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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 30.12.2011 
Sayı: 2011/234                 Ref: 4/234 
 
 
Konu:  
TÜRK ĐYE ĐLE ALMANYA ARASINDA ĐMZALANAN Ç ĐFTE VERGĐLENDĐRMEY Đ 
VE VERGĐ KAÇAKÇILI ĞINI ÖNLEME ANLA ŞMASI ĐLE EK Đ PROTOKOLÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU ĞUNA DAĐR 6263 SAYILI KANUN 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete “6263 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile 
Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayınlanmıştır. 
 
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. 
 
Đmza 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 
ili şkin 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.” 
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Anlaşmanın yürürlük maddesi olan 30. maddesine göre, anlaşma 1 Ocak 2011’den geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girecektir. Anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. 6263 sayılı Kanun 
ile anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu 
Kararının yayınlanmasından sonra anlaşma 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere 
yürürlü ğe girecektir.  
 
Vergi kesintileri hakkında özel düzenleme: 
 
Diğer taraftan, anlaşmanın “Kaynakta Vergileme Usulüne Đlişkin Kurallar” başlıklı 27. 
maddesi ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında pek alışık olmadığımız bir 
düzenleme yapılmıştır. Söz konusu 27. madde aşağıdaki gibidir:  
 
Madde 27: Kaynakta Vergileme Usulüne Đlişkin Kurallar  
 

1- Akit devletlerden birinde diğer akit devletin mukimi olan bir kişi tarafından elde 
edilen temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden alınan 
vergilerin kaynakta kesinti suretiyle alınması durumunda, ilk bahsedilen devletin 
kaynakta kesinti uygulamasını kendi iç mevzuatındaki orandan yapma hakkı bu 
Anlaşmanın hükümlerinden etkilenmeyecektir. Kaynakta kesilen verginin bu Anlaşma 
uyarınca indirilmesi veya hiç alınmaması durumunda, bu vergi mükellefin başvurusu 
üzerine iade edilecektir.  

2- Đade başvuruları temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları 
üzerinden verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna 
kadar yapılmalıdır.  

3- 1’inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşma 
uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yalnızca indirimli vergiye tabi 
olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapılmaması veya yalnızca 
ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri belirleyecektir.  

4- Yetkili makamlar, karşılıklı anlaşma yoluyla bu madde hükümlerini 
uygulayabilecekler ve gerektiği takdirde bu Anlaşma uyarınca sağlanan vergi 
indirimleri veya istisnalarının uygulanmasına ilişkin diğer usulleri 
belirleyebileceklerdir.  

 
Yeni anlaşmanın 27. maddesinde, yürürlükten kalkan anlaşmada olmayan, kaynakta 
vergileme usulüne ilişkin kuralları belirleyen bir düzenleme yapılmıştır. Maddeye göre, 
devletlerden birinde diğer akit devletin mukimi olan bir kişi tarafından elde edilen temettü, 
faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden alınan verginin kaynakta 
kesinti yapılarak alınması durumunda, ilk devletin kaynakta kesinti uygulamasını, kendi iç 
mevzuatındaki orandan yapma hakkı anlaşma hükümlerinden etkilenmeyecektir. Kesinti 
yoluyla alınan verginin, anlaşmaya göre indirilmesi veya hiç alınmaması durumunda, vergi 
iade edilecektir.  
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Bir diğer söyleyişle, Almanya mukimi bir kişiye anlaşmada yer verilen tanım ve çerçeveler 
içinde temettü, faiz, gayrimaddi hak veya diğer gelir unsurları kapsamında ödeme yapacak 
Türkiye mukimi kişiler, anlaşmada daha düşük bir oran belirlenmiş olsa dahi bu ödemeler 
üzerinden Türk vergi mevzuatında belirlenmiş oranlar üzerinden vergi tevkifatı yapacaktır. 
Geliri elde eden Almanya mukimi kişi, kaynakta kesinti yapılan takvim yılını takip eden dört 
yıl içinde aradaki farkın kendisine iadesi için başvuru hakkına sahip olacaktır.  
 
Đç mevzuatımız gereği;  
 
- Tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef gerçek kişi veya dar mükellef kurumlara 
yapılan kâr dağıtımında uygulanacak vergi kesintisi oranı %15’dir.  
 
- Dar mükellef gerçek kişi veya kurumlar yapılacak gayrimaddi hak bedeli niteliğindeki 
(Örneğin: Royalty, know how..v.b.) ödemelerde uygulanacak vergi kesintisi oranı %20’dir.  
 
- Faiz ödemelerinde uygulanacak vergi kesintisi oranı ise %10’dur. (Yabancı Devletler, 
uluslar arası kurumlar ile banka niteliğindeki yabancı kurumlar ve yabancı bankalardan alınan 
kredilere uygulanacak faiz oranı %0’dır.)  
 
Saygılarımızla,  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
EK: 
- 6263 sayılı Kanun 
- Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Metni  
 
(*)  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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27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 

KANUN 

TÜRK ĐYE CUMHUR ĐYETĐ ĐLE ALMANYA FEDERAL CUMHUR ĐYETĐ 
ARASINDA GEL ĐR ÜZERĐNDEN ALINAN VERG ĐLERDE ÇĐFTE  

VERGĐLENDĐRMEY Đ VE VERGĐ KAÇAKÇILI ĞINI 
ÖNLEME ANLA ŞMASI ĐLE EK Đ PROTOKOLÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU ĞUNA 

DAĐR KANUN 

 Kanun No. 6263 Kabul Tarihi: 23/12/2011 

 MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme 
Anlaşması” ile eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur. 
 MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/12/2011 

 
 

 
 










































































































































































































































