncü hal ise, 

Türk Hukukunda karşılığı olmayan ve bir çeşit ikametgâhı ifade eden ‘domicile’in 

İtalya’da bulunması halidir.79 

 

Zamansal koşul ise kişinin, bir vergilendirme döneminin yarısından az 

olmamak koşuluyla İtalya’da bulunmasını ifade eder. Bir diğer deyişle kişi bir yıl 

içinde 183 gün, artık yıllarda ise 184 gün İtalya’da bulunmalıdır. Bu kalış süresinin 

devamlı olması gerekmediği, bir yıl içinde tamamlanması halinde koşulun 

gerçekleşmiş olacağı belirtilmektedir. Aşağıda incelenen nesnel koşulların yanında 

                                                           
78 Stefano Dorigo, “Chapter 16: Italy”, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, 
Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2010, s. 405. 
79 Ibid., s. 406. 
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zamansal koşulun da gerçekleşmesi halinde kişinin mali ikametgâhı İtalya’da 

kurulur.80 

3.1.1.1.1. Nüfus Dairesine Kayıtlı Olma 

 

İtalyan Vergi Hukuku’na göre, bir kişinin nüfus dairesine kayıtlı olması o 

kişinin mali ikametgâhının kurulması için gerekli olan nesnel koşulun gerçekleşmesi 

için yeterlidir. Buna göre, kişinin ülke içinde fiilen bulunması aranmamaktadır. Bu 

nedenle, nüfus dairesine kayıtlı olmanın oldukça şekle dayalı bir unsur olduğu ifade 

edilmektedir. Bu noktada vergi hukuku özel hukuktan ayrılmakta,  aksi ispatlanamaz 

bir karine yaratmakta ve vergi idaresini kişinin fiili varlığını arama yükümünden 

kurtarmaktadır. Bu şekle dayalı hukuk kuralının kişinin ülke ile gerçek bağını 

yansıtmadığı gerekçesiyle oldukça eleştirildiği ifade edilmektedir. Keza, kişi 

İtalya’dan ayrılmasına rağmen nüfus dairesindeki kaydını sildirmediği için bu koşul 

gerçekleşmektedir.81 

 

3.1.1.1.2. Özel Hukuka Göre İkametgâha veya ‘Domicile’e Sahip 

Olma 

 

İtalyan Vergi Kanunu Medeni Kanuna açıkça atıf yaparak medeni hukuk 

çerçevesinde İtalya’da ikametgâhı veya ‘domicile’i bulunan kişilerin mali 

ikametgâhının da İtalya’da bulunduğunu kural altına almaktadır.  

 

İtalyan Özel Hukuku’na göre bir kişinin İtalya’da ikametgâhının bulunması 

için nesnel ve öznel iki koşul gerçekleşmelidir. Buna göre, bir kişinin belli bir yerde 

devamlı olarak kalması ve kişinin orada kalma niyetinin bulunması şartları birlikte 

var olmalıdır. Öte yandan, medeni hukuktaki ikametgâhın, mali ikametgâhın varlığı 

belirlenirken farklı yorumlanıp yorumlanmayacağının da tartışmalı bir mesele olduğu 

ifade edilmektedir. İtalyan Yüksek Mahkemesi, bir kişinin ikametgâhını belirlerken 

tüm unsurların değerlendirilmesi gerektiğine, hala belirlenemiyor ise kişisel bağların 

geçerli olacağına hükmetmiştir. Bu durumda, kişinin mali ikametgâhı belirlenirken 

                                                           
80 Ibid. 
81 Ibid., s. 406-407. 
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kişinin ekonomik ilişkilerinden çok kişisel ilişkilerinin ön plana çıktığı bir tablo 

oluşabilmektedir.82  

 

Aynı şekilde, bir kişinin ‘domicile’i de İtalya’da bulunuyor ise mali 

ikametgâhın oluşması için gerekli olan nesnel koşulun gerçekleştiği 

belirtilmektedir.83 Anglosakson Hukuku’nda önemli bir kavram olan ‘domicile’ 

İtalyan Hukuku’nda da yer alır ve kendine özgü bir anlamı vardır, kişinin iş ve 

menfaatlerinin merkezini ifade eder.84 İş ve menfaatlerinin merkezinin ise tartışmalı 

bir kavram olduğu görülmektedir. Bazı yargıçların, kişinin iş ve menfaatlerinin 

merkezini belli bir yerde kurma isteğinin var olması halinde kişinin fiili olarak orada 

bulunmasını aramaksızın ‘domicile’in orada oluşacağı görüşünü savundukları ifade 

edilmektedir.85 Bu görüşün, ‘domicile’in fiili unsuru dışlamadığını savunan 

literatürdeki çoğunluk tarafından kabul edilmediği belirtilmektedir. Bu kavrama 

ilişkin bir diğer tartışmanın ise, menfaat kelimesinden ne anlaşılacağına ilişkin 

olduğu anlaşılmaktadır. Keza, İtalyan Yüksek Mahkemesi menfaatin kişisel alanı 

işaret ettiği görüşündeyken, bazı yazarlar bu şekildeki bir yorumun bir diğer 

ikametgâh çeşidi olan ‘residence’ ile karışacağı görüşündedir. Ayrıca, İtalyan 

Yüksek Mahkemesinin, kişinin ekonomik faaliyetleri ile duygusal ve ailesel 

ilişkilerinin farklı yerlerde yoğunlaşması halinde, ‘domicile’i belirlerken, ekonomik 

bağlara öncelik verilmesi gerektiğine ilişkin yakın tarihli bir kararının mevcut olduğu 

vurgusu yapılmaktadır.86 

 

3.1.1.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

 

İtalyan Vergi Hukuku’nda kurumlar vergisi yükümlüsü olan kurumlar 

sayılmıştır. Bunlar, anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket, kooperatif şirketler, müşterek sigorta şirketleri, 2157/2001 sayılı 

Tüzükte belirtilmiş olan Avrupa Şirketleri ile 1435/2003 sayılı Yönerge’de 

                                                           
82 Ibid., s. 399-412. 
83 Ibid., s. 406. 
84 Ibid., s. 398. 
85 Ibid., s. 399. 
86 Ibid.  
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belirtilmiş olan Avrupa Kooperatif Şirketleri, şirketler dışında İtalya’da mukim olan 

ve münhasıran ve başlıca amaç olarak İtalya’da ticari faaliyet yürüten ve yürütmeyen 

kamu kurumları ve özel kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olup olmadığına bakılmaksızın 

İtalya’da mukim olmayan şirket ve diğer kurumlar şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca, 

fonlar, tüzel kişiliğe sahip olsun ya da olmasınlar dernekler, konsorsiyumlar ve 

vergiyi doğuran olayın bağımsızca ve bir bütün halinde atfedilebildiği bir vergi 

yükümlüsüne ait olmadığı sürece diğer kurumlar da kurumlar vergisi yükümlüsüdür. 

Burada, İtalyan adi şirketler kurumlar vergisi yükümlüsü değil iken, yabancı adi 

şirketlerin kurumlar vergisi yükümlüsü olduklarının altı çizilmektedir.87   

 

İtalyan Vergi Hukuku’na göre, eğer bir kurumun kanuni merkezi, yönetim 

yeri veya işletmenin ana konusu bir vergilendirme döneminin büyük bir kısmı 

boyunca İtalya’da bulunuyor ise bu kurum İtalya’da mukim kabul edilir. Kanuni 

merkez kriteri şirketin ana sözleşmesinde kayıtlı olan yeri ifade etmektedir.  Yönetim 

yerinin ise şirket faaliyetlerine ilişkin kararların alındığı yeri ifade ettiği 

belirtilmektedir. Kuruluş sözleşmesinde belirtilen birincil amaçları gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan esas faaliyet anlamına gelen işletmenin ana konusu ise kanundan, 

kuruluş sözleşmesinden, tasdiklenmiş veya onaylanmış senetten anlaşılmaktadır.88  

 

3.1.2. Almanya Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

3.1.2.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

Alman Vergi Hukuku’nda bir gerçek kişinin tam yükümlü statüsüne sahip 

olması için ikametgâhının89 veya kalmayı adet edindiği yerin Almanya’da olması 

gerekir.90 Mali ikametgâh bu iki durumdan birinin oluşması sonucunda ortaya çıkar. 

                                                           
87 Mario Tenore, “Chapter 17: Italy”, Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, 
Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 530-531. 
88 Ibid., s. 530 vd.  
89 Burada ikametgâh olarak çevrilen terim Almanca’da “wohnsitz” olarak ifade edilmektedir. 
“Wohnsitz” her ne kadar İngilizce metinlerde ‘domicile’ olarak çevrilmiş olsa da Alman Hukuku’nun 
bir Kıta Avrupası Hukuku olarak ‘domicile’ ve ikametgâh arasında bir ayrım yapmaması sebebiyle 
burada ikametgâh terimi tercih edilmiştir.  
90 Burada kastedilen vergi türü gelir vergisidir. Keza, öngörülen farklı kurallar nedeniyle veraset 
vergisi açısından tam yükümlülüğün doğması daha kolay olmaktadır. Alexander Rust,  “Chapter 15: 
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İkametgâh ve kalmanın adet edinildiği yer belirlenirken kişinin niyeti göze alınmaz, 

nesnel olgular değerlendirilerek karar verilir. Bu husus mali ikametgâhın medeni 

hukuktaki ikametgâhtan ayrıldığı nokta olmakta, bir kişinin çifte mukim olmasını 

medeni hukuktakine oranla kolaylaştırmaktadır.91  

 

3.1.2.1.1. İkametgâh  

 

İkametgâh kavramı kanunda tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, ikametgâh, 

kişinin tasarrufunda bulunan ve belirli bir sıklıkla kullanılan bir yeri ifade 

etmektedir. Bu yer, yaşamak için uygun ve sabit olmalıdır. Ayrıca, yargı kararlarına 

göre, belirli bir sıklıkla kalma hali genellikle en azından altı ay boyunca kalmayı 

gerektirir.92 

 

3.1.2.1.2.  Kalmanın Adet Edinildiği Yer 

 

Kalmanın adet edinildiği yer ise kişinin fiziksel olarak Almanya’da 

bulunmasını ve bu bulunma halinin geçici mahiyette olmamasını ifade eder. Bir 

kişinin altı aydan uzun bir süre Almanya’da bulunması halinde, o kişinin kalmayı 

adet edindiği yer Almanya’da oluşmuş olmaktadır. Ayrıca, bir kişinin kalmayı adet 

edindiği tek bir yer olabilir. İkametgâhtan farklı olarak kalmanın adet edinildiği yerin 

sabit olması gerekmez. Keza kişi Almanya’da bulunduğu süre içinde farklı yerlerde 

bulunabilir. İkametgâh için olduğu gibi kalmanın adet edinildiği yer için de kişinin 

niyeti önemli değildir. Tutukluluk ya da hastalık gibi zorunlu hallerde dahi kalmanın 

adet edinildiği yer Almanya’da oluşabilmektedir.93  

 

3.1.2.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

Alman Vergi Hukuku’nda bir şirketin öncelikle vergi yükümlüsü olması için 

mali olarak şeffaf olmayan bir yapı olması gereklidir. Alman Vergi Hukuku’nda 

                                                                                                                                                                     
Germany”, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, 
Amsterdam, IBFD Publications, 2010, s. 374-375. 
91 Ibid., s. 367-369. 
92 Ibid.  
93 Ibid.  
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şirketler genel olarak mali açıdan şeffaf olmayan yapı olarak kabul edilirler ve 

kurumlar vergisine tabidirler. Bu şekilde vergiye tabi bir kurum olan bir şirketin 

vergi yükümlülüğünün türü ise mali ikametgâhına bağlı olmaktadır. Buna göre, 

Almanya’da mukim bir şirket tam vergi yükümlüsü olarak yurtiçinde ve yurtdışında 

elde ettiği tüm gelirler üzerinden Almanya’da vergilendirilir. Almanya’da mukim 

olmayan şirketler ise dar yükümlü olarak sadece Almanya’da elde ettikleri gelirler 

üzerinden vergilendirilirler.94  

Bir şirketin Alman Vergi Hukuku’na göre ikametgâhının Almanya’da 

oluşması için şirketin yönetim yeri veya kanuni merkezinin Almanya’da olması 

gerekir.95   

3.1.2.2.1. Yönetim Yeri 

 

Yönetim merkezi, işin ana yönetiminin merkezini ifade eder. Bu tanımın üç 

unsuru vardır. Bunlardan ilki, en üst düzeydeki yönetimin dikkate alınmasıdır. 

İkincisi, şirketi oluşturan sanayi ve hizmet ünitelerindeki işletimsel yönetiminden 

ziyade, işin idaresine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü yer olmasıdır. Son olarak da, 

şirketin idaresi birden fazla yerde yürütülüyor ise aralarından en önemli faaliyetlerin 

gerçekleştiği yer yönetim yeri olmaktadır.96 

 

3.1.2.2.2. Kanuni Merkez 

 

Kanuni merkez, bir şirketin ana sözleşmesinde belirlenmiş olan merkezidir. 

Kanuni merkez belirlenirken etkin yönetim merkezi ve benzeri olgular dikkate 

alınmaz. Şirketin tescil edilmiş bir işyerinin olması ve bu tescilin şirkete tüzel kişilik 

kazandırması açısından kurucu olması gerekir.97  

                                                           
94 a) Joachim Englisch, “Chapter 16: Germany”,  Residence of Companies under Tax Treaties and 
EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 483-484. 
   b) Almanya’da kurumların bir diğer yükümlülüğü de yerel ticari vergi uygulamasıdır (local business 
tax). Bu vergi türü bir şirketin şirket kazancının üzerindeki vergi yükünün yarısına kadar 
çıkabilmektedir. Bu vergi açısından şirketin Almanya’da mukim olması ya da olmaması bir fark 
yaratmamaktadır. Keza bu vergi ülkesellik ilkesine dayanır ve şirketin gelirleri Almanya’daki bir 
daimi işyerine atfedilebildiği sürece şirket bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ibid., s. 482-484. 
95 Ibid., s. 485. 
96 Ibid., s. 487. 
97 Ibid., s. 485. 
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3.1.3. Fransa Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

3.1.3.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Fransa Vergi Hukuku’nda gerçek kişilerin 

mali ikametgâhı,  medeni ikametgâhlarından ve uyruklarından bağımsız olarak 

tanımlanmıştır. Bunun sonucunda kişinin medeni ikametgâhı ile mali ikametgâhı 

birbirinden farklı yerlerde oluşabilmektedir. Bu noktadan hareketle, bir gerçek 

kişinin Fransa’da mali ikametgâhı üç şekilde oluşabilir. İlk olarak bir kişinin daimi 

meskeni ya da esas ikamet yeri (principal abode) Fransa’da bulunuyor ise kişinin 

mali ikametgâhı Fransa’da oluşur. İkinci durum ise kişinin mesleki faaliyetlerini 

Fransa’da yürütmesi halidir. Bu durumda da kişinin mali ikametgâhı Fransa’da 

oluşmaktadır. Üçüncü ve son olarak, kişinin ekonomik menfaatlerinin merkezi 

Fransa’da bulunuyor ise kişinin mali ikametgâhı Fransa’da kurulur.98 

 

3.1.3.1.1. Daimi Mesken ve Esas İkametgâh Yeri 

 

Fransa Vergi Hukuku’na göre, daimi mesken bir vergi yükümlüsünün veya 

ailesinin genel olarak yaşadığı yeri ifade eder. Mesken kavramının anlamının yargı 

tarafından belirlendiği ve medeni hukukta tanımlanmış olan mesken ile bir ilişkisi 

olmadığına dair bir yargı kararına vurgu yapılmaktadır.99 Bu durumda, bir kişinin 

mesleki veya kişisel ikametgâhı başka bir yerde bulunmasına rağmen örneğin ailesi 

Fransa’da ikamet ediyor ise kişinin mali ikametgâhı Fransa’da oluşur.100  

Esas ikamet yeri ise kişinin kişisel ve fiziksel olarak kaldığı yeri ifade eder. 

Buna göre, bir kişi Fransa’da düzenli olarak kalıyor ise ailesinin bulunduğu yer göz 

önüne alınmaksızın kişinin mali ikametgâhı Fransa’da oluşur. Esas ikamet yerinin 

                                                           
98 Nicolas Message,  “Chapter 14: France”, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC 
Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2010, s. 337.; Oliver Delattre, 
“France: The Tax Residence of Individuals”, European Taxation, June 1999, s. 204. Ayrıca 
belirtmek gerekir ki, kamu görevlileri ve yurtdışına görevlendirilmek suretiyle giden işçiler açısından 
istisnalar mevcuttur. Message, op. cit., s. 341-343.; Delattre, op. cit., s. 207. 
99 Delattre, op. cit., s. 205.  
100 Message, op. cit., s. 338.  
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belirlenmesinde kişinin ailesinin bulunduğu yer dikkate alınmaz.101 Fransız vergi 

idaresi, bir kişinin 6 aydan fazla süre ile Fransa’da kalması halinde esas ikamet 

yerinin Fransa’da oluşacağı şeklinde uygulamada bulunmaktadır.102 Fransız 

Danıştayı daimi mesken ve esas ikamet yeri kriterlerini birleştirmiştir. Buna göre, bir 

kişinin esas ikamet yerinin varlığına ancak kişinin daimi meskeninin bulunmadığı 

hallerde bakılmaktadır. Eğer kişinin daimi meskeni herhangi bir ülkede bulunuyor ise 

esas ikamet yerine bakılmayacaktır.103 Bununla birlikte, vergi idaresinin bu görüşe 

katılmadığı ifade edilmektedir.104 

 

3.1.3.1.2. Mesleki Faaliyetlerin Yürütüldüğü Yer 

 

Kişinin daimi meskeninin ya da esas ikamet yerinin Fransa’da 

bulunmamasına rağmen eğer kişi mesleki faaliyetlerini Fransa’da yürütüyor ise 

kişinin mali ikametgâhı Fransa’da oluşur. Bu durumda, vergi idaresi ve yargı 

organları kişinin mesleki faaliyetini genel olarak Fransa’da yürütüp yürütmediğine 

bakmaktadır. Kişinin mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin Fransa’da oluşması için 

kişinin Fransa’da ücret kazanması gerekmemektedir. Eğer kişi ücretli çalışıyor ise 

mali ikametgâh kişinin esasen ve düzenli olarak iş faaliyetlerini gösterdiği yerde 

oluşur. Eğer kişi ücret elde etmiyor, serbest meslek sahibi ise işyerinin olduğu veya 

kazancının çoğunluğunun oluştuğu yerde mukim olur. Eğer kişi eş zamanlı olarak 

birden çok ülkede faaliyet gösteriyor ise belirleyici olan faktör kişinin Fransa’daki 

faaliyetinin asıl faaliyeti olup olmadığıdır.105  

 

Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü yer kriterinin daimi mesken ve esas ikamet 

yeri ile ekonomik menfaatlerinin merkezi kriterleri arasında yer alan ara kriter 

olduğu ifade edilmektedir.106 Bazı yargı kararlarında mesleki faaliyetlerin 

yürütüldüğü yerin kişinin Fransa’da kalış süresine bakılarak belirlendiği ifade 

                                                           
101 Delattre, op. cit., s. 205. 
102 Message, op. cit., s. 338-339. 
103 Ibid., s. 339; Delattre, op. cit., s. 205. 
104 Delattre, op. cit., s. 205. 
105 Ibid., s. 206.  
106 Ibid. 
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edilmektedir. Ancak kişinin mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yer belirlenemez ise 

kişinin ekonomik menfaatlerinin merkezinin bulunduğu yerin belirlenmesi gerekir.107 

 

3.1.3.1.3. Ekonomik Menfaatlerin Merkezi 

 

Bir kişinin daimi meskeni, esas ikamet yeri ya da mesleki faaliyetlerin 

yürütüldüğü yer Fransa’da bulunmamasına rağmen eğer ekonomik menfaatlerinin 

merkezi Fransa’da bulunuyor ise kişinin mali ikametgâhı Fransa’da oluşur.108 

 

Fransa Vergi Hukuku’nda ekonomik menfaatlerin merkezi yükümlünün esas 

yatırımlarının, iş yerinin (place of business) ve yatırımlarını idare ettiği yerin 

bulunduğu yeri ifade eder. Ekonomik menfaatlerin merkezi ayrıca yükümlünün iş 

faaliyetlerinin merkezinin (centre of business activities) bulunduğu ya da gelirinin 

çoğunun oluştuğu yeri de kapsamaktadır.109 Bir kişinin servetinin birden fazla ülkede 

dağılmış olması durumunda ise Fransız Danıştayı tarafından varlıkların bulunduğu 

yerden ziyade bu varlıklardan gelen gelirlerin çoğunluğunun oluştuğu yere itibar 

edildiği ve ekonomik menfaatlerinin merkezinin burada oluştuğunun kabul edildiği 

ifade edilmektedir.110 

 

3.1.3.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

 

Fransa Vergi Hukuku’nda kurumların vergilendirilmesi ülkesellik prensibine 

dayanmaktadır. Bu hukuk sisteminde, kurumların Fransa’da yürüttükleri işlerden 

dolayı elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecekleri düzenlenmiştir.111 

Kurumların vergilendirilmesine ilişkin söz konusu düzenlemelerde ikametgâh 

kavramı yer almamaktadır.112 Bu sebeple, bir kurumun mali ikametgâhının 

kurumların vergilendirilmesi ile kural olarak bir bağıntısı olmamaktadır ve bir 
                                                           
107 Message, op. cit., s. 339-340 
108 Ibid., s. 340. 
109 Ibid., s. 340. 
110 Delattre, op. cit., s. 206.-207. 
111 Nicolas de Boynes ,“Chapter 15: France”,  Residence of Companies under Tax Treaties and EC 
Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 446. 
112 Hervé Lehérissel, “France: The Tax Residence of Companies”, European Taxation, April/May 
1999, p. 157.  
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kurumun ne kuruluş yeri ne de yönetim yeri kurumun vergilendirilmesinde rol 

oynamaktadır.113  

Kurumların vergilendirilmesi açısından ülkesellik ilkesinin uygulandığı bir 

sistemde kurum kazancının vergilendirilmesi yükümlü kurumun durumundan 

tamamen bağımsız olmaktadır. Yasal çerçeve bu olmakla birlikte Fransız vergi 

idaresinin bu ilkeyi katı bir biçimde uygulamadığı belirtilmektedir.114 Her ne kadar 

yasal düzenlemeler salt ülkesellik ilkesinin uygulanmasını öngörse de vergi idaresi 

tarafından yayımlanan resmi kılavuzlarda farklı bir anlayış benimsenmiştir.115 

 

Söz konusu kılavuzlarda merkezi Fransa’da ve yurtdışında olan kurumlar 

arasında ayrım yapılmıştır. Buna göre, merkezi Fransa’da bulunan bir kurumun 

kazançları, yurtdışındaki bir işyeri dolayısıyla elde ettiği kazançları hariç olmak 

üzere, Fransa’da vergilendirilir. Merkezi yurtdışında bulunan bir kurum ise ancak 

Fransa’da bir işyerine sahip olması durumunda Fransa’da vergilendirilebilir. Vergi 

idaresinin bu yaklaşımı Fransız Yüksek Mahkemesi tarafından da benimsenmiştir.116  

 

Bu açıdan bakıldığında, merkezi Fransa’da bulunan bir kurumun kazancının 

kural olarak ikametgâh ülkesinde vergilendirileceği ve bu durumun istisnasını ise 

kurumun yurtdışındaki işyeri vasıtasıyla elde ettiği kazancın oluşturduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda vurgu yapılan nokta, kurumun Fransa dışındaki işyeri 

vasıtası ile elde ettiği kazancın Fransa’da vergilendirilmemesi için bu kazancı 

yurtdışındaki işyeri vasıtası ile elde ettiğini kanıtlamak yükümlülüğünde olmasıdır. 

Bu yaklaşımın altında yatan, genel yönetimin kural olarak kurumun merkezinde yer 

aldığı şeklindeki varsayımdır. Bu durumda, belirli bir işyerine atfedilemeyen 

kazançlar kural olarak merkeze atfedilir ve orada vergilendirilir.117 

 

Ayrıca, dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise, sözü edilen kılavuzlarda 

münhasıran yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşların Fransa’da 

                                                           
113 de Boynes, op. cit., s. 446.; Lehérissel, op. cit., s. 157.  
114 Lehérissel, op. cit., s. 158.  
115 de Boynes, op. cit., s. 447-448. 
116 Ibid., s. 448. 
117 Ibid.  
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vergilendirilmeyeceğinin belirtilmiş olmasıdır. Fransız içtihat hukukunda, bir Fransız 

şirketinin sadece mali varlıklarının yönetimini Fransa’daki merkezinde yürütmesi 

ancak bunun dışındaki tüm faaliyetlerini yurtdışında göstermesi halinde söz konusu 

mali varlıkların yönetiminin yurtdışındaki faaliyete ilişkin olduğu ve Fransa’da bir 

işyeri oluşturmayacağına dair bir karar mevcuttur. Mahkeme burada söz konusu 

şirketin Fransa’da vergilendirilemeyeceğine hükmetmiştir.118 

 

Bu noktada açığa kavuşturulması gereken bir diğer husus ise Fransa Vergi 

Hukuku’nda bir kurumun ‘merkez’inin ifade ettiği anlamdır. Yasal düzenlemelerde, 

kurumların vergilendirilmesi ikametgâh ile ilişkilendirilmediğinden, vergi 

kanunlarında bir kurumun merkezi kavramına herhangi bir atıfta bulunulmadığı 

belirtilmektedir. Öte yandan, idari kılavuzlarda bir kurumun ‘merkez’inin kurumun 

ana sözleşmesinde belirtilen yer olduğu düzenlenmiştir. Ancak, bu merkezin 

simgesel olması halinde ‘etkin merkez’ göz önüne alınacaktır.119 Etkin merkez ise 

yönetim ve denetim organlarının bulunduğu yer olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, 

kılavuzlarda etkin merkezin vergi anlaşmalarında kullanılan etkin yönetim yeri 

kavramını ifade ettiği şeklindeki düzenleme ile kavramın vergi anlaşmalarındaki 

anlamına atıfta bulunulmuş olmaktadır. Öte yandan, bu konuda az sayıda yargı kararı 

bulunduğu belirtilmekte ve merkezi yurtdışında bulunan, ancak etkin merkezi 

Fransa’da bulunan bir kurumun Fransa’da vergilendirilmesine hükmedilen kararlarda 

ise kurumların Fransa’da vergilendirilmesi sonucuna varılmasının sebebinin, etkin 

yönetim merkezinin Fransa’da olması mı, bir diğer deyişle ikametgâhının Fransa’da 

olması mı yoksa yabancı kurumun yönetim yerinin Fransa’da faaliyet göstermesi mi 

olduğunun kesin olarak anlaşılamadığına vurgu yapılmaktadır.120 

 

3.2. Anglo Sakson Hukukunda Mali İkametgâh  

 

3.2.1. İngiltere Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

                                                           
118 Ibid., s. 449. 
119 Ibid., s. 450-451.; Lehérissel, op. cit., s. 158.  
120 de Boynes, op. cit., s. 450-451.  
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3.2.1.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh  

 

İngiliz Hukuku’nda mali ikametgâhın tanımına yasal düzenlemelerden 

ziyade, içtihattan ve vergi idaresinin uygulamalarından ulaşılmaktadır.121  İngiliz 

Vergi Hukuku’nda, bir kişinin vergiye tabi olması için İngiltere’de mukim veya 

olağan olarak mukim (‘ordinarily resident’) olması ya da ‘domicile’inin 

İngiltere’de olması gereklidir. Bu bağlama noktaları, kişinin İngiltere ile bağının 

boyutunu ölçmek ve kişilerin İngiltere’deki vergisel durumlarını ortaya çıkarmak için 

kullanılmaktadır. Bunun altında yatan sebebin, İngiltere ile en güçlü bağı olan 

kişilerin bağı daha zayıf olanlardan daha fazla vergi vermesi gerektiği şeklinde 

açıklanabilecek olan temel ilke olduğu ifade edilmektedir.122 

 

İngiltere'de ikametgâhı veya olağan ikametgâhı olan kişiler ile ‘domicile’i 

İngiltere'de bulunan kişiler İngiltere ile en güçlü bağ içinde bulunan kişilerdir ve bu 

kişiler dünya çapındaki gelirleri üzerinden İngiltere'de vergilendirilirler.123 

İkametgâhı, olağan ikametgâhı ya da ‘domicile’i İngiltere'de bulunmayan kişiler ise, 

sadece İngiltere'de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler.  

 

Gelir vergisi açısından “ikametgâh” ve “olağan ikametgâh” kavramları yasal 

düzeyde tanımlanmış değildir, dolayısıyla bu kavramların içeriğini yargı 

belirlemektedir.124 Bunun dışında, yasal düzlemde kesin ve kapsamlı tanımlamaların 

olmamasından dolayı İngiliz Gelir ve Gümrükler İdaresi’nin (“HMRC”) de vergi 

yükümlülüğüne ilişkin olmak üzere mukimlik ve olağan mukimlik kavramlarına 

ilişkin uygulamalarını belirlediği bir kitapçık yayımlamıştır.125 Bu kitapçık devamlı 

olarak güncellenmektedir. 2009-2010 vergi yılından itibaren uygulanmak üzere 

yayımlanan yeni kitapçıkta HMRC daha farklı bir anlayış izlemiş ve bir kişinin 

                                                           
121 Douglas S. Roxburgh, “Residence of an Individual for UK Direct Taxation”, European Taxation, 
Ekim 1999, s. 387. 
122 Marika Lemos, “Chapter 21: United Kingdom”, Residence of Individuals under Tax Treaties 
and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD, 2010 s. 597-598. 
123 Ibid., s. 598. 
124 Ibid., s. 602. 
125 Ibid., s. 604. 
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İngiltere'de mukim olup olmadığı belirlenirken dikkate alınacak olan faktörleri 

sıralamıştır.126 

Mukimlik ve olağan mukimlik kavramları arasındaki ayrımın belirgin 

olmaktan oldukça uzak olduğu belirtilmektedir.127 Genel olarak, olağan mukimlik 

kavramının kısa veya uzun süreli olarak  bir yerde yerleşme niyeti için bir ülkede 

mesken edinmeyi gerektirdiği içtihat tarafından ortaya koyulmuştur. Mukimlik 

kavramı açısından ise bir kişinin kalma süresinden ziyade bulunmasının niteliği ön 

plana çıkmaktadır.128  

 

Görüldüğü üzere bu iki kavram birbirine oldukça yakındır ve olağan 

ikametgâhın, ikametgâhın yalnızca bir çeşidi olduğu ve bir kişinin mukim olmadan 

olağan mukim olmasının oldukça istisnai olduğu belirtilmektedir.129 Bu durumun 

pratikteki sonucu şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Eğer bir kişi İngiltere'de mukim 

olmasına rağmen olağan ikametgâhı veya ‘domicile’i İngiltere'de değil ise bu kişinin 

İngiltere'de tam yükümlülüğe tabi olma veya 'transfer esası' (remittance basis) 

üzerinden vergilendirmeyi seçme şeklinde iki seçeneği bulunmaktadır.130 'Transfer 

esası' , ikametgâhı ya da olağan ikametgâhı İngiltere'de olan, ancak ‘domicile’i 

İngiltere'de olmayan kişilerin İngiltere dışında elde ettikleri gelirlerden sadece 

İngiltere'ye getirdikleri üzerinden vergilendirilmelerini düzenleyen bir sistemdir.131  

 

İngiliz Hukuku’nda kişinin aile ilişkileri, medeni durumu gibi şahsi statüsünü 

belirleyen kavram ‘domicile’dir. ‘Domicile’ bir kişinin bir hukuk düzenine 

bağlılığını belirleyen bir kavramdır. Burada ikametgâh kişinin İngiliz topluluğuna 

aidiyetini ifade etmektedir.132 Buna göre kişinin ‘domicile’inin bulunduğu yer 

hukuku o kişinin hukuku olmakta ve bu anlamda vatandaşlığın önüne geçmektedir. 

