
A: Acıbadem  Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4             34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL  
T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 1 

 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4  
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL 
Tel  :0.216.340 00 86 
Fax :0.216.340 00 87 
E-posta: info@erkymm.com 
 

  No: 2013/21 Tarih: 12.02.2013 
 

 

Konu: 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 8/2/2013 tarihinde yayımlanmıştır. 

Özet: 8/2/2013 tarih ve 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; Yurtdışında yerleşik 
yabancı yatırımcıların, Türkiye’de yetkilendirilmiş tam mükellef kurumlarla yapmış oldukları aracılık 
sözleşmelerine istinaden İMKB ve VOB’da gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri sırasında, teknoloji 
şirketlerinden, aracı kurumlardan veya borsalardan alınan eş yerleşim (colocation) hizmetleri 
nedeniyle kullandıkları sunucuların, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından “işyeri” 
olarak değerlendirilmeyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)'nda 
hisse senedi alım-satım ve VOB işlemleri yapan kurumsal yatırımcıların hızlı alım-satım emirleri 
verebilmek maksadıyla borsalara en yakın veri merkezlerinde bilgisayar ve network alt yapılarını 
konuşlandırmaya başladıkları, teknoloji şirketleri veya aracı kurumlar tarafından verilen ve yakın 
yerleşim (proximity services) olarak adlandırılan hizmetler sayesinde,  

bilgisayar sistemlerinin hızını ve mesafeyi baz alan yeni strateji, algoritma ve yüksek frekanslı işlem 
yöntemlerinin (high frequency trading) geliştirilmeye başlanmış olduğu,  

yüksek frekanslı işlem yönteminin yaygınlaşması sonrasında, borsaların rekabet güçlerini 
koruyabilmek ve emir iletiminin daha hızlı gerçekleştirilebilmesini teminen, kendi lokasyonlarında eş 
yerleşim (colocation) hizmeti vermeye başladıkları,  

teknoloji şirketleri, aracı kurumlar veya borsalar tarafından konuşlandırılan söz konusu sistemler 
üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yetkili aracı kurumların kodları ile yapıldığı,  

söz konusu hizmetin, yatırımcıların çok daha yüksek hızda ve hacimde işlem gerçekleştirebilmesine 
imkan sağladığı anlaşılmış olup, Türkiye'de bulunan sunucular (serverlar) üzerinden verilen söz 
konusu eş yerleşim hizmetleri nedeniyle yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından 
Türkiye'de işyeri oluşup oluşmadığı hakkındaki tereddütlerin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde "İşyeri" tanımlanmış olup, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun "İşyeri ve daimi temsilci" başlıklı 8 inci maddesinde ise işyerinin Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre tayin olunacağı belirtilerek "daimi temsilci" kavramına ilişkin 
düzenlemelere yer verilmiştir.  

Yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların, Türkiye'de yetkilendirilmiş tam mükellef kurumlarla 
yapmış oldukları aracılık sözleşmelerine istinaden İMKB ve VOB'da gerçekleştirdikleri alım-satım 
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işlemleri sırasında, teknoloji şirketlerinden, aracı kurumlardan veya borsalardan alınan eş yerleşim 
(colocation) hizmetleri nedeniyle kullandıkları sunucular, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar 
açısından "işyeri" olarak değerlendirilmeyecektir. 

 
 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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