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Küresel Ekonominin paydaşları olan ülkeler arasında çok uluslu şirketleri cezbetmek, vergi 

rekabetini sağlamak, küresel vergi oranı uygulamasını hayata geçirmek için 2012 yılından beri 

alt düzenlemeleri yapılan konuyla ilgili gelişmeleri derleyip, toparlamaya çalıştık. 

Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler gibi Avrupa ülkeleri de işletmelerin kârları üzerinden 

kurumlar vergisi ödemesini şart koşmaktadır.  

TÜRKİYE KURUMLAR VERGİSİ ORANI  

Genel Oran 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32.maddesine göre kurumlar vergisinde genel oran 

%20’dir. Takvim yılının 3’er aylık dönemleri itibarıyla ödenen geçici vergide de aynı oran 

uygulanır. Bu oran diğer bir tabirle kurumlar vergisinin kalıcı oranıdır (7394 sayılı Kanunla 

yapılan değişikliklere ilişkin yürürlük tartışmalarına girmiyoruz). Geçici düzenlemeler 

nedeniyle 2022 yılında genel oran olarak %20 oranı uygulanmayacaktır. Başka bir düzenleme 

yapılmadığı sürece 2023 yılı ilk geçici vergi döneminden itibaren %20 oranı uygulanacaktır.   

Ülkemizde değişen Ekonomik parametrelere göre bazı mükellef grupları ve kazanç türlerine 

göre farklı oranlar uygulanmaktadır. Aşağıda tablo olarak kurumlar vergisi oranları 

gösterilmiştir: 

 

Not: Farklı kurumlar vergisi oranlarına ilişkin detaylı açıklama/şartlara yer 

verilmemiştir. 

KÜRESEL VERGİ ORANI  

TÜRKİYE-ÜLKE BAZLI RAPORLAMA 

ECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ve G20 üyesi ülkeler, 2015 yılında 15 ana 

başlıktan oluşan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Kar Aktarımı Yoluyla Matrah 

Aşındırması) eylem planını açıkladı. BEPS Eylem Planı; kazancın, kazancı oluşturan ekonomik 

faaliyetlerinin yürütüldüğü ve değerin oluşturulduğu yerde vergilendirilmesini sağlamaya 



yöneliktir. Vergi kayıplarını önlemek amacıyla hazırlan bu plan 15 eylemi içermektedir. BEPS 

eylem planlarından 13’üncüsü Genel Rapor, Transfer Fiyatlandırması Raporu ve Ülke Bazlı 

Rapor (Country by Country Report / CbCR) olmak üzere üç raporlama çeşidi üzerine 

kurulmuştur. 

Bunlardan Ülke Bazlı Rapor ile transfer fiyatlandırması alanında yeni bir raporlama sistemi 

oluşturulmuş ve OECD üyesi ülkelerin yerel kanun ve düzenlemelerini bu sisteme uygun olarak 

güncellemesi gerekliliği doğmuştur. Ülke Bazlı Raporlama, ikili anlaşmalarla çok uluslu 

işletmelerin karlarını, satış tutarlarını, çalışan sayılarını, aktiflerini ve ilgili ülkede ödenen vergi 

tutarların raporlayarak bilgi değişimine imkan sağlayan, şeffaflığı ve güvenirliliği artıran bir 

raporlama sistemidir. 

Ülkemizde, Ülke Bazlı Raporun hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler 01.09.2020 tarihinde 

yayımlanan 1 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 

Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Seri No’lu Tebliğ ile mevzuatımıza 

girmiştir. 

4 Seri No’lu Tebliğ’in 5’inci maddesi ile 1 Seri No’lu Tebliğ’e “Ülke Bazlı Rapor” başlıklı 7.4 

numaralı bölüm eklenmiştir. Buna göre, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap 

döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro 

ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi 

veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar 

ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına sunar.  

OECD- KÜRESEL VERGİ ORANI 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları 

ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 

136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi. 

OECD tarafından yayımlanan belgenin/broşürün İngilizce adı şöyledir: “Two-Pillar Solution 

to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy 

OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, 

küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 136 

ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı. 

Açıklamada, söz konusu reformun çok uluslu şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi 

oranına tabi tutulmasını sağlayacağı kaydedildi. 