                                                           
126 Ibid., s. 605. 
127 Roxburgh, Residence, s. 390. 
128 Ibid. 
129 Ibid., s. 391. 
130 HM Revenue & Customs, “Residence, domicile and the remittance basis”, (Çevrimiçi) 
http://www.hmrc.gov.uk/cnr/hmrc6.pdf,  26 Temmuz 2012.  
131 Douglas Roxburgh, “Domicile and the Remittance Basis in UK Taxation”, European Taxation, 
October 2006, s. 496. 
132 Ergin Nomer, Cemal Şanlı, Devletler Özel Hukuku, 19. bs., İstanbul, Beta, 2011, s. 116 

http://www.hmrc.gov.uk/cnr/hmrc6.pdf
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İngiliz Hukuku’nda ‘domicile’ ayrıca medeni ve ticari uyuşmazlıklarda yargı 

yetkisini belirlemede önem taşımaktadır.133  

 

İngiliz Vergi Hukuku açısından mali ikametgâhın oluşabileceği haller olan 

ikametgâh, olağan ikametgâh ve ‘domicile’ kavramlarının somut uygulamaları 

aşağıda incelenmeye çalışılacaktır.  

 

3.2.1.1.1.  İkametgâh Kavramı 

 

 İngiliz Hukuku’nda ikametgâh birden çok kritere bağlı olarak meydana 

gelmektedir. Bunlar İngiliz literatüründe 183 gün testi, 91 gün testi, yerleşme niyeti 

ve konaklama olarak adlandırılmaktadırlar. 

 

3.2.1.1.1.1.  183 Gün Testi  

 

Bir kişi bir vergi dönemi içinde İngiltere'de 183 gün veya daha fazla süre ile 

kalırsa o kişi İngiltere'de mukim olmaktadır. “Önemli bir zaman dilimi” boyunca bir 

kişinin İngiltere'de kalmasının mukim olmak için kendiliğinden yeterli olması 

şeklinde yerleşen içtihat HMRC’nin uygulamasında 183 gün şeklinde 

somutlaşmıştır.134  

 

3.2.1.1.1.2. 91 Gün Testi  

 

Kişilerin İngiltere'de kısa süreli ziyaretlerde bulundukları ve örneğin 183 gün 

kriterinin karşılanmadığı durumlarda, eğer kişinin ziyareti dört vergi dönemi 

boyunca her yıl 91 gün veya daha fazla sürüyor ise o kişi İngiltere'de mukim 

olmaktadır.135  

 

                                                           
133 Lemos, op. cit.,  s. 583. 
134 Ibid., s. 606. 
135 Ibid., s. 606-607. 
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Söz konusu testler kişinin ülke sınırları içinde kaldığı günlerin sayılması 

esasına dayalıdır. Bu sayımların nasıl yapılacağına ilişkin detaylı kurallar 

bulunmaktadır. 6 Nisan 2009 tarihinden itibaren ise HMRC’nin kalış sürelerine 

ilişkin olan bu testlerin yanında kişinin hayat tarzına da itibar edileceği şeklindeki  

görüşüne vurgu yapılmaktadır.136  

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise İngiltere'de vergi döneminin 5 

Nisan’da sona ermesidir. Avrupa Birliği ülkelerinde vergi döneminin genellikle 31 

Aralık’ta sona ermesi sebebiyle kişi mali ikametgâhını değiştirdiğinde bu dönemde 

bir boşluk oluşabilmektedir.137 

 

3.2.1.1.1.3. Yerleşme Niyeti 

 

Eğer bir kişi İngiltere'ye en azından iki yıl boyunca kalma niyetiyle gelmiş ise 

o kişi ülkeye vardığı andan itibaren İngiltere'de mukim sayılacaktır.138 

 

3.2.1.1.1.4. Konaklama 

 

Bir kişinin İngiltere'de üç yıl boyunca bir konaklaması durumunda kişinin 

varış tarihinden itibaren mukim sayılacağı belirtilmektedir.139  

 

3.2.1.1.2. Olağan İkametgâh Kavramı 

 

Olağan ikametgâh, bir kişinin yıllar içinde İngiltere'de  mukim olması hali 

olarak değerlendirilmektedir. Olağan kelimesi ikametgâhın tipikliğini ifade 

etmektedir, yoksa rastgele olduğu anlamında kullanılmamaktadır.140 Olağan 

ikametgâhın belirlenmesinde 91 gün testinin kullanıldığı görülmektedir. Burada 91 

gün testinin 4 yıl gibi bir süreye bağlı kalmadan “uygun bir dönem” boyunca 

                                                           
136 Lemos, op. cit., s. 607-608. 
137 Roxburgh, Residence,  s. 389. 
138 Lemos, op. cit.,  s. 608-609. 
139 Ibid.  
140 HM Revenue & Customs, passim.    
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değerlendirilebileceği şeklinde yeni bir uygulamanın da ortaya çıktığı 

belirtilmektedir.141 Ancak, bu testin dışında kişiyi İngiltere'ye bağlayan başka 

faktörler var ise bunlar da dikkate alınır.142 Örneğin, konaklamaya ilişkin bulguların 

da olağan ikametgâh için bir gösterge olabileceği görülmektedir.143 

 

3.2.1.1.3. ‘Domicile’ 

 

İngiliz Hukuku’na göre, her kişinin mutlaka bir ‘domicile’i vardır. Bir kişi 

doğmakla ya annesinin ya da babasının ‘domicile’ini kazanır. ‘Doğumla elde edilen 

domicile’ yeni bir ‘domicile’ edinene kadar geçerli kalır.144 Yeni edinilen 

‘domicile’e ‘seçilmiş domicile’ denir ve ancak daimi yerleşme niyeti ile oturulan 

yerin değiştirilmesi ile gerçekleşebilir.145  

 

‘Domicile’ kuşaktan kuşağa aktarıldığı için bir kişinin bir yerde belli bir 

müddet ikamet etmediği halde o yerde ‘domicile’ini hayat boyu koruduğu durumlar 

meydana gelebilmektedir. Nitekim, doğumla elde edilen ‘domicile’i değiştirmek 

oldukça güçtür ve çok fazla olgunun bir araya gelmesini gerektirir.146 Ayrıca, bir kişi 

‘seçilmiş domicile’ini kaybederse o kişinin doğumla elde edilen domicile’i yeniden 

canlanır.147  

 

Kişinin yıllık vergi yükümlülükleri için kişinin hayat geçmişi ve uzun süreli 

tasarılarının dikkate alınması gerekliliği karşısında, ‘domicile’in kullanılmasının bu 

yükümlülüklerin belirlenmesinde uygun olmadığı, daha ziyade veraset vergisi için 

uygun olduğu belirtilmektedir.148  

 

3.2.1.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

 
                                                           
141 Lemos Ibid. s. 610. 
142 Ibid., s. 609. 
143 Ibid., s. 610. 
144 Ibid., s. 587. 
145 Nomer/Şanlı, op. cit., s. 116.  
146 Lemos, op. cit., s. 588. 
147 Nomer/Şanlı, op. cit. s. 116.  
148 Lemos, op. cit., s. 611.  



 34 
 

İngiltere'de mukim olan bir şirket yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği tüm 

gelirleri üzerinden kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. İkametgâhı İngiltere'de 

olmayan bir şirket İngiltere'de faaliyetlerini bir şube veya temsilci aracılığı ile 

yürütüyor ise bu durumda kurumlar vergisi yükümlülüğü doğar.149  

 

İngiliz Hukuku’nda gerçek kişilerde olduğu gibi şirketlerin ilişkilerini 

düzenleyecek olan hukuk şirketin ‘domicile’ine göre belirlenir. Buna göre, bir 

şirketin ‘domicile’i o şirketin kurulduğu yerdir. Bir şirketin varlığını ve ilişkilerinin 

tüm yönlerini düzenleyen hukuk ‘domicile’ hukukudur.150 Öte yandan, ‘domicile’ 

hukukunun vergisel açıdan önem taşımadığı belirtilmektedir.151  

 

Vergisel açıdan ise, ikametgâh kavramı ön plana çıkmaktadır. İngiltere'de bir 

şirketin yükümlülüğü ikametgâhına bakılarak belirlenir.152 İngiliz Vergi Hukuku’nda 

gerçek kişilerde olduğu gibi şirketlerin mali ikametgâhının tanımı da geleneksel 

olarak yasal düzeyde yapılmamış, içtihada bırakılmıştır. 1988 yılına kadar süregelen 

süreçte bir şirketin mali ikametgâhının yönetim ve denetiminin olduğu yerde 

kurulduğu şeklindeki içtihat devam etmiştir.153 Ancak 1988 yılında yapılan kanun 

değişikliği ile birlikte şirketlerin ikametgâhının öncelikle kayıtlı olduğu yerde 

bulunduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, kurulduğu yer İngiltere'de değil ise şirketin 

merkezi yönetim ve denetiminin oluştuğu yere bakmak gerekir.154 Böylece 

İngiltere'de kurulmamış bir şirketin nerede kurulduğu veya tescil edildiğinden 

ziyade, o şirkette hâkim gücün nerede icra edildiğine bakılmaktadır.155 Merkezi 

yönetim ve denetimin oluştuğu yer tamamen olgu ve gerçeklere dayanmaktadır ve 
                                                           
149 B.M. Jeffcote, “The residence of companies – United Kingdom”, IFA Cahiers 1987, Vol. 72a, s. 
503. 
150 Christiana HJI Panayi,  “Chapter 22: United Kingdom”, Residence of Companies under Tax 
Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 817-818. 
151 Douglas Roxburgh, Remittance Basis, s. 497.  
152 Panayi, op. cit., s. 817-818.  
153 Bu içtihat öncelikle De Beers Consolidated Mines Ltd v. Howe (Surveyor of Taxes) kararı ile 
ortaya çıkmıştır. Bu kararda Yüksek Mahkeme, bir şirketin ikametgâhının Birleşik Krallık’ta olup 
olmadığına kazancının çoğunluğunun gerçekleştirildiği yerin, şirketin merkezlerinin ve yönetim 
kurulu toplantılarının Birleşik Krallık’ta yapılıp yapılmadığına bakarak karar vermiştir. Walter 
Andreoni, Renata Fontana, Giancarlo Matarazzo, Mario Tenore, “Residence: Central Management 
and Control versus Place of Effective Management”, A Decade of Case Law, Ed. by. Raffaele Russo, 
Renata Fontana, Amsterdam, IBFD Publications, 2008, s. 192-196.  
154 Andreoni et al., op. cit., s. 192-195.  
155 Jeffcote,  op. cit., s. 505. 
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işletmenin ana faaliyetlerinin yürütüldüğü yerden farklı olarak şirketin en yüksek 

düzeydeki yönetimin icra edildiği yeri ifade etmektedir.156 Burada asıl hakimiyetin 

icra edilmesi ayrıca önem taşımaktadır. Keza, içtihat hukukuna göre, üst düzey 

denetim mekanizması üzerinde hâkimiyet kurulması yetmemekte bu hâkimiyetin 

somut olarak icra edilmesi gerekmektedir.157 Bu bağlamda, yönetim kurulu 

toplantılarının yapıldığı yer belirleyici olmaktadır, ancak bu ölçüt mali ikametgâha 

ilişkin nihai bir sonuca götürmemektedir.158  

 

Öte yandan, İngiliz Hukuku’nda adi ortaklıklara ve fonlara (trust) ilişkin 

bağlama noktaları vergi yasalarında ayrıca düzenlenmiştir.  Buna göre, bir adi 

ortaklık yönetim ve hakimiyetin bulunduğu yerde vergilendirilir. Buradaki ‘kontrol 

ve hakimiyet’ testi ile ‘merkezi yönetim ve hakimiyet’ testinin eşdeğer olduğu 

belirtilmektedir. Burada ‘merkezi’ teriminin yer almayışının sebebi olarak adi 

ortaklıkların merkezi olarak kontrol edilebilir nitelikte olmamalarıdır.159 Fonların 

vergilendirilmesi açısından ise bir fonun İngiltere'de mukim olup olmadığını 

belirlemede fon katılımcılarının (trustee) çoğunluğunun ikametgâhının belirleyici 

olduğu görülmektedir.160 Buna göre, eğer tüm fon katılımcıları İngiltere'de mukim 

ise fonun mali ikametgâhı da İngiltere'de olmaktadır. Eğer tüm fon katılımcıları 

İngiltere'de mukim değil ise fon da İngiltere'de mukim değildir. Ancak, bazı fon 

katılımcıları İngiltere'de mukim bazıları değil ise, fon kurucusunun (settlor of the 

trust) kuruluş tarihinde ya da kuruluş için kaynak sağladığı tarihte ikametgâhı, olağan 

ikametgâhı veya ‘domicile’i İngiltere'de bulunmadığı sürece, fon İngiltere'de mukim 

sayılmamaktadır.161  

  

 

                                                           
156 Jeffcote, op. cit., s. 506. 
157 Andreoni et al., op. cit., s. 197.  
158 Jeffcote, op. cit., s. 507.; Öte yandan bazı yazarlar, merkezi denetim ve yönetim testinin özellikle 
yönetim kurulu toplantılarının yapıldığı yerde oluşacağını savunmaktadırlar. Andreoni, op. cit., s. 
198-199.  
159 Panayi, op. cit., s. 837. 
160 Değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde ise bir fonun genel olarak idaresi Birleşik Krallık 
dışında gerçekleştiriliyor ise ve fon katılımcılarının çoğunluğunun ikametgâhı veya olağan ikametgâhı 
İngiltere'de değil ise o fon İngiltere'de mukim sayılmamaktadır. Fon kurucusunun ikametgâhı burada 
herhangi bir rol oynamamaktadır. Panayi, op. cit., s. 838. 
161 Ibid. 
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3.2.2. Kanada Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

3.2.2.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kanada Vergi Hukuku’nda bir gerçek kişinin 

tam yükümlülüğü kişinin mali ikametgâhına bağlanmıştır. Mali ikametgâh ise yasal 

düzeyde kapsamlı bir biçimde tanımlanmış değildir. Bunun yerine kavram içtihat 

hukuku çerçevesinde anlam kazanmıştır. Buna göre, bir kişinin mali ikametgâhının 

Kanada’da olup olmadığını belirlemek için kişinin sosyal ilişkileri ve menfaatlerini 

de kapsayacak şekilde olağan yaşam düzenini hangi boyutta Kanada’da kurduğunun 

açıklığa kavuşturulması gerekir.162  

 

Bir kişinin olağan yaşam düzenini belirlemek için ise göz önüne alınması 

gereken pek çok unsur vardır. Kişinin evi, fiziksel olarak bulunduğu yer, işini de 

kapsayacak şekilde rutin faaliyetleri, eşinin ve çocuklarının bulunduğu yer ve sosyal 

ve ekonomik bağlarının bulunduğu yer bu faktörlerin başında gelmektedir. Ancak, bu 

unsurlara verilecek ağırlık kesin çizgilerle belirlenmiş değildir. Bu durumun önemli 

ölçüde belirsizlik yarattığı ifade edilmektedir. Öte yandan, bazı kriterlerin diğerlerine 

nazaran daha ön plana çıktığı, örneğin, mali ikametgâh belirlenirken bir kişinin 

Kanada’da bir evinin olmasının bir sosyal kulübe üye olmaktan daha büyük önem 

taşıdığı ifade edilmektedir.163  

 

Kanada Gelir İdaresi, gerçek kişilerin ikametgâhı belirlenir iken dikkate 

alınacak unsurları birincil bağlar, ikincil bağlar ve diğer bağlar olarak üç kategoriye 

ayırmıştır. Kişinin evi, eşi ve kendisine bağımlı olan kişiler birincil bağlar arasında 

yer alırken, kişinin kişisel eşyaları, sosyal ve ekonomik ilişkileri, göçmen statüsü, 

çalışma izni, sürücü ehliyeti, motorlu taşıtı, mevsimsel olarak kalmak üzere 

kiralanmış evi, Kanada pasaportu ve Kanada’daki sendika veya mesleki örgütlere 

üyeliği ikincil bağlar arasında yer almaktadır. Diğer bağlara örnek olarak ise 

                                                           
162 Kim Brooks, “Chapter 13: Canada”, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, 
Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2010, s. 305 
163 Ibid., s. 305-306.  
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Kanada’da bir posta adresinin veya banka emanet kasasının bulunması ya da 

Kanada’da yerel bir gazete veya dergiye üyeliğin bulunması hali verilmektedir.164  

 

Öte yandan yasal düzeyde yer alan bir düzenleme ile Kanada’da bir yıl içinde 

toplamda 183 gün ya da daha fazla kalan kişilerin mali ikametgâhlarının Kanada’da 

oluşmuş sayılacağı düzenlenmiştir. 183 günün devamlılık taşıması gerekmemektedir. 

Ayrıca, yasal düzeyde yapılan bir diğer düzenleme ile bir kişinin mali ikametgâhının 

Kanada’da bulunması için kişinin mutlaka fiziksel varlığı aranmamaktadır.165 

 

3.2.2.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

 

Kanada Vergi Hukukunda, gerçek kişilerde olduğu gibi, kurumlar açısından 

da tam yükümlülük mali ikametgâha bağlanmıştır. Buna göre bir kurum ancak 

Kanada’da mukim olduğu sürece tüm gelirleri üzerinden Kanada’da 

vergilendirilebilir.166  

 

Tarihsel olarak, Kanada Vergi Hukuku’nda kurumların Kanada’da mukim 

olma şartları yargıya bırakılmıştır. Kurumların mali ikametgâhına ilişkin kuralları 

belirleyen Kanada içtihat hukuku ise Amerikan ve daha ziyade İngiliz içtihadından 

yararlanmıştır.167 Öte yandan, Anglo Sakson Hukuk sistemi olmanın bir sonucu 

olarak ortaya çıkan bu kuralların belirsizliği ve kolayca bertaraf edilebilirliği 

karşısında 1961 yılında bazı yasal düzenlemeler yapılmış ve bu belirsizlik aşılmaya 

çalışılmıştır.168  

 

1965 yılında ise bu iki başlı sistem bir kenara bırakılmış ve şu anki sistem 

kabul edilmiştir. Bu sisteme göre, 26 Nisan 1965 yılından sonra Kanada’da kurulan 

                                                           
164 Ibid., s. 307. 
165 Ibid., s. 309. 
166 Kim Brooks, “Chapter 14: Canada”, Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, 
Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 412.; Nathan Boidman, Michael 
Kandev, “Corporate Taxation in Canada: A Cross-Border Perspective”, Bulletin for International 
Taxation, August/September 2009, s. 364.  
167 Michael J. McIntyre, “Determining Residence of Members of a Corporate Group”, Canadian Tax 
Journal/Revue Fiscale Canadienne, 2003, Vol. 51, No 4, s. 1568.  
168 Brooks, Companies, s. 413-415. 
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bir kurumun mali ikametgâhının Kanada’da olduğu kural altına alınmıştır. Bu 

tarihten önce Kanada’da kurulan kurumlar ise Kanada’da faaliyet yürüttükleri 

durumda tam yükümlü statüsünde kabul edilirler ve mali ikametgâhları faaliyet 

yürüttükleri o vergilendirme dönemi için Kanada’da kabul edilir. Öte yandan, İngiliz 

Hukuku’ndaki yerleşmiş içtihattan Kanada Vergi Hukukuna girmiş olan ve bir 

şirketin ikametgâhının merkezi yönetim ve denetiminin oluştuğu yerde oluşacağına 

dair kural geçerliliğini korumaktadır.169  

  

Ayrıca vurgulanan bir diğer nokta ise fonların (trust) ve adi ortaklıkların 

durumudur. Her ne kadar fonlar,  Kanada Hukuku’nda ayrı birer hukuki varlık 

olmasalar da Kanada vergi hukuku çerçevesinde vergi yükümlüsü olarak 

tanımlanmışlardır ve kural olarak gerçek kişiler gibi vergilendirilirler. Öte yandan 

var olan az sayıdaki yargı kararlarında fonların mali ikametgâhını belirlemede 

kurumlara uygulanan merkezi yönetim ve denetim testinin uygulandığı 

aktarılmaktadır. Adi ortaklıkların ise bazı açılardan özel hukuk çerçevesinde ayrı 

birer hukuki varlık olarak değerlendirildikleri, ancak vergilendirme açısından bunun 

geçerli olmadığı belirtilmektedir. Öte yandan, adi ortaklıklara ilişkin yasal 

düzenlemede adi ortaklıkların ikametgâhının belirlenmesi kesinti yoluyla ödenecek 

vergiler açısından önem kazanmaktadır. Bu amaçla, söz konusu düzenlemede bir adi 

ortaklığın Kanada’da mukim olması için tüm gerçek kişi ortaklarının Kanada’da 

mukim olması gerektiği kural altına alınmıştır.170 

 

4. Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgâh 

 

4.1.  Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

Gerçek kişilerin mali ikametgâhı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 3’üncü ve 

devamı maddelerinde tam yükümlülük başlığı altında düzenlenmiştir. GVK’nın 

3’üncü maddesine göre Türkiye’de yerleşmiş olanlar tam yükümlü statüsündedirler 

                                                           
169 Ibid., s. 417-422. 
170 Ibid., s. 422-424. 
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ve Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm gelirler üzerinden vergilendirilirler.171 

‘Türkiye’de yerleşme’nin hangi hallerde oluşacağı 4’üncü maddede düzenlenmiştir. 

5’inci maddede ise yerleşme sayılmayan haller belirlenerek mali ikametgâhın 

oluşmasını engelleyen istisnalar belirlenmiş olmaktadır. GVK’da ‘Türkiye’de 

yerleşme’ olarak ifade bulan bu kavram mali ikametgâha tekabül etmektedir. 

 

GVK 4’üncü maddeye göre, gerçek kişi vergi yükümlüsü iki durumda 

Türkiye’de mukim olur. Bunlardan ilki, Medeni Kanun’un ilgili maddelerine göre 

belirlenen ikametgâhın Türkiye’de bulunması halidir. Buna göre, bir kişinin medeni 

ikametgâhının Türkiye’de bulunması Türkiye’de mukim olması için yeterlidir. 

İkincisi ise bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturma 

durumudur. Uluslararası literatürde “183 gün kuralı” olarak ifade edilen bu kural 

Türk vergi sistemine bir gerçek kişinin devamlı olarak bir takvim yılı içinde altı 

aydan fazla Türkiye’de oturması halinde mali ikametgâhının Türkiye’de 

kurulacağına ilişkin düzenleme ile girmiş bulunmaktadır. Türk vergi hukukunda 

buna oturma esası denilmektedir.172 

 

Gerçek kişiler açısından, mali ikametgâh bu şekilde kurulmakla beraber, 

GVK’nın 5’inci maddesinde sayılan hallerin oluşması durumunda kişiler Türkiye’de 

yerleşmiş sayılmazlar, bir diğer deyişle mali ikametgâhları Türkiye’de kurulmaz. 

Bunlar belli ve geçici görev veya iş nedeniyle veya zorunluluk nedeniyle Türkiye’de 

oturma halleridir. Tüm bu durumlar aşağıda incelenecektir. 

 

 

 

 

                                                           
171 Tam yükümlülüğü belirleyen unsur mali ikametgâh olmakla beraber bunun bir istisnası da 
bulunmaktadır. Gelir Vergisi’nin 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca belirli koşullar altında T.C. 
vatandaşları tam yükümlü kabul edilmiştir. Bu düzenleme şu şekildedir: “Resmi daire ve müesseselere 
veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, 
teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu 
gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisine 
veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca 
vergilendirilmezler.)” 
172 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 254.  
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4.1.1. İkametgâh Esası 

 

GVK’nın 4’üncü maddesinin ilk bendine göre “İkametgâhı Türkiye’de 

bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19. ve müteakip maddelerinde yazılı olan 

yerlerdir)” Türkiye’de mukim kabul edilir. Görüldüğü üzere, maddede Türk Kanunu 

Medenisi’ne atıf yapılmıştır. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi 1 Ocak 2002 

tarihinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu173 (MK) ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Dolayısıyla maddedeki atfı, yeni MK’nın ikametgâhı düzenleyen maddelerine ilişkin 

okumak gerekecektir.  

 

İkametgâh, MK'nın 19’uncu ve devamı maddelerinde “yerleşim yeri” başlığı 

altında düzenlenmiştir.174 19’uncu maddede gerçek kişilerin ikametgâhı “Yerleşim 

yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda 

birden çok yerleşim yeri olamaz.” şeklinde tanımlanmıştır. İkametgâh, medeni 

hukukta bir kişinin hayati faaliyetlerinin ve ilişkilerinin esas merkezi olan yer olarak 

tanımlanmıştır.175  

 

Medeni hukukta ikametgâha ilişkin iki ilkenin varlığı söz konusudur. 

Bunlardan ilki ikametgâhın tekliği ilkesidir. İkametgâhın tekliği ilkesi, her ne kadar 

bir kişi birden fazla yerde otursa ya da birden fazla yer ile bağı olsa da bu yerlerden 

sadece birinin ikametgâh teşkil edeceğini ifade eder.176 Nitekim bu ilke MK’nın 

19’uncu maddesinde “Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.” 

şeklindeki düzenleme ile kurallaşmış olmaktadır. 

                                                           
173 RG.T. 8.12.2001, No.24607.  
174 Her ne kadar yasal değişiklikle birlikte ikametgâh yerine yerleşim yeri terimi tercih edilmiş olsa da 
terim bütünlüğünü sağlamak adına açıklamalarda ikametgâh terimi kullanılmaya devam edilecektir.  
175Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 120.; Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, 4. bs., İstanbul, Legal, 
2012, s. 90. Tunçomağ da“ikametgâhı kişinin şahsi ve ticari münasebetlerinin yer itibariyle merkezi” 
şeklinde tanımlamaktadır. Kenan Tunçomağ, “İkametgâh” , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C. 26, Sayı: 1-4, 1960, s. 155. Akipek/Akıntürk/Karaman ise ikametgâhı “kişilerin ülkenin 
belli bir yerinde oturmak, aile ve iş ilişkilerini orada toplamak suretiyle adeta hayat ilişkilerinin 
merkezi durumuna getirdikleri yer” olarak tanımlamışlardır. Jale Akipek, Turgut Akıntürk, Derya 
Ateş Karaman,  Türk Medeni Hukuku- Başlangıç Bölümleri- Kişiler Hukuku, 8. bs., Beta, 
İstanbul, 2011, s. 440-441. İkametgah, “az çok farklı olmakla beraber, kişinin hayat faaliyetlerinin ve 
ilişkilerinin asıl merkezi olan yerdir”. Mustafa Dural, Tufan Oğuz, Türk Özel Hukuku, Cilt II, 
Kişiler Hukuku, 11. bs., İstanbul, Filiz, 2011, s. 176.  
176 Helvacı, op. cit., s. 91., Dural/Oğuz, op. cit., s. 181.  
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Bir kişinin ikametgâhı öncelikle iradesine bakılarak belirlenir. Bu tür 

ikametgâha iradi ikametgâh denmektedir. Öte yandan, ikametgâha ilişkin ikinci ilke 

olan ikametgâhın zorunluluğu ilkesine göre, herkes bir ikametgâha sahip olmak 

zorundadır. Eğer kişinin kendi iradesi ile edindiği ikametgâh tespit edilemez ise 

ikametgâhı kanunun saydığı yerlerden biri olur. Bu şekilde tespit edilen ikametgâha 

da itibari (saymaca) ikametgâh denir.177 Ayrıca, velayet ve vesayet altındaki kişilerin 

ikametgâhı başkalarına bağlı olarak tayin edilmiştir. Bu tip ikametgâha da yasal 

ikametgâh denmektedir.178  

 

4.1.1.1. İradi (İsteğe bağlı) İkametgâh 

 

MK’nın 19’uncu maddesine göre, bir kişinin ikametgâhı “sürekli kalma 

niyetiyle oturduğu yer”dir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, iradi ikametgâhın oturma 

yeri ve sürekli kalma niyeti olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır. Ancak bu iki 

unsur bir araya geldiğinde kişinin ikametgâhı o yerde oluşur.  

 

Öncelikle, kişinin oturduğu bir yer olmalıdır. Bu unsura aynı zamanda 

objektif unsur da denilmektedir.179 Bu yerin, bir ev olması zorunlu değildir. Nitekim 

bir otel odası da sürekli kalma niyetiyle oturulduğu sürece ikametgâh teşkil 

edebilir.180 Bunun yanında, kişi bu yerde oturmalıdır. Oturmanın geçici olarak bir 

yerde bulunmaktan öte bir ilişki kurmak anlamına geldiği belirtilmektedir.181 Kişinin 

o yerde sürekli kalma niyeti olmalıdır. Sürekli kalma niyeti ise sübjektif unsurdur.182 

Kişinin bir yerde sürekli kalma niyetinin varlığının o yeri yaşamının, kişisel ve 

                                                           
177 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit.,  s. 121. 
178 Ibid.  Tunçomağ ikametgâh çeşitlerinin bu şekilde adlandırılmasına karşı çıkmakta, ikametgâhın 
bağımsız ve bağımsız olmayan olarak ikiye ayrılması gerektiğini savunmaktadır. Tunçomağ, op. cit, s. 
160. 
179 Akipek/Akıntürk/Karaman bu unsuru maddi ve fiili unsur şeklinde adlandırmaktadır.  
Akipek/Akıntürk/Karaman op. cit., s. 446-447. 
180 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit.,  s. 125. 
181 Ibid.,  s. 114. 
182 Akipek/Akıntürk/Karaman bu unsuru psikolojik unsur olarak adlandırmaktadırlar. Yazarlara göre, 
bu unsur ikametgah ile konutu birbirinden ayıran unsurdur. Keza konut “sürekli kalmak kast ve niyeti 
olmaksızın yaşanılan veya kalınan yerdir”. Akipek/Akıntürk/Karaman, op. cit., s. 445-447. 
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mesleki ilişkilerinin merkezi haline getirmesinden anlaşılacağı belirtilmektedir.183 

Ayrıca, kişinin bir yerde sürekli kalma niyetinin olup olmadığı dışa akseden 

davranışlarından anlaşılır184 ve tüm olgular göz önüne alınarak dış olgulara bakılarak 

belirlenir.185 Diğer bir deyişle sürekli kalma niyetinin üçüncü kişiler tarafından 

bilinmesini sağlayacak şekilde kişinin davranışlarının dışa yansıması gerekir.186 

Oturma halinin kısa veya uzun olmasının bir önem taşımadığı belirtilmektedir. Keza, 

bir kişi bir yerde çok kısa süredir oturuyor olmasına rağmen oraya sürekli kalma 

niyeti ile yerleştiyse kişinin ikametgâhı orada oluşturacaktır.187 

 

4.1.1.2. İtibari (Saymaca) İkametgâh 

 

İradi ikametgâhı olmayanların ikametgâhını kanun belirlemiştir. Medeni 

MK’nın 20’nci maddesine göre, “bir yerleşim yerinin değiştirilmesi, yenisinin 

edinilmesine bağlıdır”. Bu durumda, ikametgâhını terk eden ancak henüz sürekli 

kalma niyetiyle bir yerde oturmayan kişiler eski ikametgâhlarında mukim 

kalmaktadırlar.188 Ayrıca, MK’nın 20’nci maddesine göre, ikametgâhı belli 

olmayanların fiilen oturdukları yer sürekli kalma niyeti taşımasalar dahi onların 

ikametgâhı olur. Aynı şekilde, yabancı ülkedeki yerleşim yerini terk eden ancak 

Türkiye’de henüz bir ikametgâh edinmeyen kişinin de fiilen oturduğu yer ikametgâhı 

sayılır.189  

 

4.1.1.3. Yasal İkametgâh 

 

Kendi iradeleriyle ikametgâh seçme hakkı olmayanların ikametgâhı kanun 

tarafından belirlenir.190 Bu şekilde belirlenen yasal ikametgâh, diğer ikametgâhlardan 

farklı olarak kişi tarafından isteğe bağlı olarak değiştirilemez.191  

                                                           
183 Ibid.,  s. 115, Helvacı, op. cit., s. 93.  
184 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 122.  
185 Dural/Oğuz, op.cit., s. 184.  
186 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 122.; Dural/Oğuz, op. cit., s. 184.  
187 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 122. 
188 Ibid.,  s. 117, Helvacı, op. cit., s. 94.  
189 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 125.; Helvacı, op. cit., s. 94.  
190 Helvacı, op. cit., s. 94.  
191 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 125.; Dural/Oğuz, op. cit., s. 185.  



