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SİRKÜLER                İstanbul, 20.03.2012 

Sayı: 2012/60               Ref: 4/60 

 

 

Konu:  

TÜRKİYE İLE SİNGAPUR ARASINDA MEVCUT “ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI”NIN “BİLGİ DEĞİŞİMİ” MADDESİNİ DEĞİŞTİREN BİR 

PROTOKOL İMZALANMIŞTIR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, 01 Ocak 2002 tarihinden 

itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” maddesini, güncelleştirilmiş OECD Model Vergi 

Anlaşması’na uygun olarak değiştiren bir Protokol,  ülkemiz adına Singapur Büyükelçimiz 

Hakkı Taner Saben; Singapur adına da Singapur İç Gelir Komiseri Moses Lee tarafından 05 

Mart 2012 tarihinde Singapur’da imzalanmıştır.  

 

Duyuruda yer verilen açıklamalara göre, OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda 

yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan 

vergilerle ilgili olarak bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici 

vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkânının artırılabilmesi ve banka gizliliği 

kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesi önündeki engellerin 

kaldırılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişiklikler, Ülkemiz tarafından da 

benimsenmiş olup, halen müzakereleri süren veya görüşmelerine başlanılan Anlaşmalarda, 

diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere yer verilmektedir.  

 

Türkiye ile Singapur arasında imzalanan Protokol ile mevcut Anlaşmanın 26’ncı maddesi 

tadil edilmekte ve yerine ikame edilen madde ile de OECD Model Vergi Anlaşması’nda 

yapılan ve yukarıda belirtilen değişiklikler Anlaşma’ya yansıtılmış olmaktadır.  

 

Madde’de bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanının 

genişletilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, iki ülke açısından etkin işleyen bir bilgi değişimi ile 

mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması kapsamında vergi kaçakçılığı ile vergiden 

kaçınma ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanı artırılmış olmaktadır.  

 

Söz konusu Protokol, Türkiye ve Singapur Parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girecek olup, iki ülke açısından bu yasal prosedür tamamlandığında, Protokol metni 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren 

Bir Protokol İmzalanmıştır.      14-03-12 16:42  

 

01 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” maddesini, güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak 

değiştiren bir Protokol,  ülkemiz adına Singapur Büyükelçimiz Hakkı Taner Saben; Singapur adına da 

Singapur İç Gelir Komiseri Moses Lee tarafından 05 Mart 2012 tarihinde Singapur’da imzalanmıştır.  

  

OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş 

ve anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili olarak bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, 

zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkânının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı 

gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesi önündeki engellerin kaldırılabilmesine yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişiklikler, Ülkemiz tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri 

süren veya görüşmelerine başlanılan Anlaşmalarda, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere 

yer verilmektedir.  

  

Türkiye ile Singapur arasında imzalanan Protokol ile mevcut Anlaşmanın 26 ncı maddesi tadil edilmekte ve 

yerine ikame edilen madde ile de OECD Model Vergi Anlaşması’nda yapılan ve yukarıda belirtilen değişiklikler 

Anlaşma’ya yansıtılmış olmaktadır.  

  

Madde’de bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanının genişletilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylece, iki ülke açısından etkin işleyen bir bilgi değişimi ile mevcut Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme Anlaşması’nın etkin bir şekilde uygulanması sağlanarak, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınma ve 

ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanı artırılmış olmaktadır.  

  

Söz konusu Protokol, Türkiye ve Singapur Parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek 

olup, iki ülke açısından bu yasal prosedür tamamlandığında, Protokol metni Başkanlığımız internet sitesinde 

yayınlanacaktır. 
 

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=718
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=718
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=718
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=718

