
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 14.03.2017 

Sayı: 2017/052        Ref: 4/052 
 

 

Konu: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI 

DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR 6820 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 

 

09.03.2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de “6820 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle 

Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşması'nın bilgi değişimine ilişkin maddesini tadil ederek bilgi değişiminin uygulama 

alanının genişletilmesini öngören protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.  

 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının onaylanması ve uygulamaya başlaması üzerine 

ülkemizdeki anayasal prosedür ve süreç (2) Seri No.lı Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşmaları Genel Tebliğinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:  

 

“Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca 

birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi 

konularında düzenlemeler yapılmakta ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden 

vergilendirilmesi engellenmektedir.  

 

Ülkemizin bu amaçla diğer ülkelerle imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, 

onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasını müteakip yürürlüğe 

girmektedir. 

 

İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere 

T.B.M.M.'ne sunulmakta, T.B.M.M.'nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel 

Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kurulu’na yetki veren bir kanun 

kabul edilmekte ve bilahare bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile, 

Bakanlar Kurulu’nca anlaşma onaylanmaktadır. 

   

Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete'de 

yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Ülkemiz için anlaşmanın yürürlüğe girmesine 

ilişkin anayasal prosedür tamamlanmış olmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anlaşmaya taraf diğer ülkenin de anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli prosedürü 

tamamlamasını müteakip, anlaşmanın "Yürürlüğe Giriş" maddesi gereğince taraflar 

birbirlerini bu durumdan haberdar etmekte ve son bildirimin yapıldığı tarihte anlaşma 

yürürlüğe girmektedir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra, anlaşma hükümlerinin ne 

zamandan itibaren uygulanacağı anlaşmanın "Yürürlüğe Giriş" maddesinde belirtilmektedir.” 

 

Yukarıda açıklanan anayasal prosedüre göre, 6820 sayılı Kanun ile TBMM, Türkiye ile 

Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına 

engel olma anlaşmasını değiştiren protokolün onaylanması için Bakanlar Kurulu’na yetki 

vermiş bulunmaktadır.  

 

Taraflar kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan 

diğer tarafa bildireceklerdir ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihten itibaren 30 gün 

sonra bilgi değişimi maddesi yürürlüğe girecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

6820 sayılı Kanun ve eki Protokol  

 

(*) 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, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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