 43 
 

 

4.1.1.3.1. Velayet Altındakilerin İkametgâhı 

 

MK’nın 21’nci maddesine göre, velayet altında bulunan çocuğun ikametgâhı 

velayete sahip olan ana babanın ortak ikametgâhıdır. Ancak ana babanın ortak 

ikametgâhı olmaması durumunda çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın 

ikametgâhı çocuğun ikametgâhı olur. Diğer hallerde çocuğun fiilen oturduğu yer 

ikametgâhı sayılır.  

 

4.1.1.3.2. Vesayet Altındakilerin İkametgâhı 

 

Vesayet altındakilerin ikametgâhının vesayet makamının bulunduğu yer 

olduğu MK’nın 21’inci maddesince hüküm altına alınmıştır. MK’nın 397’nci 

maddesi uyarınca, vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesidir. MK’nın 412’nci 

maddesine göre de vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin ikametgâhını 

değiştirebilir. 

 

4.1.2. Oturma Esası 

 

GVK’nın 4’üncü maddesinin 2’nci bendine göre, medeni hukuktaki 

ikametgâhın dışında mali ikametgâhın kurulduğu ikinci durum bir kişinin bir takvim 

yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturmasıdır. Dolayısıyla bir 

kişi medeni hukuk çerçevesinde Türkiye’de mukim değil ancak bu bendin kapsamına 

giriyor ise mali ikametgâhı Türkiye’de kurulur ve kişi tam yükümlü statüsüne girer. 

Bu nedenle, oturma esasının ikametgâh esasını tamamlayan bir ölçü olduğu 

belirtilmektedir.192 Maddedeki ifadeden anlaşılacağı üzere, bu halin gerçekleşmesi 

için kişi Türkiye’de oturmalı ve bu oturma devamlı olarak bir takvim yılı içinde altı 

aydan fazla sürmelidir. Maddede geçici ayrılmaların Türkiye’de oturma süresini 

kesmeyeceğinin belirtilmesiyle yetinilmiş, bu kavramların içeriği belirlenmemiştir. 

 

                                                           
192 Yılmaz Özbalcı, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu: Yorum ve Açıklamaları, Ankara, 
Oluş, 2008, p 85. 
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4.1.2.1. Oturma 

 

Oturma halinin ikamet etmekten farklı bir kavram olduğu, iradi olarak 

meydana getirilen fiziki mevcudiyeti ifade ettiği belirtilmektedir.193 Burada medeni 

hukuka göre kurulan ikametgâhtan farklı olarak kişinin sürekli kalma niyeti olması 

aranmaz. Öte yandan kişinin Türkiye’de bulunması iradi olmalıdır. Keza, GVK’nın 

5’inci maddesine göre, irade dışı Türkiye’de kalma oturma sayılmaz. Oturma halinin 

oluşması için fiziki mevcudiyetin yeterli olması sonucunda oturmanın hukuki 

olmaktan çok fiili bir olgu olduğu ifade edilmektedir.194 Oturma, Türkiye Devleti 

sınırları içinde olduğu sürece her türlü mekânda gerçekleşebilir195; keza burada söz 

konusu olan daha ziyade Türkiye’de bulunmadır.  

 

4.1.2.2. Devamlı Olarak Altı Aydan Fazla Sürme 

 

Kanun kişinin mali ikametgâhının Türkiye’de oluşması için altı aydan fazla 

bir süre Türkiye’de bulunma şartı getirmiştir. Bu altı aylık süre bir takvim yılı içinde 

gerçekleşmelidir. Bu durumda her altı ay kalma halinde mutlaka kişinin mali 

ikametgâhı Türkiye’de kurulmaz. Bu altı ayın bir takvim yılı içinde gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakılması gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, ikametgâhı 

Türkiye’de olmayan bir kişi 9 Kasım 2011 tarihinde Türkiye’ye girer 9 Haziran 2012 

tarihine kadar Türkiye’de kalır ise bu kişi her ne kadar altı aydan fazla Türkiye’de 

kalmış olsa dahi mali ikametgâhı Türkiye’de oluşmaz, çünkü ne 2011 takvim yılı ne 

de 2012 takvim yılı boyunca altı aydan fazla bir süre Türkiye’de kalmış olur. 

Dolayısıyla, bu kişi tam yükümlü statüsüne, iki yıldan hiçbiri itibariyle, girmez.  

 

Öte yandan, Türkiye’de oturma devamlı olmalıdır. Burada oturmanın devamlı 

olmasından kastedilen husus açık değildir. Oturma esasına dayalı olarak mali 

ikametgâh statüsü takvim yılı açısından belirlendiğine göre devamlılık unsurunun da 

bir takvim yılı içinde var olup olmadığını belirlemek gerekeceği açıktır. Ancak, 

                                                           
193 Bayraklı, op. cit., s. 26. 
194 Ibid.,  s. 29. 
195 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit.,  s. 254.  
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oturmanın devamlı olması neyi ifade etmektedir? Örneğin, bir kişi yıl boyunca 

sürekli olarak iki ülke arasında seyahat ediyorsa, söz gelimi tüm hafta içleri 

Türkiye’de, hafta sonları ise başka bir ülkede kalıyor ise Türkiye’de oturması 

devamlılık unsuru taşıyacak mıdır? Kanımızca böyle bir durumda belirlenmesi 

gereken husus kişinin ülke içinde kaldığı gün sayısı olması gerekir. Nitekim Türk 

hukukunda oturma esası altında incelediğimiz bu kavram uluslararası literatürde 

“183 gün kuralı” olarak nitelendirilmekte ve pek çok hukuk sisteminde gün hesabına 

dayanılarak tespit edilmektedir.196 Keza Türk Vergi Hukukunda altı aydan fazla 

Türkiye’de oturma ile 183 gün kuralının paralel olduğu ifade edilmektedir.197 Sonuç 

olarak, bir takvim yılı içinde 183 günden fazla Türkiye’de kalmış bir kişinin, 

ziyaretlerinin sıklığı ve kalış süreleri ne olursa olsun, Türkiye ile olan ilişkisinin belli 

bir devamlılık arz ettiğini söylememiz mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, kanun 

metninde devamlılık unsuruna yapılan vurgunun önemi kalmamaktadır. Uluslararası 

uygulamalar da göz önüne alındığında, uygulamada kanunda yer alan devamlılık 

unsurunun bir karşılığı bulunmadığı görüşündeyiz.  

 

Madde metninde ayrıca ifade edilen bir nokta “geçici ayrılmalar Türkiye’de 

oturma süresini kesmez” şeklindedir. Bu zaman diliminin başlangıcı ve sonu belli 

olduğundan, söz konusu zaman dilimi teknik anlamda bir süredir ve hesaplanmasında 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir.198 Madde metninde ifade 

edilen geçici ayrılmaların Türkiye’de oturma süresini kesmeyeceğine ilişkin ifadeye 

göre kişi Türkiye’den geçici olarak ayrıldığında, bu süre geçici olduğundan, 

Türkiye’de kalmış gibi değerlendirilerek Türkiye’de kaldığı süreye mi dahil 

edilecektir, yoksa süre yurtdışında kaldığı süre boyunca kesilerek Türkiye’ye 

dönüşünden itibaren işlemeye devam mı edecektir? Her ne kadar kanun lafzından 

adeta bu ayrılmaların vuku bulmamış gibi muamele görmesinin öngörüldüğü anlamı 

çıkarılabilirse de, kanımızca, bu soruya da “183 gün kuralı” çerçevesinde yanıt 

vermek gerekecektir. Bu kural çerçevesinde, belirlenmesi gereken kişinin ülke içinde 

                                                           
196 Infra, Ayrım 3.2.1.1.1.1.  
197 Billur Yaltı Soydan, “Dar Yükümlülerin Elde Ettikleri Ücretlerde Türk Vergi Anlaşmalarının Rolü 
-183 Gün İstisnası”, Vergi Dünyası, Ocak 1994, Sayı: 149, s. 9.  
198 Bayraklı, op. cit.,  s. 30. 
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kalış gün sayısı olduğundan geçici ayrılmalarda da diğer ayrılmalarda olduğu gibi 

yurtdışında geçirilen sürenin gün hesabına katılmaması gerekir.  

 

Bazı yazarlar, oturmanın geçici amaçlı olmaması gerektiğini 

savunmaktadırlar. Buna sebep olarak da GVK’nın 5’inci maddesinde sayılan “belli 

ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, 

memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer 

kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelme” 

durumunun oturma sayılmayacağına ilişkin hükmü göstermektedirler.199 Ancak, 

kanımızca söz konusu hüküm oldukça kısıtlı haller için uygulanması gereken ve 

kendi içinde özellikleri ve şartları olan bir düzenlemedir. Bu hükümden yola çıkarak 

oturmanın geçici amaçlı olmaması gerektiğini söylemek doğru olmayacaktır. 

Nitekim kişinin bir takvim yılı içinde altı ay boyunca devamlı olarak Türkiye’de 

oturması bir başka deyişle bulunması Türkiye’de mukim olması için yeterli olacaktır 

ve kişinin geçici amaçlı gelmesi, 5’inci maddede düzenlenen istisnai hallere 

girmediği müddetçe, bu durumda bir değişiklik yaratmayacaktır. 

 

Bir diğer nokta ise, kişinin tam yükümlü statüsünü kazanacağı ana ilişkindir. 

Kişinin takvim yılı içinde Türkiye’ye giriş yapmadan önceki sürede tam yükümlü 

statüsünde olmayacağı ve dolayısıyla bu dönemde yurtdışında elde ettiği gelirlerden 

Türkiye’de vergilendirilmeyeceğinin açık olduğu belirtilmektedir.200 Bir örnek 

vermek gerekirse, yabancı bir ülkede mukim bir kişinin 9 Mart 2011 tarihinde 

Türkiye’ye girdiği ve yıl sonuna kadar kaldığı düşünüldüğünde, kişi 10 Eylül 2011 

tarihi itibariyle tam yükümlü statüsünü kazanır.  Kişi tam yükümlü statüsünü altı 

aydan fazla Türkiye’de kaldığı anda edindiğine göre bu statüyü geriye dönük olarak 

Türkiye’ye giriş yaptığı ana etki edecek şekilde mi kazanmaktadır? Yoksa kişi altı 

aydan fazla kalma halinin gerçekleşmesinden itibaren mi bu statüyü taşır? Gelir 

vergisi yıllık bazda belirlenen bir vergi olduğuna göre ve kişinin o yıla ilişkin 

yükümlülüğü de tüm yıla bakarak değerlendirileceğinden kişi Türkiye’ye giriş 

                                                           
199 Ibid. 
200 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 255. 
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yaptığı anda tam yükümlü statüsünü elde etmektedir.201 Kişi bir kere bu statüyü elde 

etmekle beraber de yılın geri kalan zamanında bu statüyü taşımakta, bir sonraki 

takvim yılında ise kişinin durumunun tekrar incelenmesi gerekmektedir. Verilen 

örneğe dönülecek olursa, 9 Mart 2011 tarihinde Türkiye’ye giren kişi, bu tarihe kadar 

geçen süre içinde tam yükümlü statüsünde değildir ve bu dönemde yurtdışında elde 

ettiği gelirlerden Türkiye’de vergilendirilmez.202 10 Eylül 2011 tarihinde edindiği 

tam yükümlü statüsünü 9 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2011 tarihine kadar korur.  

 

4.1.2.3. Oturma Esasına Getirilen İstisnalar 

 

GVK’nın 5’inci maddesinde Türkiye’de oturma esasına bağlı olarak mali 

ikametgâhın oluştuğu hallere birtakım istisnalar getirilmiştir. Söz konusu madde şu 

şekildedir: “Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, 

Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar: 1.Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye 

gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve 

durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya 

seyahat maksadıyla gelenler; 2.Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde 

olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar.” Görüldüğü üzere, 

istisnalar belli ve geçici görev veya iş nedeniyle ve zorunluluk hali olmak üzere iki 

grupta toplanmıştır. Ancak bu istisnaların “yabancılar” için geçerli olduğu 

görülmektedir. Kanımızca, burada yabancı kelimesi oturma süresi dışındaki esaslara 

göre tam yükümlü statüsünde olmayan kişileri ifade etmektedir.203 Keza, mali 

ikametgâh açısından uyrukluk bir ölçüt teşkil etmemektedir.  

 

4.1.2.3.1. Belli ve Geçici Görev veya İş Nedeniyle Oturma 

 

                                                           
201 Ibid. 
202 Ibid.  
203 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 256. Aynı yönde bkz. Özbalcı, op. cit., s. 83. Yazar, 
kanunkoyucunun yabancı ülkede yerleşmiş olan Türk uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu kişiler 
arasında bu şekilde bir ayrıştırma yapma amacı gütmediğini açıklamaktadır. Öncel/Kumrulu/Çağan da 
yabancılar kelimesinin kullanılmasının yarattığı sonuçlara değinmekte ve bu sonuçların engellenmesi 
için deyimsel yorumu aşan amaçsal ve genişletici bir yorum yapılması gerekliliğine vurgu 
yapmaktadır.  
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GVK’nın 5’inci maddesinin 1’inci bendine göre “ belli ve geçici bir görev 

veya iş için Türkiye’ye gelen ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve 

yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimseler”  altı aydan fazla 

kalsalar dahi mali ikametgâhları Türkiye’de oluşmaz. Burada dikkat çeken nokta 

görev veya işin hem belli hem de geçici olması gerektiğidir.204  Belli olmadan 

anlaşılması gereken işin yapılmadan önce işi yapacak kişi tarafından öngörülen ve 

sonucu da istenen bir iş olmasıdır. Belli olma unsurunun işin türü için değil konusu 

için aranması gerektiği belirtilmektedir.205 Geçicilikten ise işin tamamlanması 

sonrasında Türkiye’de kalma amacının olmaması anlamı çıkar.206  

 

Görüldüğü üzere, madde metninde belirli meslek mensupları sayılmış ve 

“bunlara benzeyen diğer kimseler” ile istisnanın kapsamı sayılanlarla sınırlı 

tutulmamıştır. Bu noktadan hareketle, bu istisnanın kapsamına girmek için kişinin 

hukuki anlamda bir meslek grubuna mensup olmasının gerekmediği ve işin belli ve 

geçici olmasının yeterli olacağı sonucuna varılır.  

 

Bunun dışında, madde metninde “tahsil veya tedavi veya istirahat veya 

seyahat amacıyla gelenler”in de aynı şekilde altı aydan fazla kalmalarına rağmen 

Türkiye’de mukim sayılmayacakları düzenlenmiştir. Buna göre kanunda sayılan bu 

amaçlarla gelen kişiler her ne kadar altı aydan fazla kalmış olsalar dahi Türkiye’de 

yerleşmiş sayılmayacak ve dar yükümlü statüsünde kalacaklardır. 

 

Öncelikle, bu maddenin kapsamının oldukça geniş olduğu görülmektedir. 

Kanunkoyucunun tahsil ve tedavi amacıyla altı aydan fazla kalma halinde oturma 

oluşmamasına ilişkin iradesi anlaşılırdır. Ancak bu durum istirahat ve seyahat 

amacıyla gelenler açısından geçerli değildir. Keza, istirahat veya seyahat amacıyla 

Türkiye’ye gelen ve altı ay boyunca Türkiye’de kalan kişinin hangi gerekçeyle bu 

amaçlarla gelmeyen kişilerden farklı muamele gördüğü anlaşılamamaktadır. Nitekim 
                                                           
204 Ibid., s. 81. 
205Ibid., s. 82. Yazar, Danıştay 4. Daire’nin 22.5.1954 tarihli ve E.1954/215, K.1954/1711 sayılı 
kararına atıf yapmaktadır. Bu kararda, yabancı bir şirketin şubelerini teftiş için İstanbul’da oturan 
kişinin işinin belli ve geçici olmadığı kabul edilmiştir. Keza, teftiş görevi türü itibariyle belli bir iştir 
ancak tek bir işe ait olmadığından belli değildir.  
206 Bayraklı, op. cit.,  s. 32. 
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bu istisnanın uygulanabilirliği de tartışmalıdır. Bir kişinin Türkiye’ye çalışma, 

eğitim, tedavi amacıyla gelmediği her durumda istirahat veya seyahat amacıyla 

geldiği iddia edilebilir ve kanımızca kanunen de böyle bir nitelendirmeye engel bir 

durum mevcut değildir. Bu durumda da adeta Türkiye’ye gelen ve altı aydan fazla 

süreyle Türkiye’de kalan hiçkimse medeni ikametgahı Türkiye’de olmadığı 

müddetçe Türkiye’de yerleşmiş sayılmayacak ve tam yükümlü statüsünde 

vergilendirilmeyecektir. Görülmektedir ki, bu istisnalar bu şekilde yorumlandığında 

oturma esasına göre Türkiye’de mali ikametgahın kurulması son derece 

güçleşmektedir. Oysa, oturma esasını böylece anlamsız kılacak şekilde bir 

düzenlemenin amaçlandığını söylemek kanımızca mümkün değildir. 

 

Öte yandan, kanunda sözü edilen bu amaçlardan biriyle Türkiye’ye gelen, 

ancak daha sonra bu amacından sapan, örneğin Türkiye’de çalışmaya başlayan, kişi 

Türkiye’de altı aydan fazla kalır ise artık kişinin mali ikametgâhı Türkiye’de oluşur. 

Ayrıca, burada dikkat edilmesi gereken bir husus da amacını değiştiren bu kişinin 

medeni hukuk çerçevesinde ikametgâhını Türkiye’ye taşıması durumunda altı ay 

kalmasının da gerekmemesidir. Kişinin, medeni hukuk çerçevesinde Türkiye’de 

mukim olduğu an itibariyle mali ikametgâhı da Türkiye’de oluşur. Keza, söz konusu 

istisnalar ikametgâh esasına değil, oturma esasına getirilmiştir. 

  

4.1.2.3.2. Zorunluluk Nedeniyle Oturma 

 

GVK’nin 5’inci maddesinde düzenlenen son istisna da kişinin iradesi dışında 

Türkiye’de bulunması halidir. Buna göre, bir kişi tutukluluk, hükümlülük veya 

hastalık gibi elde olmayan bir nedenle Türkiye’de kalır ise bu kişinin kalış süresine 

bakılmaksızın Türkiye’de mukim sayılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 

kişinin Türkiye’de kalışının irade dışı nedenlerle olmasıdır. Aksi takdirde bu istisna 

kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.207 

 

4.1.3. Mali İkametgâhın Uygulanması 

                                                           
207 Ibid., s. 33. 
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4.1.3.1. Danıştay’ın Mali İkametgâha Yaklaşımı 

 

Danıştay’ın mali ikametgâha ilişkin az sayıda içtihadı bulunmaktadır. 

Bunlardan Danıştay’ın kavrama yaklaşımını gösterenler aşağıda incelenecektir.  

 

Danıştay 4. Daire’nin E.2000/1032, K.2000/5300 sayılı, 14.12.2000 tarihli 

kararı dikkat çekmektedir. Bu kararda yurtdışında çalışma izni bulunan ancak 

Medeni Kanun çerçevesinde ikametgâhı Türkiye’de bulunan davacının ayrıca 

Türkiye’de altı aydan fazla oturduğu tespit edilerek tam yükümlü olduğuna karar 

verilmiştir. Kararda dikkat çeken hususlardan biri medeni ikametgâhın daimi 

ikametgâh olarak adlandırılmış olmasıdır. Ancak, Türk Hukuku’nda daimi ikametgâh 

diye bir kavram yoktur. Burada Danıştay’ın kullandığı ‘daimi’ teriminin, medeni 

hukuk anlamında ikametgâhın sürekli kalma niyeti unsuruna işaret ettiği 

görüşündeyiz. Öte yandan, medeni hukuk anlamında ikametgâhı Türkiye’de bulunan 

bir kişinin oturma esası çevresinde altı aydan fazla süre ile Türkiye’de bulunmasının 

onun mali ikametgâhını ve dolayısıyla mükellefiyet türünü belirlemede bir kıstas 

olamayacağı açıktır. Keza, bir kişinin medeni hukuk ikametgâhı Türkiye’de 

bulunuyor ise kişinin mali ikametgâhı da Türkiye’de kurulmuştur. Artık kişinin 

oturma esasına göre Türkiye’de yerleşmiş sayılıp sayılmayacağına bakmak 

gerekmemektedir.  

 

Danıştay 3. Daire’nin E.2002/3725, K.2004/2295 sayılı ve 22.9.2004 tarihli 

kararında ise yurtdışında çalışan bir kişinin yurtdışında ikamet ettiği ve dar mükellef 

olduğuna karar verilmiştir. Dikkat çeken nokta ise bu kararın karşı oyunda tam 

yükümlülüğü belirlemek için öncelikle medeni kanuna göre ikametgâhın Türkiye’de 

olup olmadığını belirlemek gerektiğine vurgu yapılmasıdır. Buna göre, bir yerin 

medeni hukuk anlamında ikametgâh teşkil etmesi için o yerde yerleşme niyet ve kastı 

olmaksızın bulunulması yetmez. Karşı oyda karara konu olan olayda kişinin aile ve iş 

ilişkilerinin Türkiye’de toplandığı verisinden hareketle kişinin Türkiye’de yerleştiği 

kanısına varılmaktadır. Kanımızca karşı oyun yaklaşımı hukuka uygundur. Keza, 

Danıştay 3. Daire, E.1984/3072, K.1985/1351 sayılı ve 30.4.1985 tarihli kararında 



 51 
 

kişinin ikametgâhının Türkiye’de oluşup oluşmadığını belirlerken yerleşme niyetinin 

varlığını aramış ve bu niyetin varlığına da kişinin Türkiye’de yürüttüğü faaliyetinin 

niteliği, daire kiralaması,  hatta dairesinde telefon tesis ettirmesi şeklinde birden çok 

olguyu değerlendirerek karar vermiştir. 

 

Oturma esasına getirilen istisnalara ilişkin 3. Daire’nin E.1984/3910, 

K.1985/195 sayılı, 18.1.1985 tarihli kararında ise Danıştay Fransa’da mukim bir 

haber ajansı adına çalışan ve bir iş sözleşmesi çerçevesinde yedi yıldır Türkiye’de 

yerleşmiş olan muhabirin Türkiye’ye belli ve geçici bir görevli olarak gelmiş 

sayılmayacağına hükmedilmiştir. 

 

4.1.3.2. Vergi İdaresi’nin Mali İkametgâha Yaklaşımı 

 

Vergi idaresinin mali ikametgâha ilişkin tasarrufları oldukça azdır. Ancak 

özellikle İdarenin ülkemizde sıkça görülen bir durum olan yurtdışında çalışmaya 

giden Türk vatandaşlarının mali ikametgâhına olan yaklaşımı oldukça önemlidir.  

 

Çalışma amacıyla yurtdışına giden işçilerin mali ikametgâhı hakkında vergi 

idaresinin yorumu zaman içinde değişiklik göstermiştir. 112 Seri Nolu Genel 

Tebliği’nde208, İdare, yurtdışına çalışma amacıyla giden kişileri bu kişilerin 

yurtdışına yerleşme amacıyla değil geçici olarak gitmeleri sebebiyle Türkiye’de 

mukim ve dolayısıyla tam yükümlü kabul etmiştir. Bu sonuca varılırken bu kişilerin 

çalıştıkları ülkede mukim kabul edilmedikleri, izinle oturdukları ve çalıştıklarına 

vurgu yapılmaktadır. İdare, 210 Seri Nolu Genel Tebliğ209 ile bu yaklaşımından 

vazgeçmiş ve yurtdışında oturma ve çalışma izni bulunan Türk vatandaşlarının 

çoğunluğunun aileleriyle birlikte uzun süreden beri bulundukları yabancı ülkede 

yaşadıkları ve bu kişilerin kişisel ve ekonomik ilişkilerinin merkezinin Türkiye’den 

ziyade bulundukları ülkede yoğunlaştıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla, bu kişiler 

yurtdışında mukim kabul edilmekte ve Türkiye’de dar yükümlü statüsüne sahip 

olmaktadırlar. İdare ayrıca Türkiye’nin yurtdışında yaşayan vatandaşların 

                                                           
208 RG. T. 14.03.1973, No. 14476. 
209 RG. T. 06.03.1998, No. 23278. 
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bulundukları ülkelerin çoğunluğuyla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 

olduğunu ve bu anlaşmalarda kişinin daimi meskeninin veya kişisel ve ekonomik 

ilişkilerinin bulunduğu yerde mukim kabul edildiğini ifade etmektedir.210  

 

İdare’nin bu son yaklaşımı bu kişilerin fiili durumlarını dikkate alması 

sebebiyle kanımızca daha makuldür. Ancak bu durum yurtdışında çalışma izni veya 

oturma izni olan her kişinin mali ikametgâhının belirlenmesi için her somut olayda 

değerlendirme yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Keza, yurt dışında 

çalışma izni bulunan bir kişinin ikametgâhı pekâlâ Türkiye’de bulunabilir. Her 

halükarda aranması gereken husus kişinin sürekli kalma niyeti ile Türkiye’de oturup 

oturmadığıdır. Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir ki, bir kişinin sürekli kalma niyeti 

ile Türkiye’de oturduğunun belirlenebilmesi için ikametgâhının Türkiye’de kayıtlı 

olmasının tespiti de yeterli olmayacaktır.211 Türkiye’de kayıtlı ikametgâhının 

olmasının dışında, ancak kişinin sürekli kalma niyetini gösteren diğer emarelerin de 

değerlendirilmesi suretiyle kişinin Türkiye’de mukim olduğu belirlenebilir.  

 

4.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh  

 

Kurumlar açısından mali ikametgâh 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun (KVK) “Tam ve Dar Mükellefiyet” başlıklı 3’üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. 3’üncü maddenin 1’inci fıkrasına göre, kanuni veya iş merkezi 

Türkiye’de bulunan kurumlar tam yükümlü statüsündedirler ve Türkiye içinde ve 

dışında elde ettikleri kazançları üzerinden Türkiye’de vergilendirilirler. Kurum 

kavramının kapsamı Kanun’un 1’inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, sermaye 

şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi 

işletmeler, iş ortaklıkları kurum kapsamındadırlar.  

 

3’üncü maddenin 2’nci fıkrasında ise dar yükümlü kavramı açıklanmış ve 

kanuni veya iş merkezlerinden biri Türkiye’de bulunmayan kurumların sadece 

                                                           
210 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 258-259. 
211 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, op. cit., s. 123-124. 
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Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği kural altına 

alınmıştır.  

 

Görüldüğü üzere, kurumların tam yükümlülük statüsü mali ikametgâhlarına 

bağlanmıştır. Buna göre, kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye’de bulunan 

kurumların mali ikametgâhı Türkiye’de bulunmaktadır.212 Bu kavramlar, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun son iki fıkrasında tanımlanmıştır. Bir kurumun kanuni merkezi 

ya da iş merkezinden birinin Türkiye’de bulunması kurumun mali ikametgâhının 

Türkiye’de oluşması ve tam yükümlü statüsünde yer alması için yeterli olacaktır.  

 

4.2.1. Kanuni Merkez 

 

KVK'nın 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında kanuni merkez, vergiye tabi 

kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya 

sözleşmelerinde gösterilen yer olarak tanımlanmıştır. Kurumlar ana sözleşme veya 

tüzük gibi hukuki tasarruflarla doğarlar ve kurumun yasallık kazanmasını sağlayan 

bu belgelerde gösterilen yer veya bu belgenin düzenlendiği yer bu kurumun yasal 

merkezidir.213 Bu açıdan kanuni merkez kesin bir kavramdır. Kanuni merkezin 

belirlenmesinde herhangi bir güçlüğün ortaya çıkmadığı belirtilmektedir.214 Keza, 

sermaye şirketleri ve kooperatiflerin kanuni merkezleri ana sözleşmelerinde 

gösterilir.215 Ticaret Kanunu uyarınca kural altına alınan bu husus Medeni Kanun ile 

                                                           
212 Bazı yazarlar, kurumlar vergisinde gelir vergisinden farklı olarak yerleşme kavramı yerine kurum 
merkezi kavramına yer verildiğini vurgulamaktadırlar. Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s. 335. 
Kanımızca bu farklılığa rağmen kurum merkezi kavramı kurumun bir yer ile olan ilişkisini ve bu 
ilişkinin vergisel sonuçlarını ifade ettiğinden mali ikametgâh kavramına işaret etmektedir.  
213 Adnan Tezel, Türk Vergi Hukukunda Dış Vergileme (Dış Vergileme), Yayınlanmamış 
Doçentlik Tezi, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi, İstanbul, 1978 s.  84.; Ekmekci, op. cit., s. 
11 
214 Ekmekci, op. cit.,  s. 11.; Özbalcı, op. cit., s. 96. 
215 Anonim şirketlere ilişkin düzenleme, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (RG. T. 14.2.2011, 
No.27846) 339’uncu maddesinde yer almaktadır. Buna göre, esas sözleşmenin yazılı şekilde 
yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır ve şirketin merkezinin 
bulunacağı yerin esas sözleşmeye yazılması gerekir. Aynı yükümlülük limited şirketler açısından 
kanunun 576’ncı maddesinde tekrarlanmıştır. Kollektif şirketler açısından ise, aynı şekilde aynı 
kanunun 213’üncü maddesi de kollektif şirket sözleşmesine şirketin merkezinin yazılmasını zorunlu 
kılmaktadır.  İktisadi kamu kuruluşlarının kanuni merkezleri, kuruldukları kanunla ya da yetkili organ 
veya makamların kararında gösterilir. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kanuni merkezleri 
ise kuruluşla ilgili kararda yer alır. Bu hususta açıklık yok ise kanuni merkezin iktisadi işletmenin 
bağlı olduğu kamu tüzel kişisi veya dernek ya da vakfın bulunduğu yerde olduğunun kabul edilmesi 
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de uyum göstermektedir.216 Nitekim tüzel kişilerin ikametgâhına ilişkin düzenlemeyi 

içeren MK, m.51'de “Tüzel kişilerin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir 

hüküm olmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.” denilmiştir.  

 

4.2.2. İş Merkezi  

 

Yasal düzenleme uyarınca, bir kurumun kanuni merkezi her ne kadar 

Türkiye’de bulunmasa da eğer kurumun iş merkezi Türkiye’de bulunuyor ise bu 

kurumun mali ikametgâhı Türkiye’de oluşur ve kurum tam yükümlü statüsüne girer. 

