a
akademik bakl:;>

.

. ..

. ..

. .

BIREYSEL
EMEKLlLlK
ODEMELERININ
.
..
. SISTEMI
.
...
VERGILENDIRILMESI:
. . . GELIR VERGISI MI?
SERVET VERGISI MI?

Yard. 004;. Dr. Emrah FERHATOGLU *

1. GiRi~
U lkemizin sosyal guvenlik sisleminin mali ya-

P'SI ozell ikle 1990'11 yillarda bazi yaplsal sorunlar nedeniyle bozulmu~; emekli ayllkJan,
sosyal yardlmlar

dD~(jk

dOzeyde

kalml~,

sag-

Ilk hizmetlerinin istenen dOzeyde gori.ilmesi
zorla~ml~tlr. Bunun dl~lnda, sistemin ai):lklan
devlet butr;esine getirdi~i yOkler neden iyle
ekonomik istikran tehdit eden bi r unsur olmu~
tUT.

TOm bu olumsuzluklar nedeniyle sistemde

reform r;a l l~malan si.lrekli gOndemde olmu~,
yapllan yasal duzenlemelerle sistemin sagl lkl J
bir yaplya kavu~turulmasl ama<;ranml~tlr. Bu
<;alr~ma l a nn ba~lnda, i~siz[ik sigortaslnln da
uygulanmaya ba~lanrldlgl 08.09. 1999 tarihli
4447 saYIII Kanun, 2000 ylll it;inde haZlrlanan
ve daha soma Anayasa Mahkemesi'nin ipta!
kararma konu olan bir diz i kanun hOkmOnde
kararname, 2001 Ylhnda haZlrlanan Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatlnm Sistemi Kanunu, 2003 ytlmda sosyal gOvenlik alanmdaki
kurum!ann yaptsml ile sosyaJ gOven lik hak ve
yOkOmlOlOklerini dOzenleyen bi r dizi kanun
ve nihayel 2006 Yl lmda kabul edilen ve sosyal
gOvenlik sistemini Ot;IO bir yapl verine tek t;atl
altmda toplayan 5502 saylll 50syal GOvenlik
Kurumu Kanunu gelmektedir.
Bu t;allsmalardan 4632 saylll Bireysel EmekliIrk Tasarruf ve Yatlnm 5istemi Kanunu ile ku-

rulan bireysel emeklilik rejimiyle kamu sosyal
gOvenlik sistemine ek o[arak bireylerin ih l iyari
olarak katllrm lannm sagJand lgl biT sosyal gOvenlik sisteminden ek geli r elde elmeleri amat;l anml~tlr. Bireysel emekl ilik sistemiyle bireylerin il:tve emeklilik geliri elde etmeleri nin yam
slra tasarruf egiliminin artllnlarak ekonomiye
uzun vade!i fon saglama da amat;lanml~lIr.
Bireysel emeklilik sistemine katl hmlarm te~vik
edilmesini sagramak amaClyla katll lmCllann
sistemden elde edecekleri fon lar Ozerindeki
vergi y OkOnOn azaltllmasma yonelik biT dizi
te~v i k onlemi de dO~OnOlmO~tor. Bu t;all~ma
mn konusunu bireysel emeklilik sisteminde
get;erli olan vergi uygulamalannm vergt teknigi at;tslndan tartl~llmasl olu~turmaktadlr.
2 . SOSYAL GUVENLiK SiSTEMi iqiNDE
NEDEN SiREYSEL EMEKLiLiK REJiMi?

GOnOmOzde, ozellikle 1970'Ii yil lardan ittbaren nOfusun ya~ranmasl, sosyal sigorta sisteminde aktif-pasif dengesinin bozulmasl, saghk
hizmetlerindeki artt ~, ekonomik dalgalanmalar, i~sizlik, sigortaSIZ i~t;i t;ah~llrma egiliminin
artmasl gibi neden ler geli~mi~ ve geli~mekte
olan hemen hemen her olkede sosyal gOvenlik
sisteminde slkmtdann ortaya ~Ikmasma neden
olmu~tur.l Bu geli~melerle birlikte, 1980'1i ve