 

Böylece dünyanın en büyük ve en karlı 100'e yakın çok uluslu şirketinden elde edilen 125 

milyar dolardan fazla karın dünya çapında ülkelere yeniden tahsis edileceği belirtilen 

açıklamada, söz konusu şirketlerin faaliyet gösterdikleri yerlerde adil bir vergi payı 

ödemelerinin ve kar elde etmelerinin sağlanacağı aktarıldı. 

 

Türkiye’nin de imzacı ülkelerden biri olduğu bildiri ile birçok Çok Uluslu İşletmeyi kısa 

dönemde olmasa da orta ve uzun vadede etkileyecek yeni vergilendirmelerin temelleri atılmış 

oldu. 

  

OECD öncülüğünde iki sütun üzerine inşa edilen ve dijitalleşen ve küreselleşen dünyayı eski 

denilebilecek kural ve düzenlemeler yerine yeni ekonomik gerçeklere uygun kural ve 



düzenlemelerle yakalamayı amaçlayan Pillar-1 (Sütun-1) ve Pillar-2 (Sütun-2) raporları 

uluslararası vergi kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 

Bunlar için tartışılan stratejiler sırasıyla 1. Yapısal Blok (Pillar 1) ve 2. Yapısal Blok (Pillar 

2) olarak belirtilmiştir. 

Pillar 1 ve Pillar 2 olarak isimlendirilen iki aşamalı yaklaşımın ilki çok büyük Çok Uluslu 

İşletmeleri hedefleyen ve kapsama giren Çok Uluslu İşletmelerin pazar 

ülkelerde vergilendirilmesini sağlayan aşama 1 (Pillar 1), diğeri ise global ölçekte büyük olan 

Çok Uluslu İşletmelerden tahsil edilecek küresel vergi oranının en düşük %15 olmasını 

sağlayan aşama 2 (Pillar 2) olacaktır. 

  

 
Pillar 1:   

  

Konsolide geliri 20 milyar Euro üzerinde olan; vergi öncesi karlılığı %10 üzeri olan, finans ve 

madencilik dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren ÇUİ’ler Pillar 1 kapsamına girecekler. 

Kapsama girince de daha önceden vergilendirilmedikleri Pazar ülkelerde (mal ve hizmetlerin 

tüketildiği) vergilenecekler. Pazar ülkelerin belirlenmesinde “Nexus” yaklaşımı kullanılacak. 

Eğer kapsama giren ÇUİ, bir ülkeden 1 milyon EUR ve üzeri gelir elde ediyorsa ( gelişmekte 

olan ülkelerden 250 bin Euro ve üstü) bu durumda o ülke “A tutarı” denilen yeni 

geliri vergileme hakkına sahip olacak. 

  

Özetle, Pillar 1 uygulanması sonucu mevcutta belirli ülkelerde vergilenen gelir başka ülkelere 

kaymış olacak.  Diğer ifadeyle ülkeler arasında vergi gelirlerinin dağılımında değişiklik olacak, 

kimi ülke kapsama giren ÇUİ’lerden daha az vergi  geliri elde ederken  kimi daha 

çok vergi  geliri elde etmiş olacak. Başka ülkelere kayması beklenen kar tutarının 125 milyar 

Dolar olacağı ve bunun dünyanın en büyük 100 ÇUİ’si kaynaklı olacağı düşünülmekte.  

  

Pillar 1 kapsamında Tutar A’nın uygulanması Çok taraflı Anlaşma ile sağlanacak, gerekirse 

ülkeler yerel mevzuatlarına ilgili kuralları getirecekler. Çok Taraflı Anlaşma’nın Tutar A 

hesabının nasıl yapılacağını, Çifte vergilendirmeyi önlemenin nasıl sağlanacağını ve diğer tüm 

unsurları içereceği belirtilmekte. Çok taraflı anlaşmanın 2022’de imzaya açılması, 2022 

ortasında üye ülkeler tarafından imzalanması ve 2023 yılında ülkeler tarafından onaylanarak 

yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

  

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Dijital Hizmet vergisi ve benzer tüm vergilerin yürürlükten 

kalkması ve 8 Ekim tarihinden 2023 sonuna kadar tek taraflı yeni vergi getirilmemesi masada. 