Kanuni merkez ölçütünün yanında iş merkezi ölçütünün getirilmesinin sebebi 

muvazaa olasılığını ortadan kaldırmaktır. Keza, iş merkezi ölçütü, fiili durumdan 

ziyade nesnel unsurlara bağlı olarak belirlenen kanuni merkez ölçütünün boşluğunu 

doldurmak üzere getirilmiştir.217 Bazı yazarlar, iş merkezi ölçütünün kanuni 

merkezin yanında ‘eylemli’ bir ölçüt olduğunu ifade etmişlerdir.218 

 

İş merkezi kavramı, KVK'nın 3’üncü maddesinin son fıkrasında, iş 

bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer olarak tanımlanmıştır. Ancak, iş 

merkezinin tespiti kanuni merkezin tespiti gibi kolay olmamaktadır. Keza “iş 

bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer”den ne anlaşılması gerektiği 

somut olarak belirli değildir. Türk Vergi Hukuku’nda iş merkezinin eylemsel 

                                                                                                                                                                     
gerektiği ifade edilmektedir. Özbalcı, op. cit., s. 96. İş ortaklıkları, birbirinden ekonomik ve hukuksal 
yönden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir yapı işinin ifasını iş sahibine karşı 
herbiri işin tamamından sorumlu olmak üzere üstlenerek gerçekleştirmek amacıyla bir sözleşme bağı 
çerçevesinde biraraya gelmeleriyle oluşan ilişki olarak tanımlanmaktadır. Kurumlar vergisi 
mevzuatında yer alan iş ortaklıkları ise bu tanıma tam oturmamaktadır. Nami Barlas, Adi Ortaklık 
Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul, Vedat, 2008, s. 251-253. Kurumlar Vergisi 1 Seri 
Nolu Genel Tebliğince (RG. T. 3.4.2007, No.26842), kurumlar vergisi açısından iş ortaklıkları, KVK 
madde 2’de yazılı olan kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli 
bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları 
ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır. 
Görüldüğü üzere, KVK kapsamında kurumlar vergisi yükümlüsü olan iş ortaklıkların açısından belirli 
bir işin varlığı söz konusudur ve iş ortaklıklarının kanuni merkezi de bu belirli işin yapıldığı yer 
olacaktır. 
216 Başak, op. cit., s. 120. Selahattin Tuncer, “Vergi Kanunlarımızda İkametgah Kavramı-I”, Vergi 
Dünyası, Mayıs 1990, s.  4. 
217 Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit.,  s. 336. 
218 Selim Kaneti, "Türkiye'de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesinin Ana Çizgileri", Makaleler, 
İstanbul, On İki Levha, 2011, s. 66.  
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olgulara göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.219 Bu durumda belirlenmesi 

gereken olgu, iktisadi faaliyetlerin ve işlemlerin ağırlıklı olarak Türkiye’de toplanıp 

toplanmadığıdır. Her somut olayın özelliklerine bakılarak iş merkezinin Türkiye’ye 

kaydığını gösteren belirti ve karinelerinin değerlendirilmesi gerektiği 220; yönetim 

kurulunun, genel müdürlüğün veya muhasebe merkezinin bulunduğu yerin iş 

merkezi oluşturabileceği belirtilmektedir.221  

 

Bu durumda ortaya çıkan bir sorun, bir kurumun birden fazla yerde işlerinin 

toplanması durumudur. Bazı yazarlar, bir kurum açısından birden fazla iş merkezi 

olarak kabul edilebilecek yerin var olması durumunda bunlardan idare işleri 

bakımından en çok iş görülen yerin iş merkezi oluşturacağı görüşünden hareketle bir 

kurumun teorik olarak birden fazla iş merkezinin söz konusu olamayacağını 

savunmaktadırlar.222 Buradan çıkan anlam, bu yerler arasında bir karşılaştırma 

yapmak gereceği ve bu karşılaştırma sonucunda idare işleri bakımından en çok iş 

hangi yerde görülüyor ise diğerlerine nazaran bu yerin iş merkezini oluşturacağıdır. 

Ancak, iş merkezi kavramının idare işleri bakımından en çok iş görülen yer olarak 

belirlenmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Keza, kanun işlerin toplandığı ve 

yönetildiği yer ifadesiyle hem kurumun işlerine hem de yönetim faaliyetine 

bakılması gerektiğini işaret etmektedir. Bu açıdan, diğer faaliyetlere nazaran idare 

işlerinin ön plana çıkarılmasının geçerli bir gerekçesi yoktur. Kaldı ki, böyle bir 

yaklaşım somut hayat örneklerinde iş merkezi kavramının işaret etmek istediği fiili 

durumu yansıtmayacak sonuçlara götürebilir. Bir örnek vermek gerekirse, tüm 

yatırımları ve ticari faaliyetleri Fransa’da olan, Fransız kanunlarına göre kurulmuş 

bir şirketin yönetim kurulu toplantılarının Türkiye’de yapıldığını ve şirketin idaresine 

ilişkin en üst düzeyde kararların Türkiye'de alındığını varsayalım. Bu durumda tüm 

ticari faaliyeti ve yatırımları Fransa’da olan bu şirketin iş merkezi, sadece idare 

işlerinin çoğunluğunun Türkiye’de yapılması sebebiyle Türkiye’de oluşabilir ve bu 

kurum Türkiye’de mukim kabul edilebilir mi? Kanımızca bu soruya olumsuz yanıt 

vermek gerekir. Nitekim bu kurumun iş merkezinin tespitinin yalnızca idare işlerine 
                                                           
219 Ekmekci, op. cit.,  s. 11. 
220 Ekmekci, op. cit., s. 12. Özbalcı, op. cit., s. 98. 
221 Ekmekci, op. cit., s. 11. Özbalcı op. cit., s. 98. 
222 Başak, op. cit., s. 121. 
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ilişkin faaliyetlere değil kurumun tüm faaliyetleri göz önüne alınarak yapılması 

gerekecektir. Sonuç olarak iş merkezini belirlerken bizi yalnızca idare işlerinin 

yoğunlaştığı yere yönlendiren ne bir yasal dayanak ne de bir içtihat mevcuttur.223  

 

İdare işlerinin çoğunluğunun görüldüğü yere ilişkin bir diğer sorun ise 

çoğunluğun niteliksel mi yoksa niceliksel çoğunluğu mu ifade edeceğidir. Burada, 

niteliksel çoğunluktan kastımız, bir şirketin en üst düzeydeki idari kararlarıdır. 

Niceliksel çoğunluk ise kurumun yürümesi adına yapılan günlük idari işleri anlatacak 

şekilde kullanılmıştır. Bir diğer deyişle, acaba kurumun faaliyetlerine ilişkin en üst 

düzeydeki idare ve denetim mekanizmasının nerede yoğunlaştığına mı bakılmalıdır, 

yoksa stratejik kararları içermeyen kurumun gündelik idari işlerinin nerede 

toplandığına mı bakılmalıdır. Görüldüğü üzere, idare işlerinin çoğunluğunun 

görüldüğü yer bu soruların hiçbirine cevap vermemektedir.  

 

İkametgâh ilkesi bir devletin ülkesel egemenliği altında ikamet eden kişilerin 

(kurumların) dünya çapındaki gelirlerinin vergilendirilmesi anlamına gelir ve kişi 

(kurum) ile devlet arasındaki “kişisel bağı” ifade eder. Buna göre, kurumların fiilen 

nerede ikamet ettiklerini belirlemek önem kazanır. Kurumların yükümlülük statüsünü 

belirleyen KVK’nın, 3’üncü maddesinde iş merkezi kavramıyla sağlanmak istenen, 

yalnızca kuruluş sözleşmelerinde gösterilen yere bağlı kalınmaksızın kurumların 

fiilen işlerinin toplandığı ve idare edildiği yeri belirlemek ve kurumların mali 

ikametgâhının gerçekte Türkiye’de kurulup kurulmadığını belirlemektir. Bunun 

sonucu, kurumun Türkiye’de mukim olması ve tam yükümlülük statüsüne girmesidir. 

Öte yandan, Türk Vergi Hukukunun, kişinin Türk devleti ile kişisel bir bağı olup 

olmadığını ve Türk devletinin ülkesel egemenliği altına girip girmediğini belirlemek 

dışında başka bir ülkede de iş merkezi olup olmadığını belirlemek gibi bir sınır ötesi 

yetkisi bulunmamaktadır. Burada iş merkezi kavramı ile tespit edilen tek nokta 

kanuni merkezi Türkiye’de olmayan kurumun iş merkezinin Türkiye’de olup 

olmadığı, esasen Türkiye’de mukim olup olmadığıdır. Yoksa, basit bir örnekle 

açıklamak gerekirse, işlerinin dağılımı ve yönetimi Türkiye ile Fransa arasında eşit 

                                                           
223 Öte yandan, Başak da “idare işleri bakımından en çok iş görülen yer” tespitinin çok uluslu şirketler 
açısından yeterli olmayacağını kabul etmektedir. Başak, op. cit., s. 122-123. 
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olarak dağılmış olan bir kurumun Türk hukukuna göre hem Türkiye’de hem de 

Fransa’da, iş merkezine sahip olması kanımızca mümkündür.224 Fakat bu durum, söz 

konusu kurumun Türkiye’de mukim olmasını engellemeyecektir. Ancak, bu kurum 

Fransız vergi kanunlarına göre de Fransa’da mukim kabul edilir ise bu durumda 

kurum hem Türkiye’de hem de Fransa’da mukim olacak ve tam yükümlü statüsüne 

girecektir. Çifte mukimlik olarak nitelendirilen bu durum ulusal yöntemlerle ve çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile engellenmeye çalışılmaktadır.  Tüm bu 

gerekçelerle, bir kurumun teorik olarak birden çok iş merkezine sahip olamayacağına 

ilişkin görüşe katılmıyoruz.225  

 

Objektif bir ölçüt olması sebebiyle önerilen bir diğer ölçüt ise ticaret 

hacimlerinin matematiksel olarak karşılaştırılmasıdır. Bu ölçüte göre, matematiksel 

olarak bir kurumun ticaret hacmi ağırlıklı olarak nerede yoğunlaşıyorsa iş merkezi 

orası olacaktır.226 Kanımızca, yalnızca matematiksel ölçüte dayalı olarak iş 

merkezini tespit etmek mümkün değildir. Bunun sebebi, iş merkezi kavramının 

hukuki bir kavram olmasıdır. Her ne kadar birden fazla yerde faaliyet gösteren bir 

kurumun iş merkezinin bu yerler arasında bir karşılaştırma yapılarak tespit edilmesi 

gerekse de kanun tarafından iş bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer 

olarak tanımlanan iş merkezi kavramı matematiksel bir karşılaştırmadan öte hukuki 

bir olguyu ifade etmektedir. Bu nedenle ticaret hacimlerinin matematiksel 

ölçümlenmesi destekleyici veya tamamlayıcı unsur olarak kabul edilmelidir. 

Nitekim, iş bakımının işlemlerin toplandığı yer ticaret hacmine işaret edebilirse de 

yönetildiği yer, yabancı hukuklarda yer alan merkezi yönetim ve denetim kavramının 

                                                           
224  Şirketlerin vergilendirilmesi açısından mali ikametgâh için kuruluş yeri ve merkezi yönetim ve 
denetim yeri ölçütlerini bağlama noktası olarak kabul eden İngiliz Vergi Hukuku’nda da bir şirketin 
merkezi denetim ve yönetim faaliyetlerinin birden çok yere bölündüğü hallerde birden çok yerde 
merkezi denetim ve yönetim yerinin olabileceği kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için bakınız: Panayi, 
op. cit., s. 828-830.  
225 Nitekim Alman içtihat hukukunda yakın tarihli iki kararda kurumların birden fazla iş merkezi 
olabileceği kabul edilmiştir. Bazı yazarların kurumların son dönemlerde ortaya çıkan yeni 
yapılanmaları göz önüne alındığında bu yaklaşımın gerçekçi olduğunu savundukları aktarılmaktadır. 
Eva Burgstaller, Katharina Haslinger, “Place of Effective Management as a Tie-Breaker-Rule – 
Concept, Developments and Prospects”, International Tax Review, Volume 32, Issue 8/9, 2004, s. 
379. 
226 Başak, op. cit., s. 123. 
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içeriğinden hareketle, en üst düzeydeki yönetimin icra edildiği yeri işaret 

etmektedir.227 

 

Öte yandan, şirket ortaklarının ikametgâh yerinin de bir ölçüt olabileceği; bir 

şirketin ortaklarının Türkiye’de mukim olması halinde bu durumun şirketin iş 

merkezinin Türkiye’de olduğuna kanıt oluşturabileceği belirtilmektedir.228 Ancak 

yalnızca ortakların ikametgâhına bakmak kanımızca yeterli olmayacak, bunun 

yanında diğer unsurların da iş merkezinin Türkiye’de olduğu bulgusunu güçlendirir 

nitelikte olması gerekecektir. Keza, her ne kadar ortaklar şirketin yönetim ve 

denetiminde en önemli aktörler olsalar da şirketler ortaklardan bağımsız varlıklardır 

ve kendi koşulları içinde değerlendirilmeleri gerekmektedir.  

 

Sonuç olarak, Türk Vergi Hukuku’nda iş merkezi her ne kadar kanunda iş 

bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer olarak tanımlanmış olsa da 

kavram netlik kazanmış değildir. Bu konuya yargı kararlarında ve vergi idaresinin 

tasarruflarında bir açıklık getirilmiş değildir. Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin üst 

düzeye ulaştığı, ticari faaliyetlerin gitgide sınır ötesi nitelik kazandığı günümüzde, iş 

merkezi kavramın Türk Vergi Hukuku açısından daha da önem kazandığı 

gerçeğinden hareketle bu kavramın anlamının zaman içerisinde açıklık kazanacağı 

görüşündeyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
227 V. Ayrım 3.2.1.2. 
228 Ibid., s. 139. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARINDA 

MALİ İKAMETGÂH 

 

5. Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgâhın Tarihsel Gelişimi 

 

5.1. Vergi Anlaşmaları 

 

Yüzyıllardır kişiler yabancı ülkelerdeki gerek mesleki ve ticari faaliyetleri 

gerekse yatırımlarından gelir elde etmektedirler. Seyahat masraflarının düşmesi, 

iletişim teknolojisindeki ilerlemeler gibi pek çok gelişme sayesinde bu durum 

gittikçe daha sık görülmektedir.229 Sınır ötesi işlemlerin artması ile birlikte bir vergi 

yükümlüsünün ya da bir vergi konusunun birden fazla devletin vergilendirme 

yetkisine girmesi gittikçe daha sık karşılaşılan bir durum olmaktadır.  

 

Aynı vergi konusunun birden fazla devletin egemenliği altına girmesi 

sonucunda bu vergi konusu birden fazla devlet tarafından vergilendirilir. Bu durum 

uluslararası çifte vergilendirmeyi ifade eder. Çifte vergilendirme doktrinde “ayrı 

devletlerin birbirlerinden bağımsız olarak koydukları vergi kuralları sonucunda aynı 

vergi süjesinin aynı vergi konusu dolayısıyla iki defa yükümlü olması” olarak 

tanımlanmaktadır.230 Uluslararası çifte vergilendirme ekonomik ve hukuksal olmak 

üzere ikiye ayrılır. Vergi yükünün aynı vergi yükümlüsü tarafından yüklenilmesi 

durumunda uluslararası hukuksal çifte vergilendirme meydana gelir.231 Aynı vergi 

konusunun farklı vergi yükümlülerinin elinde vergilendirilmesi durumunda ise 

ekonomik çifte vergilendirme ortaya çıkar.232 Vergi anlaşmalarının konusunu 

hukuksal çifte vergilendirmenin önlenmesi oluşturur ve kural olarak ekonomik çifte 

vergilendirme vergi anlaşmalarının kapsamına girmez.233  

                                                           
229 UN, Manual, s. 2.  
230 Tezel, Dış Vergileme, s. 29.  
231 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 2-3, 10.; UN, Manual, s. 11. 
232 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 10.  
233 UN, Manual, s. 11. Bunun istisnasını ise Model’in bağımlı teşebbüslere ilişkin 9’uncu maddesinin 
2’nci fıkrası oluşturur. Mogens Rasmussen, International Double Taxation, the Netherlands, 
Kluwer, 2011, s. 2.  



 60 
 

 

Vergilendirme yetkisi devletlerin egemenliklerine dayanan bir iç hukuk 

meselesidir. Devletler ulusal sınırlar içinde olmak kaydıyla egemenlikleri 

altındakileri bağımsızca vergilendirme yetkisine sahiptirler. Buna karşılık, bu yetki 

vergi adaletinin dışlandığı anlamına gelmez.234 Vergi adaleti, vergilerin genel 

olmasının yanında eşit durumda olanlara eşit, eşit durumda olmayanlara eşitsizlikleri 

derecesinde farklı davranılmasını gerektirir.235 Çifte vergilendirmede ise kişiler 

açısından adaletsiz bir durum söz konusudur.236 Keza, çifte vergilendirme mal ve 

hizmetlerde sınır ötesi ticarete ve mal ve kişilerin serbest dolaşımına bir engel 

oluşturmaktadır.237 Vergi anlaşmaları da bu noktada yatırımları yurtiçinde kalan 

vergi yükümlüleri ile işlemleri sınır ötesi özellik taşıyan vergi yükümlüleri arasında 

vergi yükü açısından oluşan eşitsizliğin giderilmesi amacını taşımaktadır.238  

 

 “Uluslararası hukukun kişisi olan iki devletin, aynı gelir üzerinde 

kullandıkları vergilendirme yetkilerinin çakışmasından doğan çifte vergilendirmeyi 

önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla aralarında yaptıkları hukuksal bir işlem”239 

olarak tanımlanan vergi anlaşmalarının varoluş sebebi çifte vergilendirmenin 

önlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak anlaşmalar bir gelirin bir kere 

vergilendirilmesi amacıyla hangi ülkenin vergilendirme yetkisine sahip olacağını 

belirlerler. Ayrıca anlaşmaların uluslararası işlemlerde vergi kaçakçılığını önleme 

amaçları bulunur.240  

 

 Günümüzde bu kapsama erişen vergi anlaşmalarının tarihi 1. Dünya 

Savaşı’ndan öncesine kadar gider. İlk vergi anlaşması Prusya ve Avusturya arasında 

1899 yılında imzalanmıştır. 1909 yılında Macaristan ile Avusturya arasında 

                                                           
234 Adnan Tezel, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye 
Uygulaması, İstanbul, TÜSİAD, 1989, s. 7.  
235 Çağan, op. cit., s. 147-148.  
236 Tezel, Uluslararası, s. 9. 
237 Kevin Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties, Amsterdam, IBFD 
Publications, 2007, s. 53. 
238 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 33. Vergi anlaşmalarının işlevi esasen bununla sınırlı kalmamakta 
anlaşmalar uluslararası vergi kaçakçılığını ve vergiden kaçınmayı önlemeye ve ekonomik kalkınmayı 
geliştirmeye yönelik işlevleri de mevcuttur. V. Ibid., s. 31 vd. 
239 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 29.  
240 Holmes, op. cit., s. 54.  
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imzalanan anlaşmanın ardından 1. Dünya Savaşı sebebiyle 1920’lere kadar bu alanda 

pek bir gelişme yaşanmamıştır.241  

 

İki devletin temsilcilerinin bir anlaşma taslağı üzerinde görüş birliğine 

varmalarının güçlüğü, vergi sistemlerindeki farklılıklar ve vergilendirmenin 

karmaşık yapısı uluslararası kuruluşları model anlaşma metni oluşturmaya itmiştir. 

Model anlaşmalar sayesinde görüşme esnasında ortaya çıkan teknik sorunların 

çözümlenerek görüşme sürelerinin kısaltılması ve anlaşma akdinin kolaylaştırılması 

amaçlanmıştır. Farklı ülkelerdeki farklı koşullara göre uygulama özelliğine sahip 

olan Model Anlaşmalar esnek bir yapıya sahiptir. Bağlayıcılığı bulunmayan bu 

modeller çifte vergilendirilmenin çözümü için bir araç niteliği taşırlar ve yol gösterici 

ve aydınlatıcı niteliktedirler.242  

 

Bu amaçlar çerçevesinde, 1920’lerde Milletler Cemiyeti çifte 

vergilendirilmenin önlenmesi konusunu incelemeye almış ve ilk model anlaşmayı 

oluşturmuştur. İlk model anlaşmanın 1928 yılında yayımlanmasını 1943 yılında 

Meksika Model Anlaşması ve 1946 yılında Londra Model Anlaşması izlemiştir. 1956 

yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (“OEEC”) tarafından kurulan Mali 

Komite yeni bir model anlaşma metni oluşturma çalışmalarına başlamış ve çalışma 

1961 yılına kadar sürmüştür. 1960 yılında OEEC’nin halefi Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü ilk model anlaşmasını 1963 yılında yayımlamıştır. İlk model, 1977, 

1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 ve son olarak da 2010 yıllarında 

revize edilmiştir. Bu dönemde, gelişmekte olan ülkelerin menfaatlerini daha iyi 

yansıtan bir model anlaşma ortaya koyma amacıyla Birleşmiş Milletler (“BM”) de, 

1980 yılında ilk BM model anlaşmasını yayımlamıştır. Bu anlaşma da 2001 ve 2011 

yıllarında revize edilmiştir.243  

 

                                                           
241 Ibid., s. 56.  
242 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 42-43.  
243 a) Ibid., s. 36-42., Holmes, op. cit., s. 56-61.  
b) Bu model anlaşmaların yanında ABD Model Anlaşması bulunmaktadır. İlk versiyonu 1996 yılında 
yayımlanan ABD Model Anlaşması sermaye ihraç eden bir ülke olarak ABD’nin menfaatlerini 
gözeten bir modeldir. Holmes, op. cit., s. 62. Kendine özgü bir takım düzenlemeler içeren bu anlaşma 
modeli çalışmamız açısından kapsam dışı bırakılmıştır. 
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Tarihsel açıdan bu şekilde gelişen anlaşmalarda mali ikametgâh kavramı da 

zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Mali ikametgâh kavramının tarihsel olarak 

gelişimine bakmak kavramın içeriğini belirlemede kuşkusuz son derece önem 

taşımaktadır.  

 

5.2. Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgâhın Gelişimi 

 

5.2.1. Milletler Cemiyeti’nin Mali İkametgâha Yaklaşımı 

 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin uluslararası boyuttaki 

çalışmalar Milletler Cemiyeti tarafından 1921 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda dolaysız vergilerde ilk çifte vergilendirmeyi önleme model anlaşması 

1928 yılında hazırlanmıştır. Bu anlaşma farklı vergi sistemlerine sahip olan ülkeler 

göz önüne alınarak üç metin halinde hazırlanmıştır. 1928 Model Anlaşması genel 

olarak kaynak devletinin vergilendirme yetkisine öncelik tanıyan bir modeldi. Ancak,  

model portföy yatırımlarında yatırımcının ikametgâh ülkesinde vergilendirilmesini 

öngörmesi sebebiyle ve o dönemde doğrudan yatırımın oldukça sınırlı olması 

sonucunda kaynak ülkede vergilendirme büyük ölçüde gerçekleşmiyordu.244  

 

Gelişmekte olan devletlere özgü sorunların yer aldığı ilk anlaşma olarak ifade 

edilen Meksika Model Anlaşması, 1928 Model Anlaşması’nın 1935 yılında resmi 

olarak kabul edilmeyen tasarı halindeki Vergilendirme Açısından Ticari Kazançların 

Paylaştırılmasına İlişkin Anlaşma ile birleştirilerek revize edilmesi ile 1943 yılında 

oluşturulmuştur. Bu model anlaşmayı 1946 yılında Londra Model Anlaşması 

izlemiştir. Yukarıda bahsedilen model anlaşmalardan hiçbiri geniş bir uygulama 

alanına yayılmamıştır. Ancak bu model anlaşmalar tarafından ortaya koyulan ilkeler 

günümüzde geçerli olan metinlerde değişerek ve geliştirilerek büyük ölçüde takip 

edilmiştir.245 

 

                                                           
244 UN, Manual, para.52-53.  
245 Ibid., para. 66.  
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Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan bu anlaşmalarda mali ikametgâh 

güncel anlaşmalardaki şeklinden oldukça farklıdır. Öte yandan, mali ikametgâhın  

tanımı anlaşma metninde değil, anlaşmaya ek olan protokolde yer almaktadır. 

Protokol, mali ikametgâha ilişkin olarak Akit Devletlerin iç hukukuna gönderme 

yapmamakta246, mali ikametgâhı bir yükümlünün mutad ikametgâhının bulunduğu 

yer olarak tanımlamaktadır. Mutad ikametgâh burada daimi mesken anlamına gelir.  

Protokolde, gerçek kişiler açısından ikametgâh devletine vergilendirme yetkisi 

vermekle yetinilmektedir. Protokol, ayrıca, günümüzde iç hukuk kurallarında 

karşılaştığımız bir kavram olan 183 gün kuralını içermektedir. Bu kural kısaca bir 

yükümlünün bir ülkede bir takvim yılı içinde yüz seksen üç günden fazla kalması 

halinde o ülkede vergilendirilmesi şeklinde açıklanabilir.  

 

Anlaşmalar, yükümlünün iki ülkede ikametgâhının bulunması halinde “esas 

ikametgâhın” mali ikametgâh sayılacağını kabul etmiştir. Yetkili makamlar, esas 

ikametgâhı yükümlünün kalış süresi, sıklığı ve düzenliliğini, yükümlünün ailesinin 

genellikle kaldığı yeri ve yükümlünün faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer ile 

yakınlığını dikkate alarak tespit edeceklerdir. Tüm bu kriterlere rağmen, yükümlünün 

esas ikametgâhı belirlenemez ise iki devletin yetkili idarelerinin anlaşmanın ruhunun 

gerektirdiği önlemleri alarak durumu müzakere etmeleri öngörülmüştür. 

 

O dönemde, devletler genel olarak kaynak devleti olarak vergilendirme 

yetkilerini kullandıkları için kurumların mali ikametgâhı günümüze oranla daha az 

önem taşıyordu.247 Kurumların mali ikametgâhı ise 1943 tarihli Meksika Model 

Anlaşmasının eki Protokolde kuruluş yeri olarak belirlenmişken, bu belirleme 1946 

tarihli Londra Model Anlaşmasının eki Protokolde ise dramatik olarak değiştirilmiş 

ve asıl yönetim merkezi şeklini almıştır.  

 

Milletler Cemiyeti’nin çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bu model 

anlaşmalardan hiçbiri geniş bir uygulama alanına yayılmamıştır. Ancak görüldüğü 

                                                           
246 Richard Vann, “”Liable To Tax” and Company Residence”,  Residence of Companies under Tax 
Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 214. 
247 Ibid., s. 215-216.  
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üzere, bu metinler günümüzde geçerli olan metinler tarafından ortaya koyulan ilkeler 

değiştirilerek ve geliştirilerek büyük ölçüde takip edilmiştir. 

 

5.2.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Mali 

İkametgâha Yaklaşımı 

 

1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC), 1956 

yılında çifte vergilendirmeyi önleme model anlaşması taslağı hazırlamak üzere Mali 

Komite kurmuştur. Mali Komite, çıkış noktası olarak Londra Model Anlaşması 

metnini dikkate almıştır.  

Mali Komitenin 2 Numaralı Çalışma Grubunun, mali ikametgâh kavramı 

hakkında düzenlediği raporda, mali ikametgâhın yükümlünün tam yükümlü olup 

olmadığını belirlemek için bir kriter olduğu belirtilmiştir.248 Buna göre, mali 

ikametgâhın üç işlevi olduğu ortaya koyulmuştur. Bunlar, anlaşmanın uygulama 

kapsamını belirlemek, çifte ikametgâh sorunlarını çözmek ve ikametgâh ve kaynak 

arasında ortaya çıkan ihtilafları çözmektir. Anlaşmanın uygulama kapsamını 

belirlemek ve ikametgâh ile kaynak arasındaki ihtilafları çözmek için iç hukuktaki 

ikametgâh kavramına atıf yapmanın yeterli olduğu, sadece çifte ikametgâha ilişkin 

sorunlar için kurallar getirmenin yeterli olacağı kanısına varılmıştır.249  

 

Çalışma Grubu’nun 19 Eylül 1957 tarihli raporunda ikametgâh teriminin tam 

anlamıyla doğru olmadığı, sınırlı bir anlamı olduğu ve bu nedenlerle “tam 

yükümlülük” ifadesi ile değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiş, İsviçre Delegasyonu 

tarafından mali ikametgâhın özel hukuktaki ikametgâhın ötesinde bir anlam taşıdığı 

ve tam yükümlülük yaratan her durumu kapsadığı belirtilmiş ve bu öneriye karşı 

çıkılmıştır.250 İsviçre Delegasyonu ayrıca maddenin sadece gerçek ve tüzel kişilerin 

değil aynı zamanda tüzel kişiliği olmayan kurumların ve mirasbırakanın 

paylaşılmamış terekesinin ikametgâhını da belirlemesi gerektiğini bildirmiştir.  
                                                           
248 OEEC, Working Party No.2 of the Fiscal Committee (Denmark-Luxemburg) Report on the 
Concept of Fiscal Domicile, Paris, 2 October, 1956, FC/WP2(56)1. Bu raporda günümüzde yerleşmiş 
olan “fiscal residence” terimi yerine “fiscal domicile” terimi kullanılmıştır.  
249 OEEC, Working Party No.2 of the Fiscal Committee (Denmark-Luxemburg) Third Report on the 
Concept of Fiscal Domicile, Paris, 19 September 1957, FC/WP2(57)2. 
250 Ibid.   
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5 Kasım 1957 tarihli raporda ise İsviçre Delegasyonu’nun bu saptamalarının 

dikkate alındığını söylemek mümkündür. Çalışma Grubu ikametgâh terimi ile ilgili 

değişiklik yapma konusunda iradesini tekrarlayarak, anlaşma metninde ikametgâh 

kavramını “tam yükümlülük” kavramı ile değiştirmenin dikkate alınabileceğini, 

ancak bu durumda tam yükümlülük teriminin tüm üye devletlerde var olmaması 

sebebiyle bir bütün olarak kullanılamayacağını göz önüne almıştır. Bu durumda, 

‘kısa bir ifade’ arayışına giren Çalışma Grubu, o dönemde İngiltere ile Amerika 

Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmada var olan ve günümüzde halen yerleşik 

olarak kullanılan “mukim” terimini model anlaşma metnine yerleştirme şeklindeki 

ilk adımı atmıştır.251  

 

Çalışma Grubu, ikametgâha ilişkin maddenin ilki gerçek kişilere, ikincisi 

şirket ve kurumlara, üçüncüsü de mirasbırakanın malvarlığına ilişkin olmak üzere üç 

paragraf şeklinde düzenlenmesini teklif etmiştir. Gerçek kişilere ilişkin paragrafta, 

kişinin iki devlette de mukim olması halinde başvurulacak olan bağlama 

noktalarından biri olan kişinin hayati çıkarlarının merkezi kavramına ilişkin farklı 

görüşler yer almaktadır. Pek çok anlaşmada kişinin hayati çıkarlarının merkezinden 

kişinin kişisel ve ekonomik ilişkilerinin en güçlü olduğu yer şeklinde anlaşılması 

gerektiği yer almasına rağmen Çalışma Grubu bu yaklaşımın uygulamasını güç 

bulmuş ve ekonomik ilişkilerin işaret ettiği yeri göz ardı ederek hayati çıkarların 

merkezinin kişisel ilişkilerin en güçlü olduğu yer şeklinde belirlenmesinin daha 

uygun olduğunu belirtmiştir. Ancak Çalışma Grubu’nun bu görüşü benimsenmemiş 

                                                           
251 OEEC, Working Party No.2 of the Fiscal Committee (Denmark-Luxemburg) Third Report on the 
Concept of Fiscal Domicile, Paris, 5 November 1957, FC/WP2(57)3. Burada ikametgâh anlamına 
gelen “domicile” terimi terk edilip yerine “resident” terimi getirilmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar 
Türkçe’de sadece isim halindeki bir kelimenin sıfat halinin kullanılması gibi görünse de aslında 
burada farklı kavramlar arasında geçiş yapıldığı açıktır. Keza, ‘domicile’ Türk Hukuku’nda tam 
karşılığı olmayan, Anglosakson Hukuku’na özgü bir kavramdır ve Türk Hukuku’ndaki ikametgâhtan 
farklı anlamlar içermektedir. Ayrıca bakınız: Michael Dirkis, “The expression “liable to tax by reason 
of his domicile, residence” under Article 4(1) of the OECD Model Convention”, Residence of 
Individuals under Tax Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD 
Publications, 2010, s. 142.  
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ve Mali Komite kişisel ilişkilerin ekonomik ilişkileri de içerdiği sonucuna 

varmıştır.252  

 

Kurumların mali ikametgâhına ilişkin olarak, bir kurumun birden fazla 

devlette mukim olmasının pek sık rastlanmayan bir durum olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak, tescil merkezi gibi şekli kriterlere önem verilmesinin sakıncalı olduğu, bu 

nedenle etkin yönetim merkezinin belirleyici olması gerekliliği ortaya konmuştur. 