. Eski,ehir Osmanga~i Oni ve rsitesi, iiu F MaHye Uoliimii
1 Can Tuncay, "Blreysel Emeklilik Rejim i Ozerine", C;:imen to I,veren Oergisi, Mart 2000, Sayl: 2, eilt: 14, s. 4.
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1990'11 Ylltarda Olkelerin sosyal guvenlik sistemlerinde bu sorunlarm giderifmesine yonelik
baz. yeni lik ~a ll ~mararJna gittikleri go rurmO~tUr.
Bu

~a l l s malafln

basrnda sosyal gOvenlik sistem-

lerinin finansman problemlerinin giderilmesi,

politikacllarrn sosyal guvenlik sistemini kamu
harcamalarrnrn finansmam ir;in kaynak gormeleri, 1980'11 yil lardan il ibaren devletin ekonomideki ag.rllgrnrn azaltdmasrna yonelik yakla~lmrn
aSlrhgml ar1llrmasl ve bu donemdeki politik
atmosfer nedeniyle ba~vurulan sosyal guvenlik
sisteminin k,smen ya da tamamen
(:all~malarr

tamamlaYlclsl olarak di.i~unilrmil~ bireysel emeklilik sistemi , <;ah~ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgl'ndaki ~ah~malar sonucunda hawlanan vasa
tasanSlO1n 24.03.2001 tarihinde TBMM Genel
Kurul'da kabul edi[mesi ve 27.10.2003 tarihinde uygulanmaya ba~ lanara k bireysel emeklilik
sisteminde faaliyet gasterecek kurumlarln o l u~
turulmaslyla faaliyete ge~mi~tir. 5

3 . BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMiNOEN ELOE
EoiLEN OEGERLERiN VERGiLENOiRiLMESi

oze lle~ljrme

gelmektedir. 2

Bu alandaki ozellestirme r;all~malarJnda devlete
tamamen sosyal gOven lik alanmdan e[ r;ektirilebildigi gibi, klsmen ozellestirme yapllarak ozel
sekt/jrOn sosyal gOvenlik alamnda kamu kesimini lamamlaYICI I,g, da saglanabilmekledir. Bunun
dl~lnda, ~all~anlO kendi istegine bagll ola rak
kaillabilece~i ve Vine devleti sosyal gOvenlik
alanlOda tamamlaYlclsl olan bireysel emeklilik
sistemleri de kurulabilmektedir.
Geli~mekte olan illkeler dil~ilnilldOgOnde sosyal gOvenlik alanlOda il k ozelle~tirmeyi 1980
ylllOda ~ili gerc;ek l e~tirmi~tir. ~i1i'nin ardlOdan
, 992'de Peru ve 1995 YlllOda Meksika'da ozel
emek lilik sistemleri uygulanmaya ba~lanml~tl r.
Bu baklmdan TOrkiye'ni n bu alanda gec; kaldlg.
ifade edilmcktedir.3 Sosyal gOvenlik sisleminde
oze lle ~t irm e ~alr~mar annlO g~ ka!maslOa kar~Ihk sistemin yapisal ve finansal problemleriyle
IIgi!i pek ~ok C;a l l~ma yap ,lml~tlr. ·
Kamunun yOrOItOgo sosyal gi.ivenlik hizmetinin

KatlhmCllardan toplanan katkl pay' veya nemalandlrllarak hak sahiplerine geri Odenmesi esasma dayah bireysel emeklilik sistemi ve benzeri
nitelikteki birikimli ~hls sigortalarr kapsamlnda
elde edilen gelirler GVK md.7S/ 1S'e gore menkul sermaye iradl olarak tammlanml~llr.6 Soz
konusu hilkGmde sistemden elde edilen gelirler
sistemde uzun sure kalmay. le~vik edilebilecek
~ekilde il~e aYTllml~, bu u~Ji.i ayTim ise GVK md.
94'te bu farkll gelir tOrierine uygulanacak farkl!
oran uygulamalanmn lemelini olu~turmu~tur.
Bakanlar Kurulu, GVK md. 94'e gore
30.12.2003 tarih ve 2003/6577 sayill karan ire
bireysel emeklifik sistem inden eJde edilecek degerlere uygulanacak tevkifat oranlarlnl belirlemi ~t i r .' Bu karara gore;