  

Konuyu Türkiye açısından değerlendirsek;  Türkiye merkezli 20 milyar Euro ve üstü ölçekte 

Çok Uluslu İşletme olmadığı düşünülünce, Türkiye’de vergilenen ancak diğer ülkelere 

kaydırılması gereken bir vergi olmayacağını söyleyebiliriz. Tam tersine Amerika ve Avrupa 

merkezli dev Şirketlerin Türkiye’de  elde etmiş oldukları gelirlerden Türkiye’de vergi 

ödeyeceğini ve bu nedenle nette Türkiye’nin kazanan ülkelerden biri olacağını düşünmek yanlış 

olmaz. Türkiye’nin 2023 sonuna kadar anlaşmayı imzalaması ve tek taraflı uygulanan Dijital 

Hizmet Vergisi ve benzer uygulamaları yürürlükten kaldırması söz konusu. 
  

Pillar 2: 

  



OECD/G20 yaklaşımının ikinci yapıtaşı olan Pillar 2- Küresel Minimum Vergi ise birinci 

yapıtaşı uygulamasına  destekleyici olarak vergilenmeyen ama vergilenmesi gereken tutarları 

hedefine koyuyor.  

  

Küresel anti BEPS ( Global anti-base Erosion Rules ) GloBE kuralları olarak da tanımlanan 

Pillar 2 kapsamında,  kapsama giren ÇUİ’lerin efektif vergioranının küresel düzeyde minimum 

yüzde 15 olması sağlanacak. Bu sefer kapsama giren Şirketler göreceli olarak daha küçük 

ölçekte, konsolide cirosu 750 milyar Euro olanlar Pillar 2’ye takılacak. Pillar 2 ile 150 milyar 

USD civarında ek vergi bekleniyor. Yapının hedeflediği diğer konular ise 

uluslararası vergi sisteminde istikrar ve belirliliğin sağlanması. Küresel düzeyde minimum 

yüzde 15 vergi oranının sağlanması için bazı mekanizmalar var. Bunlardan biri GLOBE 

kuralları diğeri ise Vergiye tabi olma Kuralı. 

  

Pillar 2’yi oluşturan kurallar;  

  

GLOBE kuralları ve birbiriyle beraber uygulanacak olan “Gelire Dahil Etme Kuralı ile 

Düşük Vergilenmiş Ödemeler Kuralı. Burada ÇUİ’nin vergi oranı düşük ülkelerde faaliyet 

gösteren iştirakleri için Ana Şirketin gelirlerine ilave yapmak suretiyle vergilemenin 

sağlanması ve düşük vergi oranına tabi İştirakin giderinin kabul edilmemesi ya da  gerekli 

düzeltmeler  ile vergilenmesinin  sağlanması. Kaynak ülkelerin düşük vergiye tabi ilişkili taraf 

ödemelerine kaynakta vergi getirmesinin sağlanması olan Vergiye Tabi Olma Kuralı.Özetle 

düşük vergili ülkede faaliyet gösteriyorsan ya geliri Ana Şirkete dahil etmek suretiyle ya da 

düşük vergili ülkede faaliyet gösteren iştirakin vergi matrahını arttırmak 

suretiyle vergi ödeyeceksin. Ayrıca bazı kaynak ülkeler ilişkili taraf ödemelerine kaynakta 

ilave vergileme getirerek küresel düzeyde minimum vergileme sağlanacak. Söz 

konusu vergilerin GLOBE  kapsamımda alınacak vergilerden mahsup edilmesi öngörülüyor.  

  

Bir çok üye ülke, küresel minimum vergilendirmeyi kabul edecek gibi gözüküyor. Aslında üye 

ülkelerin GLOBE’u  uygulayıp uygulamayacakları kendi seçimleri. Kendileri uygulamasa da 

uygulayan ülkeleri kabul etmek durumundalar. Kapsama giren Şirketler konsolide geliri 750 

mil EURO ve üstü olan Şirketler olsa da, ülke idareleri  GLOBE kurallarını ana merkezi kendi 

ülkelerinde olan Şirketler için daha değişik sınırlar ile de uygulayabilecekler.  

  

Pillar 2’nin de 2022 yılında düzenlenip 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenmekte. 