Bazı anlaşmalarda yönetim merkezi ve yöneticinin mali ikametgâhı gibi kavramlara 

rastlansa da işlerin yönetildiği ve kontrol edildiği yer anlamına gelen etkin yönetim 

merkezinin tercih edilmesi uygun görülmüştür.253 Ayrıca, Lüksemburg 

Delegasyonu’nun önerisi üzerine bazı hukuk sistemlerinde tüzel kişiliği olmayan adi 

şirketlerin de bu paragrafa dahil edilmesi kararı alınmıştır.254  

 

Son paragrafta ise mirasbırakan ile mirasçının farklı ülkelerde mukim olması 

ihtimali göz önünde bulundurularak terekenin ikametgâhını belirlemeye ilişkin kural 

getirilmesi önerilmektedir. Portekiz Delegasyonu ise 25 ila 27 Kasım 1957 

tarihlerinde gerçekleştirilen oturumda her milli hukukta terekenin tüzel kişiliği 

olmadığı gerekçesiyle bu paragrafın silinmesini önermiş ve bu öneri Mali Komite’de 

kabul görmüş ve terekeye ilişkin paragraf maddeden çıkarılmıştır. O dönemde çok 

taraflı bir anlaşmayı gelecekte olası gören Komite böyle bir anlaşma yapılması söz 

konusu olursa bu konunun bir protokol aracılığıyla düzenlenebileceğini 

belirtmiştir.255  

 

Bu çalışmalar ışığında 1963 yılında ilk OECD Model Anlaşması 

yayımlanmıştır. Model anlaşmanın mali ikametgâhı düzenleyen 4’üncü maddesi ise 

ilk model anlaşmadan günümüze birtakım değişikliklere uğramıştır.  

 

                                                           
252 OEEC Fiscal Committee, Minutes of the 6th Session, held at the Châtear de la Muette, Paris, 6 
January 1958, FC/M(58)1. 
253 Ibid.  
254 Ibid.  
255 OEEC, Fiscal Committee, Minutes of the 6th Session, Paris, 6 January 1958, FC/M(58)1. 
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1977 yılında Model Anlaşma revize edilmiştir. Bu yeni modelde mukimlik 

teriminin yalnızca Akit Devletteki kaynaklardan elde ettiği gelir nedeniyle o devlette 

vergiye tabi tutulan bir kişiyi kapsamayacağına ilişkin ifade eklenmiştir. Buna göre, 

modelde dar yükümlü terimi kullanılmamakla beraber bir kişinin bir akit devletin 

kaynak ülkesi olması ve o kişinin dar yükümlü statüsünde olmasından dolayı 

vergilendirilmesi halinde anlaşmanın bu durumu kapsamayacağı açıklığa 

kavuşturulmuş olmaktadır.256  

 

1995 yılında ise OECD Model Anlaşması’nın mali ikametgâha ilişkin 4’üncü 

maddesinin ilk fıkrasında önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, bir 

kişi Akit Devletin herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresinde mukim 

olması durumunda da anlaşma kapsamına girecektir. 257 

 

5.2.3. Birleşmiş Milletler’in Mali İkametgâha Yaklaşımı  

 

1963 yılında ilk OECD Modelinin yayımlanması üzerine geçen süreçte 

gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında imzalanan vergi anlaşması 

sayısının pek de fazla olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi olarak, OECD 

modelinin vergilendirme ilişkilerinde genellikle kaynak ülke konumunda bulunan 

gelişmekte olan ülkelerin vergi gelirinden feragat etmesi sonucuna yol açması 

görülmektedir.258  

 

İkametgâh ülkesinin vergilendirme yetkisine ağırlık veren OECD Modeline 

karşılık kaynak devletin vergilendirme yetkisine de ağırlık veren Birleşmiş Milletler 

Modeli 1980 yılında yayımlanmıştır. Bu model 2001 ve 2011 yıllarında revize 

edilmiştir.259 Birleşmiş Milletler Modeli, ekonomik koşulları eşit olmayan ülkeler 

arasında bu eşitsizliği gidermek adına gelişmiş ülkeler karşısında sermaye ithal eden 

                                                           
256 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 109. 
257 OECD, Commentary on the Articles of the 1997 OECD Model Income and Capital Tax Convention , 
1 November 1997, Art. 4., para. 8.1. 
258 UN, 2001 Commentary, para. 3. 
259 UN, Manual, para.70. 
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ve kaynak ülke pozisyonunda yer alan gelişmekte olan ülkelerin vergilendirme 

alanını genişletmeyi hedeflemektedir.260  

 

OECD Modelinin aksine ikametgâh ülkesi ile kaynak ülkesinin vergilendirme 

yetkileri arasında bir nevi uzlaşma yaratmayı amaçlayan261 BM Modeli teknik açıdan 

gelişmiş olan OECD Modelini baz almaktadır ve OECD Modelinde yapılan 

değişiklikleri ve gelişmeleri takip etmektedir. Aynı anlayış çerçevesinde, mali 

ikametgâhı düzenleyen 4’üncü maddenin de OECD Modelindeki 4’üncü maddeye, 

madde şerhinin OECD şerhine paralel olduğunu söylemek mümkündür. Hatta, şerh 

çoğunlukla OECD şerhinden alıntılar yapmaktadır.  

 

OECD Model Anlaşmasının diplomat ve konsolosluk çalışanları gibi bir 

ülkede mukim olmalarına rağmen özel statüleri dolayısıyla dar yükümlü statüsünde 

olan ve kaynak ülke prensibi ile vergilendirilen yükümlüleri hedefleyen ilk 

paragrafın ikinci cümlesi BM Model Anlaşması’nın ilk metninde kabul edilmemiştir. 

Söz konusu ifade 1999 yılında BM Modeline alınmış, dolayısıyla 4’üncü madde için 

iki model anlaşma birbirine uyumlu hale gelmiştir.262 

 

6. Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgâh Uygulaması 

 

6.1. Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgâhın Fonksiyonu 

 

 Vergi anlaşmaların günümüzdeki yerleşmiş yapısında mali ikametgâhın iki 

işlevi vardır. Mali ikametgâh, öncelikle vergi anlaşmalarının kişiler açısından 

uygulama alanını belirlerken devreye girmektedir. Bu duruma anlaşmanın kişiler 

açısından kapsamı denilmektedir.263 Gerek OECD Modeli’nde gerekse BM 

Modeli’nde 1’inci maddesinde anlaşmanın kişiler açısından kapsamı belirtilmiş ve 

anlaşmanın akit devletlerden en azından birinde mukim olan kişilere uygulanacağı 

                                                           
260 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 46-47. 
261 UN, 2001 Commentary, para. 17. 
262 Bu durumun tek istisnası, BM Modeli’nde, OECD Modeli’nden farklı olarak maddenin ilk 
fıkrasında kuruluş yeri kriterine yer verilmesidir.  
263 Ibid., s. 109 vd. 
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belirtilmiştir. Bu durumda, anlaşmanın uygulanabilmesi için bir koşul da 

uygulanacak hayat olayında yükümlünün akit devletlerden birinde mukim olmasının 

gerekmesidir. Mukimlik kavramı ise anlaşmaların 4’üncü maddesinde 

tanımlanmıştır. Öte yandan, 1977 yılında yapılan değişiklik ile OECD Modeli’ne 

mali ikametgâha ilişkin maddede mali ikametgâhın akit devletlerden biri tarafından 

mukim sayılmakla beraber sadece kaynak ilkesine göre vergilendirilen kişilerin 

anlaşma kapsamına girmeyeceğine ilişkin bir ifade eklenmiştir. Bu şekilde, bu 

modele göre mali ikametgâh kavramı dar yükümlü statüsündeki kişileri –her ne kadar 

mukim olsalar da- kapsam dışına çıkarmaktadır.264 Bu şekildeki düzenleme UN 

modeline 1999 yılında girmiş bulunmaktadır.265   

 

Anlaşmanın kişiler açısından kapsamını belirlemenin dışında mali ikametgâhın 

diğer işlevi kişisel bağlama noktası olmasıdır.266 Bu noktada vergi anlaşmalarındaki 

bağlama noktalarına kısaca değinmek gerekir. “Bağlama noktaları, belirli bir gelir 

veya servet unsurunun Akit Devletlerden birinin vergilendirme yetkisine bağlanması 

için kullanılan hukuksal nedenlerdir.”267 Kişisel ve maddesel olarak değerlendirilen 

bağlama noktalarından mali ikametgâh kişisel niteliklidir ve gelir veya servetin 

ikametgâh ülkesine bağlanması sonucuna yol açar.268 

 

 Vergi anlaşmalarının kişisel kapsamını belirleyen ve çifte vergilendirme 

durumunda bir bağlama noktası görevini gören mali ikametgâhın OECD ve BM 

model anlaşmalarındaki anlam ve uygulaması birbirine oldukça yakındır. BM Modeli 

çoğunlukla OECD Modeli’ni takip eden bir model olduğundan öncelikle OECD 

Modelinde mali ikametgâh incelenecek, ardından BM Modeli’nde mali ikametgâh 

açısından farklılık teşkil eden noktalara değinmekle yetinilecektir.    

 

6.2. OECD Vergi Anlaşması Modelinde Mali İkametgâh 

 
                                                           
264 OECD, 2010 Model. Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 109 vd.  
265 United Nations, Commentary on the Articles of the 2011 U.N. Model Income and Capital Tax 
Convention Art. 4.1, para. 3.  
266 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 123.   
267 Ibid. 
268 Ibid. 
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Mali ikametgâh, OECD Vergi Anlaşması Modeli’nde269 4’üncü maddede 

“mukim” (resident) başlığı altında düzenlenmiştir. Madde, üç fıkradan oluşur ve ilk 

fıkra mukimliğin tanımını verirken, ikinci fıkra bir gerçek kişinin iki akit devlette 

mali ikametgâhı olması durumunda, ki bu duruma literatürde çifte ikametgâh 

denmektedir, alternatif bağlama noktaları tespit ederek kişinin nerede mukim 

sayılacağını belirler. Son fıkra ise gerçek kişiler dışındaki kişilere ilişkindir. 

 

 Madde düzenlemesi şöyledir: 

(1) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu 

Devlet, herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o 

Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgâh, yönetim yeri veya benzer yapıda 

herhangi bir ölçüt nedeniyle burada vergi yükümlüsü olan herhangi bir kişi anlamına 

gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir 

nedeniyle, o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.  

(2) 1’inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de 

mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:  

a) Bu kişi, yalnızca mevcut daimi meskeninin bulunduğu Devletin mukimi 

kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi meskeni varsa, bu kişi, 

yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin 

merkezi) Devletin mukimi kabul edilecektir; 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Devlet 

belirlenemiyor ise veya her iki Devlette de daimi meskeni yoksa bu kişi yalnızca 

kalmayı adet edindiği yerin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;  

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği yer var ise veya her iki 

Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu 

Devletin mukimi kabul edilecektir;  

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı 

değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla 

çözmeye gayret edeceklerdir.  

                                                           
269 OECD, 2010 Model. 
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(3) Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1’inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit 

Devletin de mukimi olduğunda, yalnızca etkin yönetim merkezinin bulunduğu 

Devletin mukimi kabul edilecektir. 

 

6.2.1. Gerçek Kişiler Açısından Mali İkametgâh 

 

Mali ikametgâha ilişkin bu maddenin amacı, çifte vergilendirmeyi önleme 

şeklindeki genel amaca uygun olarak bir kişinin iki akit devlette mukim olduğunda 

vergilendirme yetkisini iki devlet arasında paylaştırmak adına gerçek kişinin bu 

devletlerden hangisi ile daha sıkı bir bağ içinde olduğunu belirlemek ve o devlete 

vergilendirme önceliği tanımaktır. Yani burada vurgulanması gereken nokta, 

maddenin amacının kişilerin iç hukukta mali ikametgâhını belirlemek ve bu sayede 

onlara tam vergi yükümlülüğü getirmek olmadığıdır.270  

 

Madde, kişinin anlaşmanın kapsamı açısından hangi ülkede mukim 

sayılacağını belirleyerek “anlaşma ikametgâhı” kurmaktadır. Söz konusu “daha sıkı 

bağ”ı belirlemek için de bazı ölçütler getirmektedir.271 Bu hususlar aşağıda daha 

detaylı olarak incelenecektir.  

 

6.2.1.1.İç Hukuk İkametgâhı  

 

6.2.1.1.1. “Bir Akit Devletin Mukimi” 

 

OECD Model Anlaşması’nın 1’inci maddesine göre bir kişinin anlaşmanın 

kapsamına girebilmesi için akit devletlerden en azından birinde mukim olması 

gerekmektedir. “Bir Akit Devletin mukimi”, kişinin ev, ikametgâh gibi ölçütlere 

bağlı olarak o devletin iç hukukuna göre vergi yükümlüsü olmasını ifade eder. 

4’üncü madde kapsamında “bir Akit Devletin mukimi” sıfatını kazanabilmesi için 

                                                           
270 OECD,  “Commentary on the Articles of the 2008 OECD Model Income and Capital Tax 
Convention”, 17 Temmuz 2008, Art.4 para. 4. 
271 Makovnikova, op. cit.,  s. 20. 
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kişi, o ülke iç hukukuna göre “ev ikametgâh veya benzer yapıda herhangi bir kriter” 

dolayısıyla o ülkede vergi yükümlüsü statüsünde olmalıdır.  

 

6.2.1.1.2.  “Ev, İkametgâh veya Benzer Yapıda Herhangi Bir Kriter” 

 

Devletler, ikametgâh, ev, belirli bir süre bulunma gibi ölçütleri kullanarak 

mali ikametgâh kavramını belirlemekte serbesttirler.272 OECD Şerhi’nde bu husus 

“anlaşmaların Akit Devletlerin iç hukuklarında bir kişinin mali açıdan mukim 

olmasının koşullarını belirlemek gibi bir amacının olmadığı” şeklindeki ifade ile 

açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.273 Model anlaşma “bir Akit Devletin mukimi” 

kavramını belirlerken ulusal hukuklara gönderme yapmıştır. Bu kavramın, ev, 

ikametgâh veya benzeri yapıda herhangi bir kriter dolayısıyla belirlenmesi gerektiği 

modelde yer almaktadır.  

 

Model’in İngilizce özgün metninde  “domicile, residence” denilmektedir. 

Türkçe anlaşmalarda bu ifade genel olarak “ev, ikametgâh” olarak çevrilmiştir. 

OECD Şerhi’nde ise bu ifadenin tam yükümlülük sağlayan her türlü kişisel bağı 

kapsadığı ifade edilmektedir.274 Keza, devletler mali ikametgâhı birbirinden oldukça 

farklı yöntemler ve kriterlerle belirlemektedirler.275 Bu sebeple, anlaşmaların amacı 

bakımından uluslararası düzeyde bir mukimlik tanımı yapmanın büyük zorluklar 

taşıması karşısında böyle bir tanım yaratmaya dair bir çabanın yersiz olduğu 

belirtilmektedir.276  

 

“Benzer yapıda” ifadesiyle örnekleme yolu seçildiğinden, vergi anlaşması 

ulusal hukuklardaki geniş serbestiye hiçbir sınırlama getirmemektedir. Ulusal 

hukuklar, ikametgâh, ev veya oturma süresi gibi kişisel ölçütlere dayalı olarak 

kişilerin yükümlülük statülerini ve buna bağlı sonuçları belirleyebilmektedir; bu 

belirleme vergi anlaşması uygulaması açısından da kabul görmektedir. 
                                                           
272 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 123. ABD Model Anlaşması’nda vatandaşlık da mali ikametgâhı 
belirlemek için belirtilen ölçütlerden biridir. 
273 OECD, 2010 Commentary, Art.4 para. 4.  
274Ibid., Art. 4. para. 8.  
275 Supra, Ayrım 3.  
276 Dirkis, op. cit., s. 140. 
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6.2.1.1.3. “Vergi Yükümlüsü Olma” 

 

Bir kişinin “bir Akit Devletin mukimi” olması için o kişi yukarıda belirtilen 

kriterler dolayısıyla o ülkede vergi yükümlüsü statüsünde olmalıdır. Buna göre, akit 

devletin iç hukukuna göre mali ikametgâhının o ülkede olmasının sonucunda kişi 

vergi yükümlüsü statüsüne girmelidir. Örneğin, kişi akit devletin hukukuna göre 

orada mukim kabul edilmesine rağmen vergi yükümlüsü değil ise o kişi anlaşmanın 

amaçları bakımından o akit devletin mukimi değildir. Öte yandan, birçok hukuk 

sisteminde bir kişinin vergi yükümlülüğünün tamamı veya bir kısmı kaldırılmasına 

rağmen o kişinin tam vergi yükümlülüğü olduğu kabul edilmektedir. Bu madde 

kapsamında “vergi yükümlüsü olma” bu anlamda fiktif olarak tam vergi 

yükümlülüğü ifade etmemektedir. Keza bir kişinin yükümlülüğünün tamamının veya 

bir kısmının iç hukuk tarafından kaldırılması bu durumu değiştirmeyecektir. Birçok 

devlet bu kişileri, vergi ödemekten muaf tutulmalarına rağmen, vergi yükümlüsü 

statüsünü taşımaları dolayısıyla, anlaşma açısından mukimleri kabul etmektedir.277 

Ancak bazı devletler tam tersi bir uygulamayı benimsemiş durumdadırlar. Örneğin 

Crown Forest kararında görüldüğü üzere Kanada’daki uygulamaya göre, kısmi 

muafiyet tanınan ya da daha düşük oranda vergi ödeyen kişiler tam yükümlülük 

şartını karşılamadıkları için anlaşma kapsamına girmezler.278  Bazı ülkeler açısından, 

vergi yükümlüsü olmak için tam yükümlülüğün şart olmadığı, bunun yerine o ülke 

hukukunda öngörülen en kapsayıcı vergilendirme şeklinin kişiye yüklenmiş 

olmasının yeterli olduğu ifade edilmektedir.279 İtalya’da ise tam yükümlülük 

statüsüne sahip olmak yeterlidir, kişinin fiilen vergi yükünü üstlenmesi aranmaz.280 

Almanya’da da uygulamanın bu şekilde olduğu görülmektedir.281  
 

Yukarıdaki kavramlar çerçevesinde, vergi anlaşmaları açısından mali 

ikametgâh, vergi yükümlüsünün, belirli bir ülkenin iç hukukuna göre belirlenen ve 

                                                           
277 OECD, 2008 Commentary, Art. 4, para. 8.4-8.5. 
278 Brooks, Companies, s. 425-430. 
279 Dirkis, op. cit.,  s. 144.  
280 Dorigo, op. cit.,  s. 397-398.  
281 Rust, op. cit.,  s. 377-378.  
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tam yükümlü statüsünde vergilendirilmesi sonucunu doğuran "oturma, bulunma veya 

işlerini yürütme yeri" 282 olarak tanımlanabilir.  

 

6.2.1.2. Anlaşma İkametgâhı  

 

Her ulusal hukuk, mali ikametgâhı belirlerken birbirinden farklı ölçütler 

kullanmaktadır. Ölçütlerin birbirinden farklı oluşunun yanında, devletlerden biri 

ikametgâha dayalı olarak bir kişiyi mukim kabul ederken, başka bir devlet o kişiyi 

kalış süresine bağlı olarak mukim statüsüne koyar ve dolayısıyla vergilendirme 

yetkisini buna göre uygular.283 Bu gibi durumlarda, o kişi, her iki devlette de mukim 

kabul edildiğinden her iki devlette de tam yükümlü statüsünde vergilendirilmiş olur. 

 

Bir kişinin iki akit devlette birden mukim olduğu sonucuna varılır ise bu 

durumda çifte ikametgâh durumu ortaya çıkmaktadır. Bir kişinin iki ülkede birden 

mali ikametgâhı olması sonucunda iki akit devlet de kişiyi ikametgâh ülkesi olarak 

vergilendireceğinden çifte vergilendirme söz konusu olacaktır. Anlaşmaların temel 

amacı da her iki ülkede mukim olan ve her iki ülkenin de vergilendirme yetkisine 

giren bu kişinin mali ikametgâhını anlaşma açısından tek bir akit devlette 

belirleyerek bu çifte vergilendirme durumunu önlemektir. Anlaşma açısından tek bir 

akit devlette belirlenen mali ikametgâha anlaşma ikametgâhı denmektedir.284 

Böylece, anlaşma ikametgâhının bulunduğu akit devlet, ikametgâh ülkesi olarak 

vergilendirme yetkisini kullanabilecektir. Söz konusu bağlama noktaları 

milletlerarası hukuk anlamında hangi ulusal hukukun uygulanacağını belirleyen 

bağlama kuralı da değildir.   Diğer bir deyişle, anlaşma ikametgâhı sadece 

anlaşmanın uygulanabilmesi amacıyla belirlenmekte, ulusal hukukta yer almayan 

hayali bir ikametgâh kurmamaktadır.285  

 
                                                           
282 Cf. Tuncer, Vergi Hukuku Açısından Medeni İkametgah ve Mali İkametgah, s. 62. Yaltı Soydan, 
Uluslararası, s. 124. 
283 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 125. 
284 İngilizce’de bu şekilde belirlenen ikametgâha “treaty residence” denmektedir. Klaus Vogel, Klaus 
Vogel on Double Taxation Conventions : A Commentary to the OECD-, UN-, and US Model 
Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital, with Particular 
Reference to German Treaty Practice, Londra, Kluwer, 1999, s. 244.  
285 Ibid., s. 246. 
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Anlaşma ikametgâhı, akit devletlerin iç hukukuna dayalı olarak belirlenen 

mali ikametgâha tercih edilecek farklı bağlama noktaları sayesinde belirlenir.286 Söz 

konusu bağlama noktaları, OECD Vergi Anlaşması Modelinin 4’üncü maddesinin 

2’nci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu bağlama noktaları ile tek bir ikametgâh ülkesi 

tayin edilmesi amaçlanmaktadır.  Bu şekilde belirlenen anlaşma ikametgâhının, ülke 

ile kişi arasındaki bağı doğal olarak yansıtması amaçlanmaktadır.287  

 

Madde metninden anlaşıldığı üzere, alternatif bağlama noktaları sırasıyla 

daimi mesken, hayati menfaatlerinin merkezi, kalmanın adet edinildiği yer, 

vatandaşlıktır. Son olarak da, bu ölçütlerle anlaşma ikametgâhı belirlenemediği 

takdirde, madde metni karşılıklı anlaşma usulüne yer vermektedir. Söz konusu 

bağlama noktaları sırasıyla, maddede sayılan bir önceki bağlama noktası ile anlaşma 

ikametgâhı tespit edilemediği sürece devreye girmektedir. Anlaşma ikametgâhı tespit 

edilebildiği noktada, anlaşma ikametgâhı belirlenmiş ve madde işlevini tamamlamış 

olmakta ve bir sonraki bağlama noktasına bakılmamaktadır. Dolayısıyla, her iki akit 

devlette mali ikametgâhı bulunan kişinin sırasıyla daimi meskeni, hayati 

menfaatlerinin merkezi, kalmanın adet edinildiği yer ve vatandaşlığına bakılır. Bu 

şekilde anlaşma ikametgâhı belirlenemiyor ise karşılıklı anlaşma usulüne 

başvurulması öngörülmüştür.  

 

6.2.1.2.1.  Yorum Yöntemi  

 

Anlaşma ikametgâhını belirleyen bu bağlama noktalarının ifade ettiği anlamın 

ortaya koyulması gerekir. Bu noktada, bu kavramların anlamının hangi hukuka göre 

belirleneceği sorunu ortaya çıkar. Burada cevaplanması gereken ana soru bu 

kavramların Akit Devletlerin ulusal hukukuna göre mi yorumlanacağı yoksa kendine 

özgü anlam mı ifade ettiklerine dairdir.  

 

Vatandaşlık, ulusal hukuklar tarafından tanımlanan bir kavramdır. Tüm bu 

bağlama noktaları arasında sadece vatandaşlığın tanımının ulusal hukukta bulunacağı 

                                                           
286 Yaltı Soydan, Uluslararası, s. 125. 
287 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 10. 
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belirtilmektedir.288 Karşılıklı anlaşma usulü ise Model Anlaşma’nın 25’inci maddede 

düzenlenmiştir. Ancak, anlaşmalarda daimi mesken, hayati menfaatlerinin merkezi 

ve kalmayı adet edinilen yer kavramları tanımlanmış değildir.  

 

Anlaşmada tanımlanmamış kavramların anlamları anlaşmanın 3’üncü 

maddesinde düzenlenen kural çerçevesinde belirlenmelidir. Model anlaşmanın 

3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre “Anlaşmanın herhangi bir tarihte bir Akit 

Devlet tarafından uygulanması bakımından,    Anlaşmada tanımlanmamış herhangi 

bir terim, içerik aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşmanın uygulandığı vergilerin 

amaçları bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak 

ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan herhangi bir anlam, bu 

Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır”.  

 

Bu kural bir kavram anlaşmada belirlenmediği sürece ve anlaşmanın içeriği 

aksini gerektirmedikçe, kavramların anlamı akit devletlerin hukukuna göre 

belirleneceğini öngörmektedir.289 Bu kuralın tam olarak hangi kapsamda 

uygulanacağı literatürde oldukça tartışmalı bir konudur.290 Bazı yazarlar, genel 

kuralın, kavramların anlamını akit devletlerin iç hukukuna bakarak belirlemek 

olduğunu ve metnin aksini gerektirmesinin istisnai olduğunu savunurken, bir başka 

grup yazar ise anlaşmanın amacını gerçekleştirmek için ortaya çıkabilecek olumsuz 

sonuçları engellemek adına bir vergi anlaşmasının oldukça kendine özgü kurallar 

                                                           
288 John F. Avery Jones, "Dual Residence of Individuals: The Meaning of the Expressions in the 
OECD Model Convention-I", British Tax Review, 1981, s. 20.  
289 OECD Model Anlaşması’nda “unless the context otherwise requires” şeklinde yer alan ifade 
Türkçe anlaşmalarda “metin aksini gerektirmedikçe/öngörmedikçe” şeklinde Türkçe’ye çevrilmiş 
bulunmaktadır. Burada “context” kelimesinin tam karşılığının metin olmadığı, keza “context” 
kelimesinin yazılı metne birebir sadık kalınmasını gerektirmeyecek şekilde daha geniş bir anlam ifade 
ettiği ortadadır. Dolayısıyla Türkçe anlaşmalarda metin kelimesinin kullanılması ile anlaşma metnine 
birebir gönderme yapılırken ortaya çıkan anlam OECD Model Anlaşması’ndakinden daha dar 
olmaktadır. OECD Model Anlaşması’nın orjinal metnine sadık kalmak açısından “context” 
kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “içerik” kelimesi tercih edilmiştir. Model Anlaşma Şerhi’nde 
“context”in akit devletlerin anlaşmayı imzalarken içinde bulundukları niyetlere ve karşılıklılık esası 
çerçevesinde karşı tarafın hukukunda verdiği anlamı da içerdiği belirtilmektedir. V. OECD, 
Commentary, Art. 3 para. 12. “Context” anlaşmanın bütününü, eklerini, konu ve amacını 
içermektedir. Frank Engelen, Interpretation of Tax Treaties under International Law, Amsterdam, 
IBFD Publications, 2004, s. 482. Demek ki, “context” anlaşma metninden fazlasını ifade eder.  
290 Silvia Makovnikova, “Permanent Home as a Tie-breaker Criterion”, Dual Residence in Tax 
Treaty Law and EC Law, Ed. by. Mathias Hofstaetter, Patrick Plansky, Vienna, Linde, 2009, s. 338.; 
Engelen, op. cit.,  s. 474.  
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çerçevesinde yorumlanmasının gerekliliğini savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, ulusal 

hukuklara ancak çok sınırlı durumda gönderme yapılması gerekir.291 Dolayısıyla, 

anlaşma ikametgâhını belirlemekte ölçüt olan bu bağlama noktalarının anlamını 

belirleme konusunda genel kurala uygun olarak akit devletlerin ulusal hukuklarına 

mı bakmak gerekeceği yoksa içeriğin aksini mi gerektirdiği sorusu karşımıza çıkar. 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 

genel amacı adından da anlaşılacağı üzere çifte vergilendirmeyi önlemektir. İç hukuk 

yollarıyla çözüme kavuşturulamayan bu durum uluslararası anlaşma suretiyle 

çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durumda kavramları iç hukukta ifade ettikleri 

anlamlar ile belirlemek bu amaca ters düşecektir. Nitekim, bu kavramların ulusal 

hukuka göre belirlenmesinin birtakım sakıncaları bulunmaktadır. Bu kavramlar her 

ulusal hukukta yer almamaktadırlar ve yer alsalar dahi anlamları ve içeriğine dair 

ulusal hukukta birden fazla tanım verilmiş olması mümkündür. Bir diğer deyişle, 

ulusal hukukta terimin ifade ettiği anlam açık olmayabilir.292  

 

Öte yandan, 4’üncü madde "Akit Devletlerin mukimi" kavramını belirlerken 

akit devletlerin ulusal hukukuna gönderme yapmıştır, ancak anlaşma ikametgâhını 

belirlerken bu yönde bir atıfta bulunmamıştır. Bu açıdan yorumlandığında burada 

ulusal hukuklara gönderme yapılmadığı ve bu kavramların uluslararası anlamlarının 

dikkate alınması gerektiği sonucuna varılabilir.293  

 

Söz konusu kuralların tarihsel gelişimine bakıldığında da, söz konusu 

alternatif bağlama noktalarının ilk defa OECD Model anlaşmalarına temel oluşturan 

1946 Londra Model Anlaşması’nda yer aldığı, ancak ulusal hukuklara gönderme 

yapan kuralın ise 1963 yılında ilk OECD Modeli ile birlikte oluştuğu görülür. Bu 

durumda, 3’üncü maddede getirilen kural ile anlaşma ikametgâhını belirlemek için 

                                                           
291 Engelen, op. cit., s. 474-476. 
292 Makovnikova, op. cit., s. 342 vd.;  Avery Jones, Dual Residence of Individuals - I, s. 17 vd.  
293 Vogel, Commentary, s. 246.;  Makovnikova, op. cit., s. 343.  
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getirilen alternatif bağlama noktalarının anlamlarının ulusal hukuklara göre 

belirlenmesinin hedeflenmediği sonucuna varılabilir.294  

 

Ayrıca, anlaşmayı yorumlamakta kaynak olarak kullanılan OECD Model 

Şerhi’nde de bu kavramların uluslararası anlamları işaret edilerek düzenlendiği 

belirtilmektedir. OECD Model Şerhi’nin hukuki niteliğinin son derece tartışmalı 

olmasına295 ve Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde çözümlenmeye 

çalışılan bu konu hakkında literatürde görüş birliği bulunmamasına karşın296 Şerhin 

anlaşmaların yorumunda oldukça kabul görmüş bir kaynak olduğu aşikardır.  