1. On ytf siireyle prim, aidat veya katkl pay,
odemeden aYT/lan/ar yapdan odemelerden %
15,

2. On yll sOreyle katkl pay' Odemi~ olmakla
bir/ikle bireysel emeklilik sisreminden emekli-

I Ufuk Aydin, 'Sosyal Gfivenlikte Ozel!~tirme·, {imenlo ifveren Def1j:isi, fr1011998, Sayl: 5, e ill: 12, s. 4-8. Bu nok!ada
sosyal gtlvenlik !tisteminin Ozell~lir ilmesi kavramlnl ~Iklamak da yerinde olacaktl r. Kavram OzeriMe tam bir tikir binitine
vafl lmamlt olmasln ragmen, 50Syai gOvenlik sis!emini n Ozellettirilmesi 50Syai devlecin 50Syai glivenligin 5aAlanmasl gOrevini
lamameo ya da klsmen tizel sektOre devretmesid ir ~klinde tanlmlanabilir. Aydin, a.g.m., s. 5.
I Selaholtlin Tunter, · Bireysel Emeklilik Fonlan 'Ie VerSi Sorunlafl·, Yaklailm Dergi5i, Araflk 2003, Sayl: 132 .
• Bkz. Erdal GOmO~, ·SosyaJ CiNenlik Sisteminin CeleceAi Umul Veriyor mur, Gazi Oniversile5i ikl i5adi 'Ie idar; Bili mler
F,.k(illesi Def"Sisi, 2004, 6/3, s. 2.
I Can luncay, ·Torlc EmeklHik Sisteminde Reform Projesinin DeAeriendirilmesi", (:imenlo ifveren Dergisi, Mart 2005, SaYI:
2, ClI!: 19, s. 4 .
• Celi r Vergisi Sirklileri/3, larih: 13.08.2003, SaYI: CVK·312oo3-3I8i reysel Emekhlik Sislem;·I .
, 193 SaYll1Celi, Versisi Kanununun g4'uncO Madde5inde Yer Alan l evkifa! Nispetler; Hakklnda Karar, Resmi Cazete, Sayl:
2S332,30.12.2003.
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lik hakkl kazanmadan ayrtlanlar ile diger

~a h'5

sigof/.a/armdan on yll sureyle prim veya aidar
odeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle aYfllanlara yap/Ian odeme-

lerden % 10,
J. Bireysel emeklilik sisfeminden emeklilik hakkI kazananlar ile bu sisremden vefat, maluliyet
veya tasfiye gib; zorunlu nedenlerle aYfllanlara
yap/Ian 6demelerden % 5, oranmda gelir vergisi

tevkifatl yapl lacaktl r.
4 . BiREYSEL EMEKLiliK REJiMiNi T E~viK

AMACLI VERGi DUZENlEMELERi
4632 sayill Kanun ile uygulanmakta olan bireysel emekliJik sistemin i te~v i k etmek amaClyla hawlanan 4697 saYll1 Kanun ile bazi vergi
avantajlan getirilmj~tir. S6z konusu Kanun ile
olu~luru l an vergi te~vik sisteminin temelde u~
a~amall olarak i~ledigi gorulmektedi r. ilk olarak
bireysel emeklilik sistemi ne yapllan katblann
toplanmasl a~amaslnda yapllan katklnlll belirli
Slnlrlar ic;inde katlllmclnill gelir vergisine tabi
gelirinden indi rimine izin verilmektedir. ikinci
a~amada ise sigorta ~ i rketle ri n ce toplanan katkl
paylan nln degerlendirilmesinde, emeklil ik yatlnm fonlannlfl geH rleri vergiden istisna edi lmektedir. Uc;uncu ve son a~amad a ise, katlll mCllann
emeklilik sisteminden aynlmalan a~amaslnda
sistemden elde ettikleri paralann vergilendirilmesinde bazl avantaj lar bulunmaktadlr.8

i. Bireysel emeklilik sistemine yapl/an katk,/ann
top/anmas/ asamas/: Katll,mc,lan n Odemeleri slrasmda kendilerine vergi avantajl saglayan