Türkiye’nin de kurumlar vergisi yüksek bir ülke olarak küresel asgari kurumlar vergisi 

kurallarını yürürlüğe sokmasını beklenmekte. Hatta Türkiye 750 milyon EURO konsolide gelir 

sınırını daha aşağıya çekerse yurtdışında yatırım yapan birçok Şirketi de kapsama alıp çemberi 

iyice daraltabilir. 

  

  

Pillar 1 ve Pillar 2 uygulaması her ne kadar  karmaşık gözükse de ülkelerin bu yaklaşımlardan 

vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Türkiye’de faaliyet gösteren ÇUİ’ler; Pillar 1’e takılmasa da bir 

kısmının Pillar 2’ye takılması çok mümkün.  
  

SON DURUM  

Macaristan haziran ayında AB ülkelerinin maliye bakanlarının Lüksemburg’daki Ekonomik ve 

Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel 

asgari kurumlar vergisi yönergesini veto etti. Yönerge çok uluslu şirketlerin Macaristan gibi 



cazip vergi oranları sunan ülkelerde genel merkezler kurarak vergiden kaçınmalarını 

zorlaştırmak üzere OECD tarafından 2012’den beri üzerinden çalışılan ve 136 üye ülke 

tarafından kabul edilen düzenlemenin blok genelinde yürürlüğe girebilmesi ve AB hukukuna 

aktarılması amacıyla tasarlanmıştı. 

“Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada veto kararını yönergenin 

Macar ulusal çıkarlarına uygun olmadığı ve düzenlemenin ülkenin istihdam kapasitesini 

tehlikeye sokacağı gerekçesiyle savundu. Aynı zamanda, yönergenin Avrupa ortak pazarında 

rekabete zarar verecek bir darbe niteliğinde olduğunu da belirtti.” 

Macaristan’ın yönergeyi veto etmesinin ardından aynı hafta ABD’den etki-tepki olarak 

yorumlanabilecek bir hamle geldi. ABD Macaristan ile 1979’dan beri yürürlükte olan çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.  

Böyle bir karar zamanlama açısından Macaristan’ı %15 kurumsal kurumlar vergi oranını kabul 

etmesi için baskılamak olarak yorumlanıyor, zira ABD Macaristan’ın kurumlar vergisi %9’ 

oranının ABD’nin %21 oranının yarısından bile daha az olduğunu ve bu sebeple Macaristan’ın 

anlaşmadan tek taraflı fayda sağladığını öne sürdü. 

ABD Macaristan’ın kurumlar vergisi %9 oranının ABD’nin %21 oranının yarısından bile daha 

az olduğunu ve bu sebeple Macaristan’ın anlaşmadan tek taraflı fayda sağladığını öne sürdü. 

Gerçekten de Macaristan %9 oranla AB içinde en düşük kurumlar vergisi oranına sahip AB 

ülkesi. İrlanda da yüzde 12,5 vergi oranı ile Macaristan’ı takip ediyor. Bu da bu iki ülkeyi AB 

genelinde çok uluslu şirketlerin gözdesi haline getiriyor.  

Sonuç olarak; 

Ülkeler arası vergi savaşları devam etmektedir. ABD-Macaristan arasında yaşanan gerilim bu 

süreci nerelere sürükleyeceği merak konusu olmuştur. 

Küreselleşmeyle birlikte artan ülkeler arası rekabet kamu politikalarını da bu rekabetin içine 

taşımıştır.  

Özellikle kurumlar vergisinde ciddi rekabet yaşanmaktadır. Yabancı sermaye yatırımını 

kendilerine çekmek isteyen ülkelerin yatırımcılara sunduğu vergisel avantajlar vergi 

rekabetine neden olmaktadır.  

Vergi cennetleri olarak adlandırılan bu ülkeler vergi rekabetine sebebiyet vermektedir. 

Dünyadaki tüm ülkelerin vergi rekabeti içerisinde olması ekonomistler tarafından “ülkelerin 

dibe doğru bir yarışa (vergi savaşı) sürüklendiği” şeklinde ifade edilmektedir. 

Gelişmeleri yakinen takip etmekte olduğumuzu bildirir, olası küresel vergi planlamalarında 

yaşanacak değişiklikleri “vergi gündem” sayılarımız ile sizlere sunacağız. 

 

 