 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak bu kavramların uluslararası boyutta 

ifade ettikleri anlamın belirlenmesi gerekmektedir.  

 

6.2.1.2.2. Daimi Mesken 

 

Model Anlaşma’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre bir kişi iki Akit 

Devlet’in de mukimi ise bu kişi daimi meskeninin bulunduğu yerde mukim 

sayılacaktır. Buna göre, çifte mukim olan bir kişinin anlaşma ikametgâhı daimi 

meskenin bulunduğu ülkede oluşur. Burada daimi mesken kavramının ne ifade 

ettiğini belirlemek gerekir. 

 

Bir yerin anlaşma açısından daimi mesken teşkil etmesi için öncelikle bir 

meskenin varlığı gereklidir. Burada meskenden kastedilen, kişi tarafından malik 

olunan ya da kiralanan her türlü ev, apartman dairesidir. Kiralanmış eşyalı oda da bu 

kapsamdadır.297 Bu noktada önemli olan husus, kişinin herhangi bir anda bu evi 

                                                           
294 Makovnikova, op. cit., s. 345.  
295 Engelen, op. cit., s.  439.  
296 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız:  Engelen, op. cit., s.  439 vd.; Leyla Ateş, “Vergi 
Anlaşmalarının Yorumunda OECD Şerhlerinin Yorumu”, Vergi Dünyası, Sayı: 332, Nisan 2009.  
297 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 13.  Bir teknenin dahi daimi mesken oluşturabileceği iddia 
edilmektedir. Ed Stuart, “Article 4(2) of the OECD Model Convention: Practice and Case Law”, 
Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, 
IBFD, 2010, s. 185 
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kullanabilecek olmasıdır. Ev kullanıma hazır bulunduğu sürece, evin kullanımının 

kısa zaman aralıkları ile kesilmesi bu durumu etkilemeyecektir.298  

 

Her ne kadar OECD Şerhi’ndeki “kiralanmış ya da maliki olunan bir ev veya 

apartman dairesi ya da eşyalı kiralanmış bir oda” şeklindeki ifade aksini çağrıştırsa 

da yükümlünün evin sahibi olması gerekmediği gibi, evin bizzat yükümlü tarafından 

kiralanmış olması da gerekmemektedir. Yükümlünün dışında bir üçüncü kişi de evi 

kiralamış olabilir. Keza, bir kişinin çocuğunun evinde oturması hali buna örnektir.299  

 

Bir yerin daimi mesken olması için öncelikle o yerin süreklilik taşıması 

gerekir. OECD Model Şerhi’nde bir meskenin daimi olması için kişinin kısa bir süre 

kalma niyetiyle değil devamlı kullanım amacıyla ayarlanmış bir yer olmasının 

gerekli olduğu ifade edilmektedir.300 Buna göre, kişinin hayatının geri kalanını bu 

evde geçirme niyeti aranmamaktadır. Önemli olan, kişinin geçici olarak kalmıyor 

olmasıdır.301 Örneğin, iş ve eğitim seyahatleri boyunca kullanıma tahsis edilmiş bir 

evin daimi nitelik taşımayacağı belirtilmiştir.302 Öte yandan daimi olması gereken 

olgunun fiilen kullanımdan ziyade evin kullanıma özgülenmiş olması da 

savunulmaktadır.303 Buna göre, daimi mesken kişinin kalış süresi ile değil o evin 

kişinin kullanımına özgülenmiş olması ile ilişkilidir. Bu görüşe göre, kişinin evi ne 

yoğunlukla kullandığının bir önemi bulunmamaktadır.304 Örneğin, Norveç Yüksek 

Mahkemesi’nin bir kişinin Norveç’teki evini bir başkasına kiralayıp belirli bir süre 

zarfı için çalışmak üzere ABD’ye taşınması halinde, artık Norveç’teki evinin daimi 

mesken teşkil etmediğine dair bir kararı bulunmaktadır.305  

 

Bazı yazarlar, kişinin evde ne kadar süre ile kaldığının bir önemi olmadığını, 

ancak bir evin daimilik unsuru taşıması için sınırlı bir süre boyunca kalmaması 

                                                           
298 Makovnikova, op. cit., s. 30. 
299 Avery Jones, Dual Residence of Individuals – I, s. 29.; OECD, Commentary, Art. 4 para. 13. 
300 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 12. 
301 Avery Jones, Dual Residence of Individuals – I,  s. 25.  
302 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 13.  
303 Makovnikova, op. cit., s. 23. 
304 Ibid., p. 27.  
305 Makovnikova, op. cit., s. 30-31.  
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gerektiğini savunmaktadırlar306. Öte yandan, Alman içtihat hukukuna göre ise daimi 

mesken devamlı olarak kullanılma unsurunu taşımaktadır ve daimilik arızi olarak 

kullanımdan fazlasını ifade etmektedir.307 

 

Bu noktada, yazlık olarak tahsil edilmiş olan evlerin daimi mesken kabul 

edilip edilmeyeceğine ilişkin konu tartışmalı bir husustur. Geçici olarak kullanılan 

yazlık evlerin daimi mesken olmayacağı açıktır. Ancak, farklı ülke hukuklarında bu 

kural farklı yorumlanmaktadır. Örneğin, İsveç Yüksek Vergi Mahkemesi İsviçre’de 

bir evi olan ve İsveç’te ise tatillerde kullanmak üzere daha büyük bir evi olan kişinin 

her iki evinin de daimi mesken teşkil ettiğine hükmetmiştir. Hollanda’da bir ilk 

derece mahkemesi ise bir kişinin Hollanda’da tatil amaçlı kiraladığı bir evin daimi 

mesken oluşturduğuna karar vermiştir.308 Danimarka Landsskatteret Mahkemesi 

bütün yıl boyunca kiralanmadığı için bir yazlık evin daimi mesken teşkil etmediğine 

karar vermiştir.309 

 

Bir yerin daimi mesken teşkil etmesine ilişkin olarak kişinin niyetinin dikkate 

alınıp alınmayacağı da bir diğer husus olmaktadır. Bu noktada, kişinin orada devamlı 

surette kalma niyeti taşımasının bir değer taşımadığı belirtilmektedir.310 Keza, daimi 

mesken OECD Model Anlaşmasında nesnel bir anlam ifade etmektedir.311 Ancak bu 

yorumla çelişen yargı kararları da mevcuttur. Örneğin, Hollanda Yüksek 

Mahkemesi’nin kişinin devamlı olarak kalma niyetinin olmaması durumunda bir evin 

daimi mesken teşkil etmeyeceğine dair bir kararı mevcuttur.312  

 

6.2.1.2.3. Hayati Menfaatlerinin Merkezi 

 

Eğer yükümlünün her iki ülkede de daimi meskeni olduğu tespit edilirse, bu 

durumda kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin bulunduğu yeri tespit etmek 

                                                           
306 Ibid., s. 32 -33. 
307 Ibid., s. 26.  
308 Ibid., s. 23.  
309 Vogel, Commentary, s. 247.  
310 Makovnikova, op. cit., s. 26. 
311 Ibid.  
312 Ibid.   
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gerekecektir. Keza, Model Anlaşma’nın 4’üncü maddesine göre bu durumda kişinin 

ikametgâhı hayati menfaatlerinin bulunduğu yer olmaktadır. Maddeye göre, hayati 

menfaatlerinin merkezi kişinin kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu 

yere tekabül eder.  

 

Kişinin hayati menfaatlerinin merkezi kişinin kişisel ve ekonomik ilişkilerinin 

daha yakın olduğu yeri ifade etmektedir. Hayati menfaatlerin merkezi somut olayın 

unsurlarına bakarak belirlenir. Burada, fiili olarak var olan koşullara bakılarak 

kişinin gerçek bağının olduğu ülke tespit edilmeye çalışılmaktadır.313 Buna göre, her 

olay münferit olarak kendi koşulları içerisinde bir bütün olarak değerlendirilecektir 

ve bu değerlendirme esnasında kişinin ailevi ve sosyal ilişkileri, uğraşları, politik ve 

kültürel aktiviteleri, iş yeri, malvarlığını yönettiği yer ve bunun gibi göstergeler 

dikkate alınacaktır. Bu göstergeler arasında bir hiyerarşi bulunmamakta, biri 

diğerinden daha önce gelmemektedir.314 Ancak, yükümlünün kişisel eylemlerine 

özellikle önem verilmesi gerektiği ifade edilmektedir.315 

 

Model Şerhi’nde vurgulandığı üzere bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gereken hayat ilişkileri kümesinin içerisinde yükümlünün kişisel eylemlerine 

özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktada “kişisel eylem” ile ne ifade 

edildiğini anlamak önem taşımaktadır. Kişisel eylem ile kastedilen evlilik ve 

boşanma gibi hukuki eylemler midir,  yoksa kişisel eylem kişisel bağları mı ifade 

etmektedir? Bir diğer anlayış ise kişinin fiili davranışlarının kastedildiğidir.316 Ayrıca 

bir diğer husus da “özellikle önem verme” ile ifade edilmek istenendir. Tüm bunların 

arasında öne çıkan görüş, kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin nerede olduğuna 

ilişkin görüşü dikkate alınmaksızın kişinin hangi ilişkilerini kendi hayatında ön plana 

                                                           
313 Shauna Pittman, “The Centre of Vital Interest Rule: Do Personal Interests Prevail over Economic 
Interest?”, Dual Residence in Tax Treaty Law and EC Law, Ed. by. Mathias Hofstaetter, Patrick 
Plansky, Vienna, Linde, 2009, s. 44. 
314 OEEC, Working Party No.2 of the Fiscal Committee (Denmark-Luxemburg) Report on the 
Concept of Fiscal Domicile, Paris, 2 Ekim, 1956, FC/WP2(56)1. 
315 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 15. 
316 Pittman, op. cit., s. 45.  
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çıkardığının önemli olduğudur. Kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin nerede 

olduğuna ilişkin görüşü değil, eylemleri dikkate alınarak incelenmelidir.317  

 

Bazı yazarlar Şerh’te yer alan bu ifadenin yükümlünün kişisel ilişkilerinin 

daha önemli olduğu anlamına geldiğini savunmaktadırlar.318 Bu görüş bazı 

yazarlarca paylaşılmadığı gibi, anlaşmaların tarihsel gelişimi incelendiğinde de 

destek bulamamaktadır. Keza, OEEC 2 Numaralı Çalışma Grubu,  hayati 

menfaatlerin merkezini belirlerken yalnızca kişisel ilişkilerin dikkate alınmasını 

önermiş, ancak bu önerisi Mali Komite tarafından kabul edilmemişti.319 Mali 

Komite, kişisel ve ekonomik ilişkileri eşit derecede önemli bulduğunu belirtmişti.320 

 

Yükümlünün ekonomik ilişkileri ile kişisel ilişkilerinin iki farklı ülkeye 

dağılmış olduğu durumlarda, eğer bu ilişkilerin yoğunluğu eşit derecede seyrediyor 

ise hayati menfaatlerin merkezi tespit edilemiyor demektir ve kalmayı adet edinilen 

yerin belirlenmesi gerekir.321 

 

6.2.1.2.4. Kalmanın Adet Edinildiği Yer 

 

Anlaşma ikametgâhını belirlemek için kalmanın adet edinildiği yer ölçütüne 

başvurma durumu iki şekilde meydana gelir. İlki, kişinin her iki akit devlette de 

daimi meskeni olması ve fakat hayati menfaatlerinin merkezinin tespit edilememesi 

durumudur. Yükümlünün bir ülkede kişisel ilişkileri diğer ülkede de ekonomik 

ilişkileri eşit derecede yoğunlaştığından hayati menfaatlerinin merkezi tespit 

edilemeyebilir. Bir diğer örnek ise, kişinin her iki akit devlette daimi meskeni 

bulunmasına rağmen hayati menfaatlerinin merkezi bir üçüncü ülkede bulunabilir.322 

                                                           
317 Ibid., s. 46.; John F. Avery Jones, "Dual Residence of Individuals: The Meaning of the 
Expressions in the OECD Model Convention-II", British Tax Review, 1981, s. 110. 
318 Avery Jones, Dual Residence of Individuals-II, s. 106-108.  
319 OEEC Fiscal Committee, Minutes of the 6th Session, held at the Châtear de la Muette, Paris, 6 
Ocak 1958, FC/M(58)1. 
320 Pittman,  op. cit., s. 49.  
321 Pittma Avery Jones, Dual Residence of Individuals-II, op. cit., s. 108.  
322 Marco Antonio Barrera Vazquez, “The Limits of Habitual Abode and Nationality Tie-breaker 
Rules in the OECD Model Convention”, Dual Residence in Tax Treaty Law and EC Law, Ed. by. 
Mathias Hofstaetter, Patrick Plansky, Vienna, Linde, 2009, s. 64.  
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Keza bir yerin daimi mesken teşkil etmesi için o yerin fiilen kullanılması 

gerekmemektedir. Dolayısıyla bir kişinin kişisel ve ekonomik ilişkileri bir üçüncü 

ülkede yoğunlaşabilmektedir. Diğer durum ise, kişinin her iki akit devlette de daimi 

meskeni olmamasıdır. Görüldüğü üzere, bir kişinin her iki akit devlette de daimi 

meskeni yok ise, artık kişinin hayati menfaatlerinin merkezine bakılmaz. Bunun 

altında yatan neden bir kişinin bir yerde hayati menfaatlerinin merkezinin oluşması 

için orada bir evi (daimi mesken) bulunması gerekliliğidir.323 Bu durumda hayati 

menfaatlerinin merkezi ölçütü devreden çıkmakta ve doğrudan kişinin kalmayı adet 

edindiği yer ölçütüne başvurulmaktadır.  

 

Kalmanın adet edinildiği yer ulusal hukuklarda bulunan bir kavram değildir. 

Her ne kadar Alman Hukuku’nda kalmanın adet edinildiği yer olarak çevrilebilecek 

olan bir kavram324 bulunsa da bu kavram, anlaşma hukukunda anlaşma ikametgâhını 

belirlemek için kullanılan bir ölçüt olan “kalmanın adet edinildiği yer”den oldukça 

farklı olan ve Alman Hukuku’nda tam yükümlülüğü kuran bir bağlama noktasıdır ve 

bir yer ile orada geçici olarak bulunmaktan daha sıkı bir bağı ifade eder.325 OECD 

Şerhi’nde kalmanın adet edinildiği yerin iki ülkedeki kalış sürelerinin 

karşılaştırılması sonucunda bulunacağını belirtmekle beraber bu karşılaştırmanın ne 

kadar zaman aralığı içinde yapılmasının gerekli olduğunun Şerhte düzenlenmediği 

belirtilmektedir.  

 

Şerh’e göre, bir yerin kalmanın adet edinildiği yer olduğunun belirlenebilmesi 

için karşılaştırmanın yeterli bir süreyi kapsaması ve kalma aralıklarının belirlenmesi 

gerekmektedir.326 Burada vurgulanması gereken nokta, kalmanın adet edinildiği yer 

her ne kadar iki ülkede makul bir zaman aralığında kalış sürelerinin karşılaştırılması 

ile tespit edilse de matematiksel olarak bir yerde fazla kalmanın hesaplanmasından 

çok, bir kişinin genel olarak yaşadığı yeri ifade etmektedir.327 Dolayısıyla, o ülkede 

                                                           
323 Avery jones, Dual Residence of Individuals-II, s. 104.; Vazquez, Ibid. s. 64. 
324 Almanca’da bu terim “gewöhnlicher Aufenthalt” şeklinde ifade edilmektedir.  
325 Avery Jones, Dual Residence of Individuals-II, s. 114.; Vazquez, op. cit., s. 65. Supra,  Ayrım 
3.1.2.1.2.  
326 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 19.  
327 Vogel, Commentary, s. 253. Avusturya Hukuku’nda doktrin ve Almanyadaki içtihat hukuku da bu 
görüştedir. Jacques Sasseville, “History and interpretation of the tiebreaker rule in 
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kalmanın geçici değil mutat olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.328 Böyle bir 

tespit ise sadece gün sayısına bakarak yapılamaz. Fransız Danıştayı, bir kararında 

hem Fransa’da hem de Almanya’da mukim olan ve hayati menfaatlerinin merkezi 

tespit edilemeyen yükümlünün iki ülke arasında devamlı seyahatlerini göz önüne 

alarak hangi ülkede kaç gün süreyle kaldığına itibar etmemiş, kalmanın adet 

edinildiği yerin tespit edilemediğine karar vermiş ve vatandaşlık kriterine 

başvurmuştur.329 Renck davası da buna bir diğer örnektir. Bu davada mahkeme 

kalmanın adet edinildiği yerin “mutaden oturulan yer olduğuna yoksa daha çok 

oturulan yer olmadığına” hükmetmiştir.330 Nitekim, çoğu durumda bir kişi bir ülkede 

diğerinden gün sayısı bazında fazla kalacaktır, böylece kalmanın adet edinildiği yer 

çoğunlukla fazla kalınan yer olacak ve vatandaşlık ölçütüne hiç başvurulmayacaktır. 

Şerhin böyle bir sonucu öngörmediği savunulmaktadır.331 

 

Bazı yazarlar, pek çok durumda kişinin her iki ülkede de makul bir süre 

kalmış olacağından kalmanın adet edinildiği yerin çoğunlukla çifte ikametgâh 

sorununu çözmeyeceğini belirtmektedirler.332 

 

6.2.1.2.5. Vatandaşlık 

 

OECD Model Anlaşması, bir kişinin her iki ülkede de kalmayı adet edindiği 

yer bulunuyor veya hiçbirinde bulunmuyor ise kişinin anlaşma ikametgâhının 

vatandaşı olduğu ülkede kurulacağını belirlemektedir. Anlaşmanın 3’üncü maddesi, 

bir kişinin vatandaşlığının o akit devletin ulusal hukuku çerçevesinde belirleneceğini 

onaylamaktadır. Bu açıdan vatandaşlığın kapsamı ulusal hukuklara bırakılmış 

olmaktadır.333 Bazı yazarlar, kişinin akit devletle olan hukuki ilişkisinin var olup 

                                                                                                                                                                     
Article 4(2) of the OECD Model Tax Convention”, Residence of Individuals under Tax Treaties and 
EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD, 2010, s. 165.  Aynı yönde, Stuart, op. cit., s. 
190.  Yazar, kalmanın adet edinildiği yerin kalış gün sayısının karşılaştırılmasından fazlasını ifade 
ettiğini belirtmektedir. 
328 Vazquez, op. cit., s. 72.  
329 Pittman, op. cit., s. 55.  
330 Vazquez, op. cit., s. 74.  
331 Ibid.   
332 Avery Jones, Dual Residence of Individuals-II, s. 117.  
333 OECD, 2010 Commentary, Art. 3 para. 8. 
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olmadığını belirlemenin ulusal hukuklara bırakıldığını yoksa vatandaşlık kavramı ile 

kastedilen hukuki ilişkinin ne olduğunu anlaşmanın belirlediğini 

savunmaktadırlar.334 

 

Son olarak, anlaşma ikametgâhı belirlenmeye çalışılan kişi her iki akit 

devletin de vatandaşı olmayabilir. Durum böyle olduğunda, akit devletlerin yetkili 

makamları karşılıklı anlaşma usulüne başvurarak anlaşma ikametgâhını 

belirleyeceklerdir. 

 

 

6.2.1.2.6. Karşılıklı Anlaşma Usulü 

 

4’üncü maddede belirlenen bağlama noktaları çerçevesinde kişinin anlaşma 

ikametgâhı belirlenemez ise karşılıklı anlaşma usulü yoluna başvurulması 

öngörülmüştür. OECD Model Anlaşması’nın 25’inci maddesinde düzenlenen 

karşılıklı anlaşma usulü, vergi anlaşması uyuşmazlıkları hakkında akit devletlerin 

yetkili makamlarının görüşme yoluyla ortak bir çözüm üretmesini amaçlayan idari 

bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Karşılıklı anlaşma usulü akit devletlerin 

nitelendirme ve yorum farklılıklarına bağlı olarak ve anlaşmalarda yer alan boşluklar 

nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için öngörülmüştür.335 Karşılıklı 

anlaşma usulünün uluslararası hukukta yer alan diplomatik görüşmeye benzediği 

ifade edilmektedir.336 Diplomatik görüşme, iki ya da daha çok taraf arasında yetkili 

temsilcilerin sözlü ya da yazılı olarak bir konuyu, bir isteği, bir uyuşmazlığı, alınacak 

bir tutumu, gerçekleştirilecek bir girişimi ya da yapılacak bir anlaşmayı birlikte 

incelemesi ve tartışması olarak tanımlanmaktadır.337 Vergi anlaşmalarında karşılıklı 

anlaşma usulünde yetkili makamların hangi kurum ve kişiler olduğu 

                                                           
334 Vogel, Commentary, s. 253.  
335 Billur Yaltı, “Vergi Anlaşması Uyuşmazlıkları: Karşılıklı Anlaşma Usulünde Bireysel Olay 
Anlaşması”, Vergi Dünyası, Sayı:348, Ağustos 2010, s. 4-5.  
336 Billur Yaltı Soydan, “Vergi Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulünde Anayasaya 
Aykırılık Sorunu”, Vergi Dünyası, Aralık 1994, Sayı: 160, s. 1-2.  
337 Pazarcı, op. cit., s. 445-446.; Yaltı Soydan, Anayasaya Aykırılık, s. 1-2.  
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belirlenmektedir. Bu kişiler genel olarak akit devletlerin Maliye Bakanları ve 

temsilcileridir.338 

 

Üç tür karşılıklı anlaşma olduğu belirtilmektedir. Bunlardan ilki, ‘olay 

temelinde karşılıklı anlaşma’dır. Anlaşma hükümlerine aykırı bir vergilendirme 

durumunda başvurulan usul olay temelinde karşılıklı anlaşma usulü olmaktadır. 

Böylece, anlaşma usulüne aykırı vergilendirildiği kanısındaki vergi yükümlüsü 

mukimi olduğu devletin yetkili makamına başvurma hakkına sahip olmaktadır. İkinci 

usul ise ‘yorum ve uygulama bakımından karşılıklı anlaşma’dır. Anlaşmaların 

uygulanmasına ve yorumuna ilişkin bir takım güçlüklerin ve kuşkuların yer alması 

halinde yetkili makamların bizzat harekete geçmesi ile karşılıklı anlaşma usulüne 

başvurmaları gerekebilir. Bunun yanında, vergi yükümlüsünün de bu yönde bir 

talepte bulunması ile birlikte bu usule başvurulabilir. Son usul ise ‘anlaşmadaki 

boşluklar bakımından karşılıklı anlaşma’ usulüdür. Bu usulde anlaşmada 

düzenlenmeyen bir durumdan doğan çifte vergilendirmeye ilişkin karşılıklı 

anlaşmaya gidilmektedir.339 Bu usul yetkili makamlar tarafından birbirine danışma 

olarak meydana gelebileceği gibi vergi yükümlüsü tarafından da talep edilebilir.340  

 

 Diplomatik görüşmelerde zorunlu olarak bir sonuca varılması 

gerekmemektedir.341 Keza, vergi anlaşmalarında yer alan karşılıklı anlaşma usulüne 

ilişkin hüküm yetkili makamlara yalnızca görüşme yükümlülüğü getirmekte bunun 

dışında bir anlaşmaya varma yükümü getirmemektedir. Yetkili makamlar yalnızca 

uyuşmazlığın çözümüne dair çaba göstermekle yükümlüdürler.342 Karşılıklı anlaşma 

usulünün kesin olarak bir çözüm üretmeyen bu karakteri sayesinde çifte mukimlik 

durumu çözülemeyebilmektedir.   

                                                           
338 Yaltı Soydan, Anayasaya Aykırılık, s. 3-4. 
339 Türk doktrininde anlaşmadaki boşluklar bakımından karşılıklı anlaşma usulünde yürütme organının 
anlaşmada düzenlenmemiş bulunan bir çifte vergilendirme durumunda vergilendirme yetkisinin 
paylaştırılması ve dolayısıyla yasama yetkisinin yürütmeye devri sonucunu doğuran bir karar alması 
ve vergi anlaşmalarında aksi düzenlenmediği müddetçe bir yetki devrini içermediği göz önüne 
alınarak bu şekilde alınan bir kararın anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Keza, bazı 
ülkelerin boşluklar bakımından karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin hükmü anlaşmalarına dahil etmediği 
ifade edilmektedir.  Ibid., s. 4. 
340 Ibid., s. 3-5.  
341 Pazarcı, op. cit., s. 445-446.; Yaltı Soydan, Anayasaya Aykırılık, s. 1-2.  
342 UN, Commentary, Art. 25. para. 37.; Yaltı, Bireysel Olay Anlaşması, s. 9.  
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6.2.2. Kurumlar Açısından Mali İkametgâh 

 

 OECD Model Anlaşması’nın 4’üncü maddesinde gruplandırma gerçek kişiler 

ve gerçek kişiler dışındaki kişiler şeklinde yapılmıştır. Buna göre, gerçek kişi 

olmayan vergi yükümlülerinin anlaşma kapsamına girip girmediği ve eğer giriyor ise 

çifte mukimlik durumunda anlaşma ikametgâhının belirlenmesine ilişkin kurallar bu 

maddede belirlenmiştir.  

 

 Gerçek kişi dışındaki kişiler, Model’in 1’inci maddesinin (a) bendinde gerçek 

bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluş şeklinde 

tanımlanmışlardır. Biz çalışmamızda gerçek kişiler dışındaki kişiler için her iki 

kümeyi de kapsayacak şekilde kurum terimini kullanmayı tercih edeceğiz. 

 

6.2.2.1. İç Hukuk İkametgâhı 

 

6.2.2.1.1. “Bir Akit Devletin Mukimi” 

 

Gerçek kişilerde olduğu gibi bir kurumun da anlaşma kapsamına girebilmesi 

için bir Akit devletin mukimi olması gerekir. Aynı şekilde kurumun bir Akit Devletin 

mukimi olup olmadığı Akit Devletlerin ulusal hukuklarına göre belirlenecektir. Eğer 

bir kurum Akit Devletlerden birinin ulusal hukukuna göre ‘domicile’, ikametgâh, 

yönetim yeri veya benzer yapıda bir kriter dolayısıyla vergi yükümlüsü ise o kişi 

anlaşma açısından bir Akit Devletin mukimi kabul edilecektir. Vergi yükümlüsü 

olma şartına ilişkin açıklamalar yukarıda yapıldığından burada yalnızca kurumlar 

açısından özellik arz eden durumlara ilişkin bilgi vermekle yetinilecek ve akabinde 

kurumları ilgilendiren yönetim yeri kriteri açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Bu noktada adi ortaklıkların durumuna bakmakta fayda vardır. Adi 

ortaklıklara farklı hukuk sistemlerinde farklı muamele yapıldığı görülmektedir. 

Genel olarak, adi ortaklıklar Anglosakson hukuklarında ayrı bir teşebbüs olarak 

değerlendirilmez iken Kıta Avrupası’nda ayrı bir teşebbüs olarak düzenlenmişlerdir. 
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Öte yandan, bu farklı nitelendirmelere bakılmaksızın, çoğunlukla ortakların sınırsız 

sorumluluğunun kabul edildiği görülmektedir. Vergi hukuku açısından ise, adi 

ortaklıklar bazı hukuklar açısından vergilendirilebilir ayrı bir kurum olarak 

nitelendirilirken bazı hukuk sistemleri ise vergisel açıdan adi ortaklıkları göz ardı 

ederek ortaklara yönelmişlerdir.343  

 

Bu noktada mali şeffaflık olarak adlandırılan kavram devreye girmektedir. 

Mali şeffaflık bir kurumun ortaklarından, üyelerinden ya da sahiplerinden ayrı, farklı 

bir birim olarak muamele görüp görmediğine ilişkin bir kavramdır. Buna göre, eğer 

bir kurum bu şekilde bağımsız bir birim olarak varlığını sürdürüyor ise bu durum 

kurumun mali olarak şeffaf olmadığını gösterir. Bir kurumun mali şeffaflığa sahip 

olmasının sonucu ise genel olarak gelirin ortakların elinde vergilendirilmesidir. Öte 

yandan, her ülke hukuku açısından nitelendirmelerin farklılık gösterdiği 

belirtilmektedir. Bir ülkenin mali açıdan şeffaf olarak nitelendirdiği bir kurum bir 

diğer ülke tarafından şeffaf olarak nitelendirilmiyor ise bu durumda melez (hybrid) 

yapılardan bahsedilmektedir.344 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, adi ortaklıklar bağımsız olarak vergilendirilen 

birimler olup olmadıklarına bakmaksızın anlaşmanın 1’inci maddesinde tanımlanan 

“kişi” tanımına dahildirler, dolayısıyla anlaşmanın kapsamına girerler.345 OECD 

Model Şerhi’ne göre bir adi ortaklık kurulduğu hukuk düzeninde mali açıdan şeffaf 

sayılmıyor ise bu durumda bu ülkedeki ikametgâhının varlığı kaynak devleti 

tarafından da kabul edilecektir.346 Öte yandan, ortakların kaynak devletinde de 

mukim olması halinde bu kurala bir istisna getirilmektedir. Ancak, eğer adi ortaklığın 

kurulduğu devlet adi ortaklığı mali açıdan şeffaf olarak nitelendiriyor ise artık vergi 

                                                           
343 Raffaele Russo, “The OECD Approach to Partnerships –Some Critical Remarks”, European 
Taxation, Nisan 2003, s. 123. 
344IBFD, Glossary, 28 Temmuz 2012, (Çevrimiçi) http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url= 
/collections/itg/html/itg_transparency.html&q=transparency&WT.z_nav=search&hash=itg_transparen
cy. 
345 Russo, op. cit., s. 125. 
346Ibid., s. 124. 

http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url= /collections/itg/html/itg_transparency.html&q=transparency&WT.z_nav=search&hash=itg_transparency
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url= /collections/itg/html/itg_transparency.html&q=transparency&WT.z_nav=search&hash=itg_transparency
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url= /collections/itg/html/itg_transparency.html&q=transparency&WT.z_nav=search&hash=itg_transparency
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yükümlüsü olanlar, kaynak devletinin bu ortaklığı şeffaf olarak nitelendirip 

nitelendirmediğine bakılmaksızın, anlaşmadan yararlanabileceklerdir.347 

 

6.2.2.1.2. “Yönetim Yeri veya Benzer Yapıda Herhangi Bir Kriter” 

 

Kurumun "Akit Devletin mukimi" olduğunun belirlenmesinde söz konusu 

olan diğer kriterler gibi yönetim yeri kriterinin de ulusal hukuklar çerçevesinde 

anlamının belirlenmesi gerekir. Yönetim yeri kriteri, bir kurumun tam yükümlü 

statüsüne sahip olmasına yol açan tüm durumları kapsamayı hedeflemektedir. Bu 

nedenle bir kurum doğal olarak birden fazla yönetim yerini haiz olabilir.348  

 

Bu noktada özellikle Anglosakson hukuk sistemleri ile Kıta Avrupası hukuk 

sistemleri arasında ticaret hukuku açısından ortaya çıkan farklılık önem 

kazanmaktadır. Anglosakson Hukuk sistemlerinde ve Belçika ve İsviçre gibi birkaç 

Kıta Avrupası Hukukunda tarihsel olarak yönetimden sorumlu olan tek bir kurul var 

iken Almanya, Fransa, İtalya gibi pek çok Kıta Avrupası Hukukunda genel olarak 

idari yetkilerden yoksun bir denetim kurulu ve yalnızca yöneticilerden oluşan 

yönetim kurulu olmak üzere iki katmanlı bir sistem mevcuttur.349 Dolayısıyla, bu 

şekilde farklı yapılanan sistemlerde yönetim yeri de farklı şekillerde 

belirlenmektedir. Bazı yazarlar Anglosakson Hukuklarında yönetim yerinin 

belirlenmesinde daha ziyade kurumun politikasına odaklanıldığı, buna karşın Kıta 

Avrupası Hukuklarının ise günlük yönetime önem verdiği sonucuna 

varmaktadırlar.350 

 

Avustralya ve Kanada’da yönetim yeri, merkezi yönetim ve denetimin 

bulunduğu yerde olmaktadır ve genellikle yönetim kurulu toplantılarının yapıldığı 

yerdedir. İngiliz Hukuku’nda da yönetim yeri, merkezi yönetim ve denetimin 

bulunduğu yeri ifade eder ve en üst düzey kararların alındığı ve genel olarak denetim 
                                                           
347 OECD, 2010 Commentary, Art. 1 para. 5.; Russo, op. cit., s. 124. 
348 Marcel Widrig ,“The Expression “by the reason of his domicile, residence place of 
management…” as applied to companies”,  Residence of Companies under Tax Treaties and EC 
Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, s. 278. 
349 Ibid., s. 276. 
350 Ibid., s. 276. 
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fonksiyonlarının icra edildiği yerde oluşur. Belçika Hukuku’nda şirketin kontrolünü 

sağlayan kararların alındığı ve şirketin menfaatlerinin gözetildiği yer yönetim yeri 

teşkil etmektedir. Almanya da ise yönetim yeri vergi kanununda üst düzey ticari 

yönetimin merkezi olarak tanımlanmıştır. İtalya’da şirketin faaliyetlerine ilişkin 

kararların alındığı yer yönetim merkezi olmaktadır. Şirketin faaliyetlerinden 

anlaşılması gerekenin günlük faaliyetlere mi yoksa ana yönetime mi ilişkin olduğu 

tartışmalı bir husus olmakla birlikte her somut olayın içeriğine bakılarak karar alma 

mekanizmasında yer alan farklı kişilerin faaliyetlerinin ağırlığı değerlendirilerek bir 

karar verilmektedir.351 

 

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise, Model Anlaşma’nın 

5’inci maddesinde tanımlanmış olan işyeri kavramına ilişkindir.352 5’inci maddede 

"işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin 
                                                           
351 Ibid., s. 276-278. 
352 Madde 5 İŞYERİ (1) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin 
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. (2) "İşyeri" terimi özellikle 
şunları kapsamına alır: a) Yönetim yeri; b) Şube; c) Büro; d) Fabrika; e) Atölye, ve f) Maden 
ocağı,  petrol veya doğal gaz kuyusu,  taş  ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir 
yer. (3) Bir inşaat şantiyesi ya da yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim 
faaliyetleri yalnızca 12 ayı aşan bir süre boyunca devam etmesi durumunda bir işyeri oluşturur. (4) Bu 
maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hususları 
kapsamadığı kabul edilecektir: a) Tesislerinin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca 
depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya 
stoklarının, yalnızca depolama, teşhir veya  teslim amacıyla elde tutulması; c) Teşebbüse ait mal veya 
ticari eşya stoklarının,  yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; d) İşe 
ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla 
elde tutulması; e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter 
taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; f) İşe ilişkin sabit bir yerin, 
yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir arada icra etmek için elde 
tutulması; ancak söz konusu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda işe ilişkin sabit yerde 
oluşan bütün bu faaliyetlerin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır. (5) 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente 
dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, 
aşağıda belirtilen şartlarla, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk 
bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir: a) eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, söz konusu kişinin 
faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda, o fıkra 
hükümleri uyarınca bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça; veya b) 
eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan 
veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa. (6) Bir 
Akit Devlette, bir teşebbüs işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, 
genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu 
Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. (7) Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer 
Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya 
diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden 
herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 
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sabit bir yer olarak tanımlanmış ve işyerinin yönetim yerini kapsadığı belirtilmiştir. 