hOkumler ise DC; grupta incelenebilir. ilk olarak,
kat,l,mc, uerelli ise bireyseJ emeklilik sistemine kendisi, e~i ve kO~uk ~ocuklan i~in Odedigi
kalk, paymm elde edilen ucretin Ofo , O'una ve
asgari ucretin Yil li k tulanna kadar k,sm, indirim
konusu yapdabilecektir {GVK md. 63/3).9 ikincisi, Ocretl inin bi reysel emeklil ik sistemine kendisi
i~in yapmaSI gereken katkl1ar j~vereni larafmdan
yapillyorsa, i~veren ~11~anl it;:in bireysel emeklilik sistemine yapt,g, bu katkllan lieari kazanCln lespitinde gider olarak dU~ebilir (GVK md.
40/9). 10 U~UncU olarak da kallllmcl, yllilk gelir
vergisi beyannamesi vermekle yukUmluyse, sisterne yapl lan katkl paylan beyan edilen gelirin
% 1 O'una ve asgari ucretin Yllhk tutanna kadar
gelir vergisi malrahll1dan indirebilir (GVK md.
89/1). 11

ii. SiBorla sirketlerillce cop/anan katkl paylarmm
deger/endirUmes; a$amas/: 4697 saYll1 kanunla
5422 sayill eski kurum lar vergisi kanununa eklenen ve 07.10.200 1 tarihinden itibaren gec;erli
alan hUkUmle emeklilik yatmm fonlarmm kazanc;la n Kurumlar Vergisinden istisna edilmi~t i r.
Ayn l hUkUm, 13.06.2006 tarihli 5520 saYll1 yeni
Kurumla r Vergisi Kanunu'nda da istisnalar van
ba~hgml ta~lyan md.S/d-s bendinde de yer bulmu~tur. 4697 saylll Kanun'da aynca emeklilik
yall Ti m fonlannlfl elde ettigi kazan~lara da GVK
md. 94 kapsammda stopaj yapllamayacaglnl da
bel i rlmi~lir (GVK get;ici md. 67).12

iii. Ka1lllmC/farm emeklilik s;steminden aynlma/an asamas/: Bireysel emeklilik sisleminden katlIImClya odenecek gel irlerin bir klsm l, GVK md .

• TBMM Tut anak Dergisi, 127'r'lCi Birle~im, 2B.06.2ool Pel}embe. V . Kanun Tasan ve Teklifteriyle Komisyonlardan Gelen
Diger i~ler. AYrica. bireysel emeklilik te ilgili vergi dibenlemelerinin aynntlh incelenmesi ve uygulama ornekleri i~in bk~.
Imdal Turkay, Bireysel EmekliJik ve ~h ls 5igorta Primleri nin Vergi lendirilmesi (Maliye ve Hukuk Yaymlan. EylUl 2(05);
Mehmet Arslan, "Bireyrel Emeklilik Sistemine Yonelik Vergi Avantajlan 1 - It, Ya kl~l m Dergisi, Mayls-Ha~i'an 2005, SaYI
149,1 SO.
I Bire~el emekHlik dljmda kalan ~hls sigorta poli~eleri i.. in Odenen primlerin ise elde edilen Ocrelin "4 S'ine kadar alan
klsml Ocrel matrahmln tespitinde indirilebilecektir. Bunun dl'j,nda. mOkelieflerce ooenen kati lim paylanmn gelir vergisi malrahmdan indirilebilmesi i~in katlllmClmn net tierelinin tespilinde brot lJcretten ewelce gider olarak indirllmemi~ oimasl gerekmektedir. btu. Gelir Vergisi Sirkulerif3, Tarih: 13.06.2003, SaYI; GVK-3!2003-3/Bireyset Emeklitik Sistemi-l.
IOTicari kazancm lespilinde gider olarak ya~llabilecek Marm OS! 510In GVK md. 63/3 de belil1ildigi gibidir.
II Katkl paYlIl1ll yUkOmlilniln vergi malrahmdan indirilebihl1 esi i.. in beyannamenin ilgili oldugu yll ile ili~ki'i oimasl ve bu ydlll
sonuna kadar Odenmesi, Ucrellere ili~kin indirimde ise ucretin ilgili oldugu ay ile ili~ki li oimasl ve bu ayhk donemin sonuna
kada, odenmi} alrnaSI gerekmektedi,. 256 Seri Nalu Geti, Vergisi Genel Tebligi, Resmi Gazele, 09.08.2005, SaYI: 25901.
'1 Ayflca sigorta ve erneklilik ~irkellerin in Damga Vergisi Kanunu ve Banka Ve Sigorta Vergisi Kanunu kar~lslridaki dururnlan
i~in bkz. Arslan, a.g.m.
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22'de yapdan duzenleme lJ jle gerir vergisinden
istisna edi l mi~tir. Bu duzenlemeyle;

