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ÖZETİ

: Meksika

Anlaşması

ile

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi

Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün
onaylanmasına ilişkin 2015/7628 sayılı Bakanlar Kurulu yayımlandı.

1982 Anayasasının, 90’uncu maddesinde uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak aşağıdaki
düzenleme yer almaktadır.

MADDE 90.–
90.– Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası
kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve

Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla,

yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından
başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların
Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu

fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren
andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra
hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.
Bunlar

hakkında

Anayasaya

aykırılık

iddiası

ile

Anayasa

Mahkemesine

başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma
hükümleri esas alınır.
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Türkiye dışında ekonomik faaliyette bulunan ve gelir elde eden mükelleflerin, hem

Türkiye’de hem de faaliyette bulundukları devletlerde vergi ödemeleri durumunda ortaya
çıkan çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla; Türkiye bu diğer devletlerle çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA) imzalamaktadır.

Taraflarca imzalanan anlaşmalar, daha sonra gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun
bulunmak

üzere

T.B.M.M.'ye

sunulmakta,

T.B.M.M.'nin

ilgili

Komisyonlarında

görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar

Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve daha sonra bu kanunun verdiği yetkiye
dayanarak çıkartılan karar ile Bakanlar Kurulunca anlaşma onaylanmaktadır.
Bu kapsamda, 4 Şubat

2015 tarihli ve 6594 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Şubat 2015 tarihli ve
29273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Bu defa 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7628

sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve
4/2/2015 tarihli ve 6594 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/3/2015 tarihli ve

7551427 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırıldığı düzenlemesi yer almıştır.
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