İşyeri oluşturan bir unsur olarak yönetim yeri ile bir kurumun bir Akit Devletin 

mukimi olması için bir kriter olan yönetim yeri arasındaki ilişkiyi belirlemek 

önemlidir. Öncelikle, 5’inci maddede görüldüğü üzere yönetim yeri işyerinin genel 

tanımını açıklığa kavuşturan örneklerden biridir ve bir yönetim yerinin işyeri teşkil 

etmesi için sabit bir yer olması gerekir. Buna göre, sabit bir yer olmadığı sürece salt 

yönetim faaliyeti bu madde anlamında yönetim yeri teşkil etmeyecektir. Öte yandan, 

bu madde kapsamında bir yerin yönetim yeri teşkil etmesi için teşebbüsün genel 

yönetiminin etkilenmesi gerekmemekte, işin bir kısmının sabit bir yerde yönetilmesi 

yeterli olmaktadır. Bu açıdan, 4’üncü maddedekine benzer olarak 5’inci madde 

kapsamında da birden fazla yönetim yeri olması da mümkündür. Kısacası, 5’inci 

maddede düzenlenen yönetim yerinin 4’üncü maddede düzenlenen yönetim yerinden 

daha geniş bir kapsamı olduğu sonucuna varılmaktadır.353  

 

Maddede ‘domicile’, ikametgâh, yönetim yeri veya benzeri yapıda herhangi 

bir kriter denilerek ulusal hukuklara geniş bir serbesti tanınmıştır.354 Bu üç kriter de 

bir yerle ilişkiyi ifade eder. Dolayısıyla ulusal hukukların kurum ile tam yükümlülük 

statüsüne yol açacak şekilde kurdukları ilişkinin anlaşma kapsamına girebilmesi için 

yine bir yerle ilişkiyi içermesi gerektiği ifade edilmektedir.355 Bu durumda varılan 

sonuç bir devletin tam yükümlülük sonucuna götüren her bağlama noktasının 

anlaşma açısından kabul edilmemesi sonucunu doğurur. Bu noktada kuruluş yeri 

kriterinin benzer yapıda bir kriter teşkil edip etmeyeceği sorunu ortaya çıkar. Bazı 

yazarlar, kuruluş yeri kriterinin kurumun o yer ile etkin kişisel bağını yansıtmadığı 

gerekçesiyle benzer yapıda bir kriter olarak kabul etmez iken OECD’nin de pek çok 

yazarla birlikte bu fikri paylaşmadığı ortadadır.356 Nitekim, Şerh’te kurumlar 

açısından çifte mukimlik durumunun bir ülkede tescil diğer ülkede etkin yönetim 

                                                           
353 Ibid., s. 279-280. 
354 Supra, Ayrım 6.2.1.1.2.  
355 Widrig, op. cit., s. 280. 
356 Ibid., s. 281, Yevheniy Plakhin, “The Place of Effective Management as a Tie-Breaker Criterion”, 
Dual Residence in Tax Treaty Law and EC Law, Ed. by. Mathias Hofstaetter, Patrick Plansky, 
Vienna, Linde, 2009, s. 92.; Stef van Weeghel, “The Tie-Breaker Revisited: Towards a Formal 
Criterion?”, A Vision of Taxes Within and Outside European Borders,  Ed. by. Luc 
Hinnekens, Philippe HinnekensKluwer, w.place, w.date, s. 962. 

http://www.eubelius.com/nl/hinnekens
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merkezine ağırlık verildiği için ortaya çıktığı belirtilmiştir.357 Demek ki, bir kurumun 

mali ikametgâhı kuruluş (tescil) yeri olan Akit Devlette oluşabilmektedir. 

 

 

 

6.2.2.2. Anlaşma İkametgâhı: Etkin Yönetim Merkezi 

 

Model Anlaşma’nın 4’üncü maddesinin son fıkrasında gerçek kişi dışında bir 

kişinin (bir kurumun) iki ülkede birden mukim olması durumunda yalnızca etkin 

yönetim merkezinin bulunduğu yerde mukim sayılacağı düzenlenmiştir. Buna göre, 

kurumun anlaşma ikametgâhının bağlandığı tek bağlama noktası etkin yönetim 

merkezi ölçütü olmaktadır.358 Anlaşma ikametgâhının belirlenmesi için getirilen 

bağlama noktalarının yukarıda açıklandığı üzere359 ulusal hukuklarda değil 

uluslararası boyutta ifade ettiği anlamın ortaya koyulması gerekir. Gerçek kişiler için 

getirilen bağlama noktalarında olduğu gibi aynı gerekçelerle etkin yönetim merkezi 

de bu çerçevede ele alınacaktır. 

 

Etkin yönetim merkezi kavramının vergi anlaşmaları hukukunda ifade ettiği 

anlamı ortaya çıkarabilmemiz için kavramın tarihsel gelişimine bakmak gereklidir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, OECD Şerhi’nin etkin yönetim merkezine ilişkin 

bölümünde sıklıkla yakın zamana kadar değişiklik olmuştur. Bu durum etkin yönetim 

merkezi kavramı hakkındaki tereddütleri işaret etmekte ve anlamının belirlenmesinin 

güç olduğunu ortaya koymaktadır.360  

 

İlk olarak, söz konusu tereddüt OECD Model Anlaşması’na öncül olan 

Meksika ve Londra Model Anlaşmaları’nda görülür. Bu anlaşmalar mali ikametgâhın 

belirlenmesinde ulusal hukuklara gönderme yapmıyor, yükümlünün mali 

                                                           
357 OECD, 2010 Commentary, Art. 4 para. 21.  
358 Öte yandan, Türkiye bu fıkraya çekince koymuş bulunmaktadır. Söz konusu çekince ile Türkiye 
gerçek kişi dışındaki kişilerin anlaşma ikametgâhının belirlenmesinde etkin yönetim merkezi 
ölçütünün yanında kanuni merkez ölçütünü de kullanma hakkını saklı tutmuştur.  
359 Supra, Ayrım 6.2.1.2.1.  
360 John F. Avery Jones, “2008 OECD Model: Place of Effective Management –What One Can Learn 
from the History”, Tax Treaty Monitor, May/June 2009, s. 183.  
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ikametgâhını ulusal hukuklardan bağımsız olarak belirliyordu.361 1943 tarihli 

Meksika Modeli’nde kurumların mali ikametgâhı kuruldukları yer362 iken 1946 

yılında Londra Modeli’nde tam anlamıyla farklı bir anlayış benimsenmiş ve asıl 

yönetim merkezi ölçütü benimsenmiştir.363 Meksika Modeli’nin Amerikan sistemini, 

Londra Modeli’nin ise Avrupa sistemini yansıttığı ifade edilmektedir.364 

 

OECD Modeli’nin hazırlanması sürecinde OEEC 2 Numaralı Çalışma Grubu, 

kurumların anlaşma ikametgâhının kurumun “yönetildiği ve denetlendiği yer”de 

kurulacağı şeklinde düzenlenmesini ve eğer kurumun yönetildiği ve denetlendiği yer 

tespit edilemiyor ise karşılıklı anlaşma usulüne başvurulmasını önermiştir. Yönetim 

ve denetim yeri kavramının İngiliz Hukuku’ndan alındığı365, o dönemde İngiltere'nin 

imzalamış olduğu bazı anlaşmalarda yer aldığı ifade edilmektedir. Ancak “yönetim 

ve denetim yeri” şeklinde belirlenen anlaşma ikametgâhının belirsiz olduğu, yönetim 

kurulunun toplandığı yer, yöneticilerin faaliyetlerini sürdürdükleri yer ya da 

paysahiplerinin toplandığı yerden herhangi birini oluşturabileceği sebebiyle etkin 

yönetim merkezi kriteri tercih edilmiştir. “Yönetim ve denetim yeri”nin birden fazla 

yerde oluşabilmesi sebebiyle bağlama noktası olarak seçilmemesi uygun 

görülmektedir.366  

 

Nitekim, etkin yönetim merkezi kavramı hava ve deniz taşımacılığına ilişkin 

8’inci maddede de kullanılan bir kavramdır. Yönetim ve denetim yeri ölçütü yerine 

etkin yönetim merkezinin tercih edilmesi ile birlikte karşılıklı anlaşma usulüne 

başvurulmasına ilişkin ifade de silinmiştir. Buna gerekçe olarak da bu kavrama 

                                                           
361 Meksika Model Anlaşması Protokolü Madde 2 ve Londra Model Anlaşması Protokolü Madde 2.  
362 Meksika Model Anlaşması Protokolü Madde 2/4 “Bir adi ortaklığın, şirketin ve herhangi bir tüzel 
kişinin ya da fiili bir kurum hangi ülke hukukuna göre kuruldu ise mali ikametgâhı o Devlette yer 
alır.” 
363 Londra Model Anlaşması Protokolü Madde 2/4 “Bir adi ortaklığın, şirketin ve herhangi bir tüzel 
kişinin ya da fiili bir kurumun mali ikametgahı asıl yönetim merkezinin bulunduğu Devlette yer alır.”  
364 Jacques Sasseville ,“The Meaning of “place of effective management””,  Residence of Companies 
under Tax Treaties and EC Law, Ed. by. Guglielmo Maisto, Amsterdam, IBFD Publications, 2009, 
s. 288.  
365 Ibid., s. 291.; Avery Jones, Place of Effective Management, s. 185 vd.  
366 Avery Jones, Place of Effective Management, s. 185-186. 
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ilişkin anlaşma usulüne başvurulmasına oldukça nadir hallerde gerek duyulacak 

olması gösterilmiştir.367  

 

1963 tarihli ilk OECD Model Anlaşması bu çerçevede oluşmuştur. İlk Model 

Şerhi’nde etkin yönetim merkezinin bir kurumun İngiltere’nin vergi anlaşmalarında 

kullanılan “yönetim ve denetim yeri” ile aynı şeyi ifade ettiği belirtilmiştir.368 Ancak 

bu ifade 1992 yılında Model Şerhi’nden kaldırılmıştır. Bu ifadenin Şerh’ten 

kaldırılması iki kavram arasında bir takım farklılıklar olduğuna kanıt 

gösterilmektedir.369 2000 yılında ise Şerh’e etkin yönetim merkezine ilişkin bir takım 

ifadeler eklenmiştir. Bu yeni açıklamalar şu şekildedir:  

 

 “Etkin yönetim merkezi bir teşebbüsün işlerinin somut olarak yürütülmesi için 

gerekli olan anahtar niteliğindeki yönetimsel ve ticari kararların alındığı yerdir. 

Etkin yönetim merkezi, genellikle, en kıdemli kişilerin ya da kişi gruplarının (örneğin 

yönetim kurulu) karar aldıkları, teşebbüsün bir bütün olarak faaliyetlerinin 

belirlendiği yerdir; ancak kesin bir kural verilmesi mümkün değildir ve etkin yönetim 

merkezinin belirlenmesi için tüm ilgili olgu ve koşulların incelenmesi gerekir. Bir 

teşebbüs birden fazla yönetim yerine sahip olabilir ancak sadece bir etkin yönetim 

merkezine sahip olması mümkündür.”370  

 

Görüldüğü üzere, bu ifadeye göre etkin yönetim merkezi üst düzey 

yöneticilerin şirketi idare ettikleri yere yakın bir anlam kazanmıştır. Bu haliyle 

OECD Model Şerhi’nin Anglosakson Hukuku’nda baskın bir kavram olan “yönetim 

ve denetim merkezi” kavramına yaklaştığı ifade edilmektedir.371 Bu sistemlerde 

yönetim ve denetim merkezi yöneticilerin güç ve otoritelerini ifa ettikleri yer olarak 

                                                           
367 OEEC, Working Party No.2 of the Fiscal Committee (Denmark-Luxemburg) Third Report on the 
Concept of Fiscal Domicile, Paris, 5 Kasım 1957, FC/WP2(57)3.  
368 OECD, Commentary on the Articles of the 1963 OECD Draft Double Taxation Convention on 
Income and Capital, 30 Haziran 1963, Art. 4 para. 19.  
369 Sasseville, Place of Effective Management, s. 293. 
370 OECD, Commentary on the Articles of the 2000 OECD Model Income and Capital Tax 
Convention, 29 April 2000, Art, para. 24.  
371 Ibid., s. 295. Örneğin Avusturalya, İrlanda ve Birleşik Krallık. Detaylı bilgi için bakınız: OECD, 
The Impact of the Communications Revolution on the Application of Place of Effective Management 
As A Tie Breaker Rule- Draft for Public Comment, Paris, 2001, s. 5.  
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karşımıza çıkar. Bu yer de genellikle, yöneticilerin toplandığı yerdir.372 Öte yandan, 

bu nihai bir tanımlama olmamakta, Anglosakson hukukunda mahkemeler işletmenin 

asıl faaliyet yeri gibi pek çok farklı etkenleri dikkate almaktadırlar.373  

 

Ancak bu değişiklik de uzun ömürlü olmamış ve 2008 yılında “Etkin yönetim 

merkezi, genellikle, en kıdemli kişilerin ya da kişi gruplarının (örneğin yönetim 

kurulu) karar aldıkları, teşebbüsün bir bütün olarak faaliyetlerinin belirlendiği 

yerdir; ancak kesin bir kural verilmesi mümkün değildir.” şeklindeki ifade Şerh’ten 

silinmiştir. Bunun sebebi olarak da OECD üye devletlerin çoğunun etkin yönetim 

merkezinin yönetim kurulunun toplandığı yer olduğu görüşünü kabul etmemesi 

gösterilmektedir.374 Bu ifadenin silinmesi ile etkin yönetim merkezinin 

belirlenmesinde somut şartlara ve maddi olgulara daha büyük bir önem atfedildiği 

belirtilmektedir. Yönetim kurulunun toplandığı yere yapılan atfın kaldırılması ile 

birlikte olguların bütününün değerlendirmeye alınmasının altı çizilmiş olmaktadır.375 

 

Ayrıca 2008 yılında Şerh’e yeni bir paragraf eklenmiş ve bu paragrafta bazı 

ülkelerin kurumların çifte mukimlik sorununu somut olayda değerlendirmek 

isteyebileceklerine vurgu yapılmıştır. Bu anlayıştaki ülkelerin kurumların çifte 

mukimlik sorununun çözümünü yetkili mercilerin karşılıklı anlaşması yoluna 

bırakabilecekleri belirtilmiştir. Bu durumda kurumların anlaşma ikametgâhına ilişkin 

fıkraya bir alternatif getirilmiştir. Bu alternatif şöyledir376:  

 

 3.Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit 

Devletin de mukimi olduğunda, Akit Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma 

yoluyla bu Anlaşma’nın amaçları açısından söz konusu kişinin nerede mukim kabul 

edileceğini belirlemeye gayret edeceklerdir. Böyle bir mutabakata varılamaması 

durumunda, söz konusu kişinin Akit Devletlerin yetkili makamları tarafından aksi 

                                                           
372 OECD, The Impact of the Communications Revolution on the Application of Place of Effective 
Management As A Tie Breaker Rule- Draft for Public Comment, Paris, 2001, s. 5.  
373 Supra, Ayrım 3.2.1.2.1.  
374 Sasseville, Place of Effective Management, s. 295.  
375 Plakhin, op. cit., s. 91. 
376 OECD, 2008 Commentary, para. 24.1.  
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kararlaştırılmadığı takdirde Anlaşmayla tanınan herhangi bir istisna veya 

muafiyetten yararlanma talebinde bulunma hakkı olmayacaktır. 

 

Bu alternatifin OECD’nin görüşünü değil, ikili anlaşmalarda gitgide daha çok 

kullanılan düzenlemeleri yansıttığı, yapılan bu son değişiklikler ile OECD’nin ilk 

model anlaşma hazırlanırken ortaya koyduğu anlayışına geri döndüğü ve aradaki tek 

farkın karşılıklı anlaşma usulünün etkin yönetim merkezine alternatif olarak yer 

alması olduğu ifade edilmektedir.377 Bu alternatif fıkranın getirilmesinin ortaya 

koyduğu sonuç, kurumların çifte mukimlik sorununu çözmede tek bir reçetenin söz 

konusu olmadığı, müzakere yoluyla dahi çifte mukimlik sorununun 

çözülemeyebileceğidir. Böylece adeta çifte mukim kurumların anlaşmadan 

yararlanamamaları kabul edilir bir olgu haline gelmiştir.378 

 

Öte yandan, etkin yönetim merkezi ile ilgili en önemli sorunlardan biri farklı 

ülke hukuklarında farklı yorumlanmasıdır.379 Nitekim somut durum da bunu 

göstermektedir. Pek çok ülke hukukunda bu kavramın anlamını belirlemede iç 

hukuklarına başvurmaktadırlar. Buna göre, etkin yönetim merkezi Avusturya 

Hukuku’nda iş yönetiminin merkezini ifade eder. Belçika Hukuku’nda ise asli 

nitelikteki kararların alındığı yer olarak belirlenmiştir. Buna karşılık Almanya’da, 

kavramın bağımsız anlamının belirlenmesi gerektiği görüşü hakimdir, ancak 

kavramın bağımsız anlamı iç hukuktaki anlama çok benzer olduğundan iç hukuktan 

etkilenmiş bir bağımsız anlam ortaya çıkmaktadır. İtalyan Hukuku’nda ise etkin 

yönetim merkezine ilişkin kurumun başlıca önemli faaliyetlerinin yapıldığı yer ön 

plana çıkmaktadır. Hollanda da kavramı belirlemede ulusal hukuka gönderme 

yapmaktadır. Buna göre, etkin yönetim merkezi olgular ve koşullar dikkate alınarak 

belirlenecektir, bu da çoğunlukla yönetim kurulunun karar aldığı yere işaret 

etmektedir.380 

 

                                                           
377 Sasseville, Place of Effective Management, pp. 296-297.  
378 Plakhin, op. cit., s. 91. 
379 Avery Jones, Place of Effective Management, s. 186.  
380 Sasseville, Place of Effective Management, pp. 297-298.  
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Dolayısıyla, etkin yönetim merkezi kavramının tam olarak ne ifade ettiği 

belirlenememektedir. Hatta bazı yazarlar kavramın tamamen terk edilmesi gerektiği 

görüşündedirler.381 Ulusal hukuklara dayalı olarak içi doldurulan bir etkin yönetim 

merkezi, kavramın varoluş amacına ters düşmektedir. Buna karşılık etkin yönetim 

merkezinin yerine ulusal hukuklarda yer almayan bir kavramın getirilmesi 

önerilmekte, böylece ulusal hukuklarda yer almayan bağımsız bir tanımlamanın 

yapılabileceği savunulmaktadır.382 Bazı yazarlar, Şerh’te iddia edildiğinin aksine bir 

şirketin çifte mukim olmasının hiç de nadir rastlanan bir durum olmadığını ve gerçek 

hayat olaylarında yaşanan sorunların kuruluş yeri ile yönetim yerinin çatışmasından 

değil etkin yönetim merkezinin farklı yorumlarından kaynaklandığını 

savunmaktadırlar.383 Keza şirketler vergi planlamasında çifte mukimliği gitgide 

kullanmaya başlamışlardır.384  

 

Şirket yapılanmalarının son yıllarda oldukça değiştiği, etkin yönetim 

merkezinin ise katı hiyerarşik yapılanmaya dayalı eski sistemler göz önüne alınarak 

tasarlandığı ifade edilmektedir. Pek çok örnekte, birleşme halinde şirketlerin iki ya 

da daha fazla merkezi muhafaza ettiği dile getirilmektedir. Ayrıca, modern iletişim 

ve bilgi teknolojileri sayesinde kurumlar merkezi bir yönetim olmadan faaliyet 

gösterebilmektedirler. Etkin yönetim merkezi kriteri ise ortaya çıkan bu yeniliklere 

cevap verememektedir.385  

 

Halihazırda pek çok ülkenin etkin yönetim merkezi kriterini terk ettiği, 

anlaşmalarda gitgide karşılıklı anlaşma usulüne yer verildiği görülmektedir. Bu 

eğilimin de etkin yönetim merkezi kavramını yeniden gözden geçirmek için bir diğer 

sebep teşkil ettiği ifade edilmektedir.386 Bu açıdan bakıldığında, bazı yazarlar etkin 

                                                           
381 Avery Jones, Place of Effective Management, s. 186.  
382 Ibid. 
383 Stef van Weeghel, “Dividends (Article 10 OECD Model Convention)”,  
Source versus Residence : Problems Arising from the Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty 
Law and Possible Alternatives,  Ed. by. Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus 
Staringer, Kluwer, 2008, s. 304.  
384 Burgstaller-Haslinger, Place of Effective Management, s. 380. 
385 Ibid.,  s. 381.  
386 Weeghel, Dividends, s. 307. Ayrıca, Türkiye’nin de buna bir örnek oluşturduğu söylenebilir. 
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalarda kurumların anlaşma ikametgâhı çok farklı şekillerde 
düzenlenmiştir. Bu anlaşmaların bazılarında yalnızca kanuni merkez ölçütüne yer verildiği (Örn. 
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yönetim merkezi yerine kötüye kullanmaya ilişkin bir düzenleme ile birlikte kuruluş 

yeri gibi şekli bir ölçütün çözüm olabileceğini savunmaktadırlar.387 Kuruluş yeri 

kriterinin bağlama noktası olarak benimsenmesine, bir kurumun sadece ekonomik ve 

faaliyetsel olarak bağının asgari düzeyde olduğu bir devlette vergilendirilmesi 

sonucunu ortaya çıkarabileceği gerekçesiyle çoğunlukla karşı çıkıldığını belirtmek 

gerekir.388  

 

Etkin yönetim merkezinin yerine ekonomik bağ kriterinin kullanılması da 

önerilmektedir. Buna göre, çifte mukimlik halinde bir kurum ekonomik bağının en 

sıkı olduğu ülkede mukim kabul edilecektir. Bu sıkı bağ ise kurumun ülke toprağını, 

iş gücünü, hazinesini ve üretim faktörlerini ne ölçüde kullandığı ile ilişkilidir. Bu 

şekilde kurgulanan bir ilişkinin esasen kaynak ilkesine göre vergilendirmeye temel 

teşkil etmesine rağmen, gerçek kişilerin anlaşma ikametgâhını belirlemede kullanılan 

bağlama noktalarından biri olan hayati menfaatlerin merkezi kriteri gibi kurumlar 

için de ekonomik bağın da bağlama noktası olarak kullanılabileceği ifade 

edilmektedir.389  

 

Bir diğer öneri ise, etkin yönetim merkezi kavramının yanında etkin yönetim 

merkezi kavramının çifte ikametgâh sorununu çözemediği durumlarda gerçek kişiler 

için olduğu gibi kurumlar için de hiyerarşik olarak bağlama noktaları öngörülmesidir. 

Bu şekilde kurgulanan bir metinde etkin yönetim merkezine ek olarak kuruluş yeri, 

                                                                                                                                                                     
Norveç, Rusya, Çin, Fransa anlaşmaları) bazılarında ise (Örn. Avusturya anlaşması) kurumların 
anlaşma ikametgâhını belirleme konusunda herhangi bir ölçüte yer verilmeyerek konunun doğrudan 
karşılıklı anlaşma usulü ile çözümlenmesinin öngörüldüğü göze çarpmaktadır.  Öte yandan ABD 
anlaşmasında daha farklı bir yöntem izlenmiştir. Bu anlaşmada gerçek kişiler dışındaki kişiler şirket 
olanlar ve şirket olmayanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmış ve şirketlerin anlaşma ikametgâhı 
kuruluş yeri ölçütüne bağlanırken şirket olmayan gerçek kişi dışındaki kişilerin anlaşma 
ikametgâhının karşılıklı anlaşma yoluyla çözümleneceği öngörülmüştür. Kanada anlaşmasında ise 
kurumun kurulmuş (kayıtlı) olduğu ülkenin mukimi kabul edileceği, her iki devlette de kurulmamış 
ise karşılıklı anlaşma usulüne başvurulacağı belirtilmektedir. İngiltere anlaşmasında, anlaşma 
ikametgâhı fiili iş merkezi ölçütüne bağlanmış, eğer kurum iki Akit Devletten birinde fiili iş 
merkezine diğerinde de kanuni merkeze sahip ise karşılıklı anlaşma usulüne başvurulacağı 
düzenlenmiştir. Detaylı bilgi için bakınız: Infra, Ayrım 6.4.  
387 Ibid.,  s. 307.  
388 OECD, “The Impact of the Communications Revolution on the Application of Place of Effective 
Management As A Tie Breaker Rule- Draft for Public Comment”, 2001, pp. 10-11.  
389 Ibid., pp. 11-12.  
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ekonomik bağ ve karşılıklı anlaşmanın bağlama noktaları olarak getirilmesi 

önerilmektedir.390  

 

 

 

 

6.3. Birleşmiş Milletler Modelinde Mali İkametgâh 

 

Birleşmiş Milletler Modeli, kural olarak OECD Modeli’ni takip eden bir 

modeldir. Şerh de çoğunlukla OECD Model Şerhi’nin tekrarıdır. Bu sebeple, bu 

bölümde mali ikametgâh konusunda iki model arasındaki farklara değinmekle 

yetinilecektir. 

 

BM Modeli’nde mali ikametgâhı düzenleyen 4’üncü madde OECD Modeli ile 

bir fark dışında tamamen aynıdır. BM Modeli’ndeki bu farklılık ‘bir Akit Devletin 

mukimi’ kavramına ilişkindir. BM Modeli’nin ilk fıkrası şu şekildedir: “Bu 

Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, 

herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin 

mevzuatı gereğince ev, ikametgâh, yönetim yeri veya benzer yapıda herhangi 

bir ölçüt nedeniyle burada vergi yükümlüsü olan herhangi bir kişi anlamına gelir”. 

Görüldüğü üzere, OECD Modeli’nden farklı olarak kuruluş yeri de bir Akit Devletin 

mukimi olma açısından bir kriter olarak kabul edilmiştir. Öte yandan OECD 

Modeli’nde her ne kadar kuruluş yeri bir kriter olarak maddede yazılmış olmasa da 

OECD Modeli açısından da bir kurumun bir Akit Devletin hukukuna göre kuruluş 

yeri kriteri uyarınca o Akit Devlette mukim olması mümkündür.391 Dolayısıyla,  BM 

Modeli’ndeki bu farklılığın da esasen pratikte bir anlamı olmamaktadır.   

