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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 11.11.2011 
Sayı: 2011/212                Ref: 4/212 
 
 
Konu:  
OECD - AVRUPA KONSEYĐ "VERG Đ KONULARINDA KAR ŞILIKLI ĐDARĐ 
YARDIMLA ŞMA SÖZLE ŞMESĐ" 3 KASIM 2011 TAR ĐHĐNDE FRANSA'NIN 
CANNES KENTĐNDE ĐMZALANMI ŞTIR  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, çok taraflı bir anlaşma olan 
"Vergi Konularında Karşılıklı Đdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 tarihinde 
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen G-20 ülkeleri Liderler Zirvesi sırasında Türkiye adına 
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞĐMŞEK tarafından imzalanmıştır.  
 
Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde 
hazırlanan ve birçok ülke tarafından imzalanan söz konusu sözleşme Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.  
 
Sözleşme, mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile 
mücadele amacıyla kapsamlı bir işbirliğini hedeflemektedir. Sözleşmede öngörülen idari 
yardımlaşma yöntemleri; bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi 
incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligattır. Ayrıca, yardımlaşmanın kapsamı taraf 
ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, üçüncü ülke mukimleri ve vatandaşları 
da kapsama alınmıştır.  
  
Duyuruda sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergilerin Gelir, Kurumlar ve Katma 
Değer Vergileri olacağı, sözleşmenin Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihte var olan 
vergi alacaklarına uygulanmayacağı açıklanmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  

  
EK: 
Gelir Đdaresi Başkanlığı duyurusu  
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(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı Đdari 
Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın 
Cannes Kentinde Đmzalanmıştır.      04-11-11 14:42  

Çok taraflı bir anlaşma olan "Vergi Konularında Karşılıklı Đdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 

tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen G-20 ülkeleri Liderler Zirvesi sırasında Türkiye adına Maliye 

Bakanı Sayın Mehmet ŞĐMŞEK tarafından imzalandı.  

Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülke 

tarafından imzalanan söz konusu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe 

girecektir.  

 

Sözleşme, mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla 

kapsamlı bir işbirliğini hedeflemektedir. Sözleşmede öngörülen idari yardımlaşma yöntemleri; bilgi değişimi, 

eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligattır. Ayrıca, 

yardımlaşmanın kapsamı taraf ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, üçüncü ülke mukimleri 

ve vatandaşları da kapsama alınmıştır.  

  

Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergiler; Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileridir. Sözleşme, 

Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihte var olan vergi alacaklarına uygulanmayacaktır. 

 
 
 
 
 