 

6.4. Türk Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgâh 

 
                                                           
390 Ibid., pp. 13-14. 
391 Nitekim, OECD Model Şerhi’nde çifte mukimliğe yol açan hallerden biri olarak bir Devletin 
kuruluş kriterine önem verirken diğer devletin etkin yönetim merkezi kriterine önem vermesi 
verilmiştir. OECD, 2010 Commentary,  Art. 4 para. 21.  
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Türkiye’nin vergi anlaşması ağı oldukça geniştir. İlk anlaşmasını Avusturya ile 

1970 yılında imzalayan Türkiye’nin son yıllarda vergi anlaşması sayısını oldukça 

arttırdığı görülmektedir. Türkiye 76 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 

imzalamıştır.392 Bu 76 ülke arasında Avrupa Birliği ülkeleri olduğu gibi, Orta Doğu, 

Uzak Doğu, Afrika ülkeleri gibi pek çok farklı ekonomi de bulunmaktadır.393  

 

Türk vergi anlaşmalarında genel olarak OECD Modeli’ne uyum sağlandığı 

gözlenmektedir. Mali ikametgâh da buna uygun olarak anlaşmaların 4’üncü 

maddesinde düzenlenmiştir. OECD Modeli’ne uygun olarak, madde başlığı 

anlaşmaların büyük çoğunluğunda “Mukim” olarak geçmektedir. Ancak eski 

anlaşmaların bazılarında “Mali İkametgâh” başlığına da rastlanmaktadır.394 Ayrıca, 

İngiltere anlaşmasında başlık “İkamet” olarak geçmektedir.395 

 

6.4.1. ‘Bir Akit Devletin Mukimi’ Kavramı Açısından Özellikler 

 

Mali ikametgâha ilişkin 4’üncü maddesinin ilk fıkrasında ‘bir Akit Devletin 

mukimi’ kavramı OECD Modeli’ne paralel şekilde Türk anlaşmalarında da yer 

almaktadır. Türk vergi anlaşmaları açısından dikkat çeken husus, kişilerin 

anlaşmanın uygulanması açısından bir Akit Devletin mukimi için getirilen kriterlere 

ilişkindir. Türk anlaşmalarında geçen kriterler ev, ikametgâh, mesken, yönetim yeri, 

kanuni merkez, kanuni ana merkez, iş merkezi, kayıtlı merkez, tescil yeri, ana 

merkez, etkin yönetim merkezidir. Oysa, OECD Model metnine göre gerçek kişiler 

açısından öngörülen kriterler ev, ikametgâh ve benzeri, kurumlar açısından ise 

yönetim yeri ve benzeri şeklindedir. Böylesine farklı ifadelerin kullanılmasının 
                                                           
392 Gelir İdaresi Başkanlığı, Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Listesi, 
(Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055, 1 Ağustos 2012.  Bu listeye ek olarak ayrıca 
İsviçre ile imzalanan anlaşma 12 Ocak 2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Anlaşmanın, 3 Mayıs 2012 tarihli ve 28231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3082 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile 8 Şubat 2012 tarihi ile yürürlüğe girdiği açıklanmıştır. Anlaşma 1 Ocak 
2013’ten itibaren uygulanacaktır. 
393 Türkiye’nin yürürlükte bulunan anlaşmalarının listesi için bakınız: TABLO (1).  
394 Bunlar, Ürdün (RG. T. 15.07.1986, No. 19165), Romanya (RG. T. 21.08.1988, No. 19906), 
Pakistan (RG. T. 26.08.1988, No. 19911), KKTC (RG. T. 26.12.1988, No. 20031) anlaşmalarıdır. 
Ayrıca, revize edilmeleri suretiyle yürürlükten kalkan Avusturya (RG. T. 01.08.1973, No. 14612) ve 
Norveç (RG. T. 21.12.1975, No. 15445) anlaşmalarında da “Mali İkametgâh” başlığı yer almaktadır.  
395 Bu anlaşmanın (RG. T. 19.10.1988, No. 19964) İngilizce metninde “Residence” başlığı 
kullanılmıştır. Oysa “residence” terimin karşılığı ikametgâhtır. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055
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sebebinin özellikle kurumların olmak üzere kişilerin mali ikametgâhlarının ve 

dolayısıyla tam yükümlülük statülerinin ulusal hukuklarda farklı kriterlere bağlanmış 

olması ve anlaşmalardaki kriterlerin ulusal hukuklara uygun hale getirilerek 

olabildiğince kapsayıcı hale getirilmeye ve anlaşma kapsamının da buna bağlı olarak 

olabildiğince geniş tutulmaya çalışılması olduğu akla gelmektedir.  

 

Bir Akit Devletin mukimi kavramı açısından OECD Modeli’nden sapma 

gösteren anlaşmalar ise Kuveyt396, Bahreyn397 ve ABD398 anlaşmalarıdır. Kuveyt 

Anlaşması’nda, bu kavram Kuveyt yönünden farklılık göstermektedir. Maddeye 

göre, Kuveyt yönünden bir Akit Devletin mukimi kavramı Kuveyt’te meskeni 

bulunan ve Kuveyt vatandaşı olan bir gerçek kişiyi veya Kuveyt’te kurulmuş bir 

şirketi ifade etmektedir. Türkiye yönünden ise madde OECD Modeli’ni izlemektedir. 

Aynı anlayış, Bahreyn Anlaşması’nda da izlenmiş, Türkiye yönünden OECD Modeli 

izlenirken Bahreyn açısından bir Akit Devletin mukimi kavramı, Bahreyn vatandaşı 

olan ve ilgili mali yılda, bir veya bir kaç seferde toplam olarak en az 183 gün 

Bahreyn’de bulunan bir gerçek kişiyi ve Bahreyn’de kurulan ya da yönetim merkezi 

Bahreyn’de bulunan bir şirket veya diğer tüzel kişileri ifade ettiği kural altına 

alınmıştır.  

 

19 Aralık 1997 tarihinde yürürlüğe giren ABD Anlaşması ise çok daha 

farklıdır. ABD Anlaşması’nın 4’üncü maddesi şu şekildedir: “Bu Anlaşmanın 

amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mevzuatı 

gereğince ev, ikametgâh, yönetim yeri, kurumlaşılan yer veya benzer yapıda diğer 

herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 

Şukadar ki, bir ortaklık veya benzeri bünyede vergilenmeyen kuruluşlar (pass-

through entities), mamelek veya vakıf tarafından elde edilen veya bunlar tarafından 

ödenen gelirler yönünden, bu terim yalnızca, sözkonusu ortaklık veya benzeri 

kuruluş, mamelek veya vakfın elde ettiği gelir, bu Devlette, bir mukimin geliri olarak, 

gerek bunların kendileri üzerinde gerekse bunların ortaklarının, lehdarlarının, 

                                                           
396 RG. T. 28.11.1999, No. 23890.  
397 RG. T. 21.08.2007, No. 26620. 
398 RG. T. 31.12.1997, No. 23217.  
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üyelerinin veya vakfedenlerinin üzerinde, vergiye tabi olduğu takdirde 

uygulanacaktır. Terim, yalnızca o ülkedeki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle 

vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.” Görüldüğü üzere, ABD 

Anlaşması diğer anlaşmalardan farklıdır. Bu durum, ABD Model Anlaşması’nın 

OECD Modeli’nden oldukça farklı şekillenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

1977 yılında revize edilen OECD Modeli’ne mukimlik teriminin yalnızca 

Akit Devletteki kaynaklardan elde ettiği geliri nedeniyle o devlette vergiye tabi 

tutulan bir kişiyi kapsamayacağına ilişkin ifade eklenmiştir. Söz konusu ifade Türk 

vergi anlaşmalarının bir kısmına girmiş bulunmaktadır. Öte yandan, bazı 

anlaşmalarda bu hususu ifade eden cümlenin farklılık gösterdiği fark edilmektedir. 

Türkiye’nin Bosna Hersek399, Lüksemburg400, Sırbistan Karadağ401 ve Ukrayna402 ile 

imzaladığı anlaşmalarda bir Akit Devletin mukimi teriminin, yalnızca o Devletteki 

kaynaklardan elde edilen gelir veya o Devletteki servet nedeniyle orada vergiye tabi 

tutulan herhangi bir kişiyi kapsamayacağı şeklinde bir ifade kullanılmıştır. 

Görüldüğü üzere, ‘o Devletteki servet nedeniyle’ ifadesi eklenmiştir. Ayrıca, 

Bahreyn Anlaşması’nda da bundan farklı bir sapma söz konusudur. Bu anlaşma bir 

Akit Devletin mukimi terimi ‘sermaye değer artış kazançları nedeniyle o Devlette 

vergiye tabi tutulan’ kişiyi de kapsamamaktadır.  

 

6.4.2. Gerçek Kişiler Açısından Özellikler 

 

Gerçek kişiler açısından çifte mukimlik durumunu çözmek amacıyla anlaşma 

ikametgâhı belirleyen maddenin 2’nci fıkrası açısından Türk Vergi Anlaşmalarında 

bir özellik göze çarpmamaktadır. Anlaşmalar, genel olarak OECD Modeli ile uyum 

içindedir.  

 

6.4.3. Kurumlar Açısından Özellikler 

 
                                                           
399 RG. T. 08.04.2007, No. 26487.  
400 RG. T. 08.01.2005, No. 25694. 
401 RG. T. 08.08.2007, No. 26607.  
402 RG. T. 22.04.1998, No. 23321.  
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Kurumlar açısından anlaşma ikametgâhını belirleyen maddenin 3’üncü fıkrası 

için Türk vergi anlaşmalarında oldukça farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. 

Anlaşmaların büyük bir kısmında, gerçek kişi dışındaki bir kişinin her iki Akit 

Devletin de mukimi olması halinde bu kişinin anlaşma ikametgâhının kanuni 

merkezinin bulunduğu Devlette olduğunun kabul edileceği düzenlenmiştir. Dikkat 

çeken bir nokta ise her anlaşmada kanuni merkez teriminin kullanılmamış olması, 

bunun yerine bazı anlaşmalarda kanuni ana merkez, kanuni iş merkezi, kayıtlı 

merkez, kurumlaştığı yer, kayıtlı olduğu yer403 veya kuruluş yeri terimlerinin 

geçmesidir. Bazı anlaşmalarda ise, kanuni merkez bağlama noktası olarak kabul 

edilmekle beraber, kurumun bir Akit Devlette kanuni merkezi diğer Akit Devlette ise 

etkin yönetim merkezine sahip olması halinde durumun karşılıklı anlaşma usulü ile 

çözüleceği kural altına alınmıştır.404 Kanada Anlaşması’nda405 ise kurumun iki Akit 

Devletten hiçbirinde kurulmuş olmaması halinde karşılıklı anlaşma usulüne 

gönderme yapılmaktadır. Bazı anlaşmalarda ise, herhangi bir bağlanma noktası 

belirlenmemiş, durumun çözümü doğrudan karşılıklı anlaşma yoluna bırakılmıştır.406 

 

Gerçek kişiler dışındaki kişiler açısından Türk vergi anlaşmalarının çok az 

sayıdaki bir kısmı OECD Modeli ile uyum içindedir. Keza, kurumların anlaşma 

ikametgâhını belirlemek üzere çok az sayıdaki vergi anlaşmasında sadece etkin 

yönetim merkezi bağlama noktası olarak tercih edilmiştir.407 Etkin yönetim 

merkezinin tercih edildiği anlaşmaların çoğunda ise kurumun bir Akit Devlette etkin 

yönetim merkezi, diğer Akit Devlette ise kanuni merkeze sahip olması durumunda 

çözümün karşılıklı anlaşma usulü ile çözülmesi öngörülmüştür.408 Ayrıca, bazı 

                                                           
403 Kaldı ki Türkiye, gerçek kişiler dışındaki kişilere ilişkin olmak üzere OECD Modeline bir çekince 
koymuş ve etkin yönetim merkezi kriterinin yanında kayıtlı olduğu yer kriterini de bağlama noktası 
olarak kullanma hakkını saklı tutmuştur.  
404 Birleşik Arap Emirlikleri (RG. T. 27.12.1994, No. 22154) ve Özbekistan (RG. T. 07.09.1997, No. 
23103) anlaşmaları bu şekildedir.  
405 RG. T. 29.04.2011, No. 27919.  
406 Örnek olarak, ABD ve Güney Kore (RG. T. 02.10.1985, No. 18886) anlaşmaları verilebilir.  
407 Bu anlaşmalar, FAS (RG. T. 22.06.2005, No. 25853), Bosna Hersek,  Hırvatistan (RG. T. 
10.05.2000, No. 24045), İsviçre ve Katar (RG. T. 05.02.2008, No. 26778) anlaşmaları olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
408 Pek çok Avrupa Birliği ülkesi bu grupta yer almaktadır. Hollanda (RG. T. 22.08.1988, No. 19907), 
Belçika (RG. T. 15.09.1991, No. 20992) ve Danimarka (RG. T. 23.05.1993, No. 21589) anlaşmaları 
buna örnek olarak verilebilir.   
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anlaşmalarda etkin yönetim merkezi kavramının fiili iş merkezi terimi ile ifade 

edildiği dikkat çekmektedir. 

 

Görüldüğü üzere, kurumların anlaşma ikametgâhının belirlenmesine ilişkin 

Türk vergi anlaşma uygulaması tek bir eksene oturmamaktadır. Ancak, bu durumun 

Türk uygulamasına özgü bir durum olmadığını belirtmek önem taşır. Keza, OECD 

Şerhi’ne 2008 yılında eklenen madde çerçevesinde ülkelerin kurumların çifte 

mukimlik sorununu somut olay bazında değerlendirmek isteyebileceklerine vurgu 

yapılarak, bu anlayıştaki ülkelerin kurumların çifte mukimlik sorununun çözümünü 

yetkili mercilerin karşılıklı anlaşması yoluna bırakabilecekleri belirtilmiştir. Şerh’te, 

devletlere etkin yönetim merkezi kriterini bağlama noktası olarak belirlemek yerine 

karşılıklı anlaşma usulünü öngören bir alternatif sunulmuştur. Keza, OECD 

Şerhi’ndeki bu kaymanın ikili anlaşmalarda gitgide daha sık kullanılan düzenlemeleri 

yansıttığı ifade edilmektedir.409 Pek çok ülkenin etkin yönetim merkezi kriterini terk 

ettiği, anlaşmalarda gitgide karşılıklı anlaşma usulüne yer verildiği görülmektedir.410 

 

6.4.4. Uygulama Açısından Özellikler: Mukimlik Belgesi  

 

Türk vergi anlaşmaları hukukunda mali ikametgâhın teorik yönünün yanında 

uygulamaya dönük yönünün de açıklanması gerekmektedir. Türk vergi 

anlaşmalarının uygulaması hakkında yol gösterici nitelikte yargı kararlarına ulaşmak 

oldukça güçtür. Bunun yanında vergi idaresinin de son derece kısıtlı sayıda tasarrufu 

bulunmaktadır.  

 

Vergi anlaşmaları uygulamasının mali ikametgâha ilişkin vergi idaresi 

tarafından düzenlenmiş bulunan husus ise mukimliğin ispatlanması amacına hizmet 

eden mukimlik belgesidir.411 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşmalarına ilişkin tek sirküleri olan 13 Şubat 2007 tarihli ve ÇVÖA/2007 

                                                           
409 Sassevile, Place of Effective Management, pp. 296-297. 
410 Görüldüğü üzere Türkiye’de buna bir örnek oluşturmaktadır.  
411 Bu husus sadece vergi idaresi tarafından düzenlenmiş bir husus değildir. Ayrıca Almanya ile 
imzalanan vergi anlaşmasının eki protokolde de mukimlik belgesine ilişkin bir hüküm yer almaktadır 
(RG. T. 24.01.2012, No. 28183).   
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sayılı sirkülerinde412 anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin tam yükümlü oldukları 

ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları gerektiği 

vurgulanmaktadır. Buna göre, Türkiye’de tam yükümlü statüsünde olan kişilerin 

Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’na ya da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı’na başvurarak bu belgeyi temin etmeleri gerekmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Mali ikametgâh vergi yükümlüsünün belirli bir ülkede oturduğu, bulunduğu 

ve işlerini yürüttüğü yerdir. Mali ikametgâh devlet egemenliğinin bir uzantısı olan 

vergilendirme yetkisinin uygulanmasında önem taşımaktadır. Vergilendirme 

ilkelerinden ikametgâh ilkesine göre vergilendirme yetkisini kullanan devletler, 

ülkeleri sınırları içinde mukim olan kişileri dünya çapındaki gelirleri üzerinden 

vergilendirirler. İşte, ikametgâh ilkesine göre vergilendirmede temel alınan ölçüt 

mali ikametgâhtır. Böylece bir devletin kişisel anlamda ülkesel egemenlik sınırları 

içinde yer alması nedeniyle mali ikametgâhı bu devlette bulunan kişi yurtdışı ve 

yurtiçinde elde ettiği tüm gelirleri üzerinden vergilendirilmekte ve tam yükümlü 

statüsüne girmektedir. Günümüzde devletlerin birkaç istisna dışında hemen hepsi 

uyrukluk ilkesine göre vergilendirme yerine ikametgâh ilkesine göre vergilendirmeyi 

tercih etmektedir. Bunun sebebi vatandaşlık bağının bir kişiye tam yükümlülük 

yüklemek için yeterli görülmemesi, kişinin bir ülke ile gerçek anlamda bağını 

yansıtan ölçütün vatandaşlık yerine mali ikametgâh olmasıdır.  

Vergilendirme yetkisinin uygulanmasında temel alınan bir ölçüt olan mali 

ikametgâhın belirlenmesinde ulusal hukuk sistemlerinde farklı ölçütler 

kullanılmaktadır. Çalışmamızda incelenen hukuklara bakıldığında gerçek kişiler 

açısından Kıta Avrupası sistemlerinde nüfus dairesine kayıtlı olma gibi şekli 

ölçütlerin yanında daha ziyade özel hukuka göre ikametgâh ve ‘domicile’, kalmanın 

adet edinildiği yer, daimi mesken, esas ikamet yeri, mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü 

yer ve ekonomik faaliyetlerin merkezi gibi kişinin ülke ile gerçek anlamda bağını 

                                                           
412 Gelir İdaresi Başkanlığı, (Çevrimiçi),  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/ 
cifte_ver_sirku_1.htm, 17 Temmuz 2012.  

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/%20cifte_ver_sirku_1.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/%20cifte_ver_sirku_1.htm
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yansıtan ölçütlere yer verildiği görülmektedir. Anglo Sakson hukukunda ise, bu 

hukuk sisteminin genel yapısının bir sonucu olarak mali ikametgâh yasal 

düzenlemelerden ziyade içtihat ve idarenin düzenlemeleri sayesinde anlam 

kazanmaktadır. Kurumlar açısından mali ikametgâhın ulusal sistemlerdeki 

görünümüne baktığımızda ise, Kıta Avrupasında kanuni merkez, yönetim yeri, 

işletmenin ana konusu belirleyici olmaktadır. Öte yandan, belirtmek gerekir ki 

Fransa Vergi Hukuku bu anlamda bir sapma oluşturmakta ve bu hukuk sisteminde 

kural olarak ülkesellik prensibine dayalı olarak vergilendirme yapılmaktadır. 

Anglosakson hukuklarında ise kurumların mali ikametgâhı kuruluş yerinin yanında 

içtihat ile gelişen denetim ve yönetimin merkezi ölçütü ile belirlenmektedir. Hem 

Anglo Sakson hukuk doktrininde hem de uluslararası vergi anlaşmalarında da yer 

alması sebebiyle uluslararası doktrinde oldukça tartışılan bir kavram olan merkezi 

yönetim ve denetim kavramı, genel olarak şirketin en üst düzeydeki yönetiminin icra 

edildiği yer olarak belirlenmektedir.  

Türk Vergi Hukukunda gerçek kişilerin mali ikametgâhı iki esas çerçevesinde 

belirlenmektedir. Bir kişinin mali ikametgâhının Türkiye’de kurulması için ya 

medeni hukuk anlamında ikametgâhının Türkiye’de yer alması ya da oturma esası 

çerçevesinde Türkiye’de yerleşmiş sayılması gerekir.  Görüldüğü üzere, mali 

ikametgâh medeni hukuk ikametgâhını içeren ancak ondan daha geniş bir kavramdır. 

Medeni hukukta ikametgâh, bir kişinin hayati faaliyetlerinin ve ilişkilerinin 

merkezini ifade eder ve kendi iradesiyle ikametgâh seçme hakkı olmayanlar ve 

ikametgâhını terk eden ve yeni bir ikametgâh edinmeyen kişiler dışarıda 

bırakıldığında bir kişinin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yer anlamına gelir. Bu 

anlamda mali ikametgâhın kurulduğu yer belirlenirken özellikle önem kazanan husus 

kişinin sürekli kalma niyetinin varlığının tespit edilmesi olmaktadır. Oturma esası 

çerçevesinde Türkiye’de yerleşmiş sayılması için ise bir kişinin altı aydan fazla bir 

süre ile Türkiye’de oturması gerekir. Ancak dikkat çeken husus oturma kelimesinin 

kullanılmış olmasına rağmen kişinin oturduğu yer ile ilişkisinin sürekli kalma niyeti 

taşımayan bir ‘bulunma’yı ifade etmesidir. Her ne kadar kanunda oturmanın devamlı 

olması gerektiği ifade edilmişse de, oturma esası açısından aranan devamlılık unsuru 

değil, kişinin bir takvim yılı içinde 183 günden fazla Türkiye’de kalmış olmasıdır. 
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Keza, kanunda altı aydan fazla şeklinde ifade edilen süre uluslararası hukuklarda yer 

alan 183 gün kuralını ifade etmektedir. Oturma hem iradi olmalı hem de belli ve 

geçici görev veya iş nedeniyle oturma teşkil etmemelidir. Kanunda bu şekilde 

belirlenen istisnaların kapsamı madde metninde kullanılan ifadeler nedeniyle 

fazlasıyla geniştir.  

Türk Vergi Hukukunda kurumlar açısından mali ikametgâh için iki ölçüt 

belirlenmiştir. Bir kurumun kanuni merkezi ya da iş merkezi Türkiye’de ise kurumun 

mali ikametgâhı Türkiye’de kurulur. Belirlenmesi oldukça kolay olan kanuni 

merkeze kıyasla iş merkezi ölçütü oldukça belirsiz bir kavramdır. Kanunda iş 

bakımından işlemlerin toplandığı ve yönetildiği yer olarak tanımlanan iş merkezi her 

somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenebilmektedir.  

Mali ikametgâh yalnızca ulusal hukuklarda vergilendirme yetkisinin 

kullanılmasında bir ölçüt değildir, aynı zamanda uluslararası vergi hukukunda yer 

alan bir kavramdır. Vergi anlaşmaları hukukunda, mali ikametgâh hem vergi 

anlaşmalarının kişiler açısından uygulama alanını belirler hem de kişisel bir bağlama 

noktası olarak bir gelir veya servetin akit devletlerden birinin vergilendirme yetkisine 

bağlanması işlevini görür. Mali ikametgâhın ilk görünümü olan iç hukuk 

ikametgâhının akit devletlerden birinde bulunması sayesinde bir kişi anlaşma 

kapsamına girer. Kişinin iki akit devlette mukim olması durumunda ise çifte 

mukimlik durumu ortaya çıkar ve bu durum mali ikametgâhın ikinci görünümü olan 

anlaşma ikametgâhının tek bir akit devlette belirlenmesi ile çözülür.  

Anlaşma ikametgâhı, akit devletlerin iç hukukuna dayalı olarak belirlenen 

mali ikametgâha tercih edilecek farklı bağlama noktaları sayesinde belirlenir. Gerçek 

kişiler açısından bu bağlama noktaları, daimi mesken, hayati menfaatlerin merkezi, 

kalmanın adet edinildiği yer ve vatandaşlıktır. Bu bağlama noktaları ile 

belirlenemeyen anlaşma ikametgâhının belirlenmesi için son olarak karşılıklı 

anlaşma usulüne başvurulur. Bu bağlama noktalarının anlamının uluslararası hukuka 

göre belirlenmesi gerekir ve Model Şerhleri bu anlamda yol gösterici özellik taşır.  

Kurumlar açısından ise anlaşma ikametgâhını belirlemek için etkin yönetim 

merkezi tek bir alternatif bağlama noktası olarak karşımıza çıkar. Etkin yönetim 
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merkezinin anlamı anlaşmalar hukukunda son dereceli tartışmalıdır ve zaman 

içerisinde sürekli değişikliğe uğramıştır. Bu kavramın anlamının bir türlü 

netleştirilememesi ve ülkelerin gitgide daha sıklıkla etkin yönetim merkezi ölçütünü 

anlaşmalarda kullanmaktan vazgeçmeleri sonucunda kurumların çifte mukimliğinin 

çözümü için etkin yönetim merkezinin yerine doğrudan karşılıklı anlaşma usulüne 

gönderme yapan alternatif bir madde önerilmiştir.  

Son olarak, Türk anlaşmalarında mali ikametgâhın görünümüne baktığımızda 

ise oldukça geniş olan Türk vergi anlaşmaları ağında genel olarak uluslararası 

modellere uyum sağlandığı görülmekte, anlaşmalarda alternatif bağlama noktaları 

için farklı terimlerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Dünyadaki eğilime paralel 

olarak Türkiye de sıklıkla etkin yönetim merkezi kavramına anlaşmalarda yer 

vermemeyi tercih etmektedir.  
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EKLER 

TABLO (1) 

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMALARI LİSTESİ                       

  
 

Taraf Devlet 

 

Anlaşmanın 
İmza 
Edildiği 
Tarih 

Yayımlandığı 
Resmi Gazete 

 Tarih             No 

 

Yürürlük 
Tarihi 

Vergiler 
Açısından 
Uygulanma
ya 
Başlandığı 
Tarih 

1) Avusturya 28.03.2008 26.06.2009 - 27270 01.10.2009 01.01.2010 
2) Norveç  15.01.2010 28.05.2011 - 27947  15.06.2011 01.01.2012 
3) Güney Kore 24.12.1983 02.10.1985 - 18886 25.03.1986 01.01.1987 
4) Ürdün 06.06.1985 15.07.1986 - 19165 03.12.1986 01.01.1987 
5) Tunus 02.10.1986 30.09.1987 - 19590 28.12.1987 01.01.1988 
6) Romanya 01.07.1986 21.08.1988 - 19906 15.09.1988 01.01.1989 
7) Hollanda 27.03.1986 22.08.1988 - 19907 30.09.1988 01.01.1989 
8) Pakistan 14.11.1985 26.08.1988 - 19911 08.08.1988 01.01.1989 
9) İngiltere 19.02.1986 19.10.1988 - 19964 26.10.1988 01.01.1989 
10) Finlandiya 09.05.1986 30.11.1988 - 20005 30.12.1988 01.01.1989 
11) K.K.T.C. 22.12.1987 26.12.1988 - 20031 30.12.1988 01.01.1989 
12) Fransa 18.02.1987 10.04.1989 - 20135 01.07.1989 01.01.1990 
13)  Almanya 19.09.2011 24.01.2012 - 28183 01.08.2012 01.01.2011 
14) İsveç 21.01.1988 30.09.1990 - 20651 18.11.1990 01.01.1991 
15) Belçika 02.06.1987 15.09.1991 - 20992 08.10.1991 01.01.1992 
16) Danimarka 30.05.1991 23.05.1993 - 21589 20.06.1993 01.01.1991 
17) İtalya 27.07.1990 09.09.1993 - 21693 01.12.1993 01.01.1994 
18) Japonya 08.03.1993 13.11.1994 - 22110 28.12.1994 01.01.1995 
19) B.A.E. 29.01.1993 27.12.1994 - 22154 26.12.1994 01.01.1995 
20) Macaristan 10.03.1993 25.12.1994 - 22152 09.11.1995 01.01.1993 
21) Kazakistan 15.08.1995 08.11.1996 - 22811 18.11.1996 01.01.1997 
22) Makedonya 16.06.1995 07.10.1996 - 22780 28.11.1996 01.01.1997 
23) Arnavutluk 04.04.1994 05.10.1996 - 22778 26.12.1996 01.01.1997 
24) Cezayir 02.08.1994 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1997 
25) Moğolistan 12.09.1995 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1997 
26) Hindistan 31.01.1995 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1994 
27) Malezya 27.09.1994 30.12.1996 - 22863 31.12.1996 01.01.1997 
28) Mısır 25.12.1993 30.12.1996 - 22863 31.12.1996 01.01.1997 

29) Çin Halk 
Cum. 23.05.1995 30.12.1996 - 22863 20.01.1997 01.01.1998 

30) Polonya 03.11.1993 30.12.1996 - 22863 01.04.1997 01.01.1998 
31) Türkmenistan 17.08.1995 13.06.1997 - 23018 24.06.1997 01.01.1998 
32) Azerbaycan 09.02.1994 27.06.1997 - 23032 01.09.1997 01.01.1998 
33) Bulgaristan 07.07.1994 15.09.1997 - 23111 17.09.1997 01.01.1998 
34) Özbekistan 08.05.1996 07.09.1997 - 23103 30.09.1997 01.01.1997 
35) A.B.D. 28.03.1996 31.12.1997 - 23217 19.12.1997 01.01.1998 
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36) Beyaz Rusya 24.07.1996 22.04.1998 - 23321 29.04.1998 01.01.1999 
37) Ukrayna 27.11.1996 22.04.1998 - 23321 29.04.1998 01.01.1999 
38) İsrail 14.03.1996 24.05.1998 - 23351 27.05.1998 01.01.1999 
39) Slovakya 02.04.1997 03.10.1999 - 23835 02.12.1999 01.01.2000 
40) Kuveyt 06.10.1997 28.11.1999 - 23890 13.12.1999 01.01.1997 
41) Rusya 15.12.1997 17.12.1999 - 23909 31.12.1999 01.01.2000 
42) Endonezya 25.02.1997 15.02.2000 - 23965 06.03.2000 01.01.2001 
43) Litvanya 24.11.1998 10.05.2000 - 24045 17.05.2000 01.01.2001 
44) Hırvatistan 22.09.1997 10.05.2000 - 24045 18.05.2000 01.01.2001 
45) Moldova 25.06.1998 25.07.2000 - 24120 28.07.2000 01.01.2001 
46) Singapur 09.07.1999 18.07.2001 - 24466 27.08.2001 01.01.2002 
47) Kırgızistan 01.07.1999 12.12.2001 - 24611 20.12.2001 01.01.2002 
48) Tacikistan 06.05.1996 24.12.2001 - 24620 26.12.2001 01.01.2002 

49) Çek 
Cumhuriyeti 12.11.1999 15.12.2003 - 25317 16.12.2003 01.01.2004 

50) İspanya 05.07.2002 18.12.2003 - 25320 18.12.2003 01.01.2004 
51) Bangladeş 31.10.1999 15.12.2003 - 25317 23.12.2003 01.01.2004 
52) Letonya 03.06.1999 22.12.2003 - 25324 23.12.2003 01.01.2004 
53) Slovenya 19.04.2001 23.12.2003 - 25325 23.12.2003 01.01.2004 
54) Yunanistan 02.12.2003 02.03.2004 - 25390 05.03.2004 01.01.2005 
55) Suriye 06.01.2004 28.06.2004 - 25506 21.08.2004 01.01.2005 
56) Tayland 11.04.2002 08.01.2005 - 25694 13.01.2005 01.01.2006 
57) Sudan 26.08.2001 17.09.2003 - 25232 31.01.2005 01.01.2006 
58) Lüksemburg 09.06.2003 08.01.2005 - 25694 18.01.2005 01.01.2006 
59) Estonya 25.08.2003 04.07.2004 - 25512 21.02.2005 01.01.2006 
60) İran 17.06.2002 09.10.2003 - 25254 27.02.2005 01.01.2006 
61) Fas 07.04.2004 22.06.2005 - 25853 18.07.2006 01.01.2007 
62) Lübnan 12.05.2004 17.08.2006 - 26262 21.08.2006 01.01.2007 

63) Güney Afrika 
Cum. 03.03.2005 20.11.2006 - 26352 06.12.2006 01.01.2007 

64) Portekiz 11.05.2005 15.12.2006 - 26377 18.12.2006 01.01.2007 

65) Sırbistan-
Karadağ 12.10.2005 08.08.2007 - 26607 10.08.2007 01.01.2008 

66) Etiyopya 02.03.2005 09.08.2007 - 26608 14.08.2007 01.01.2008 
67) Bahreyn 14.11.2005 21.08.2007 - 26620 02.09.2007 01.01.2008 
68) Katar 25.12.2001 05.02.2008 - 26778 11.02.2008 01.01.2009 
69) Bosna-Hersek 16.02.2005 08.04.2007 - 26487 18.09.2008 01.01.2009 
70) Gürcistan 21.11.2007 10.02.2010 - 27489 15.02.2010 01.01.2011 
71) Umman 31.05.2006 13.03.2010 - 27520 15.03.2010 01.01.2011 
72) Yemen 26.10.2005 13.03.2010 - 27520 16.03.2010 01.01.2011 
73) İrlanda 24.10.2008 10.08.2010 - 27668 18.08.2010 01.01.2011 
74) Yeni Zelanda 22.04.2010 04.07.2011 - 27984  28.07.2011 01.01.2012 
75) Kanada 14.07.2009 29.04.2011 - 27919  04.05.2011 01.01.2012 
76) İsviçre 18.06.2010 12.01.2012 - 28171 08.02.2012 01.01.2013 
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