- "Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkI kazananfar ile bu siSlemden vefa!, ma/uliyel

iii. SOrekli ve duzenli ozellik gostermeyen, bir
Oretim faktOrOnOn Oretime sokulmakslZln elde
edilen bahis oyunlan, bagl~[ar ve miras gibi ki~i
nin mal varhgml artllran unsurlar

veya lasfiye gib; zorunlu neden/erle ayn/an/ara
yap/Ian odemelerin % 25\

sat m alma gi.icOndeki artl~lan, ba~ka bir deyi~[e
iklisadi an[amda geliri temsil eder.

- Turkiye'de kain ve merkez; Tiirkiye'de bulunan diger sigona ~irketlerinden on YII siirey/e
prim odeyenler ile vefat, malufiyel veya tasfiye
gib; zorunlu nedenlerle aYfllanlara yapllan ode-

Vergi hukuku aC;:lslndan iktisadi anlamda gelif
tanlmlnln pralikle bir anlaml olmamakla birlikIe gelir kaynak tearisi ve safi artl~ teodsi olmak
Ozere iki yakla~lmla tammlanmakta ve gelir vergisi sislemlerinde yerin i bulmaktadlr.

melerin % 10'u,
- Tek priml; yllflk gelir sigortalarmdan yap/Ian
odemelerin [amaml, gelir vergisinden istisna tutu!mu~tur.

B6ylece bireyseJ emeklilik sisteminden emeklilik hakklnl elde edilenlere diger ~ekjllerde sistemden aynlanlara gore vergi avantajl sagl anml~,
sistemden emeklilik hakkl elde edilerek aynlma
te~vik edilmi~tir.

5. GEliR VERGiSiNiN SERVET VERGiSiNE
06NO~MEsi: BiREYSEl EMEKLiliK

SiSTEMiNOEN ElOE EDilEN PARALARIN
GEliR VERGiSiNE TABi TUTUlMASI
5.1. iktisadi Anlamda ve Vergi Konusu OIarak
Gelir
iklisadi anlamda geli r, birdonem ic;inde allm gOcOnde ot1aya C;:lkan art l ~ l ar olarak ifade edilmekledir. Bu baklmdan;

i. Ki ~ inin sahip oldugu urelim faktori.ini.i uretim
surecine sokmaslyla elde eUigi si.irekli ve di.izenIi iktisadi de~erle r,
Ii. Allm gi.ici.inun zaman ic;:inde birikmi~ ~eklini
servelin degerinde meydana gelen ar-

olu~turan
11~ l ar,

Bunlardan kaynak tearisi c;:ak lemel olarak di.izenl i ve sOrekli nitelikteki aklmlan gelir o[arak
kabul etmekle beraber safi artlS tearisi geni~ anlamda ge[iri tammlamakta ve bu esasla lanlmlanml~ gelir lanlml iktisadi anlamda gel ire es
deger a l makladlr.l~
Turk gelir vergisi sistemi kaynak tearisini benimsemi~, bu kapsamda di.izenli ve si.irekli nitelikte
o[an alII gelir unsurunu sayml~ ve bun lara Have
olarak dOzen[i ve si.irekli nilelikte olmayan bazl
deger art l ~ kazanc;:lannl ve diger kazanc;:[an da
gelir kapsamma a!ml~llr. Gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlanndan biri de menkul
sermayc iradldlr.
5.2. Vergi Konusu Olarak Menkul Sermaye
iradl
GVK md. 7Ye gore, sahibinin licari, zirai veya
mesleki faaliyeli dl~mda, nakdi sermaye veya
para He temsil edi lebi len degerlerden alusan
sermaye do[aYlslyla elde eUigi temettO, faiz ve
benzeri iratlar menkul sermaye iradl olarak lanlmlanmaktadl f .
Bu !anima gore, menkuJ sermaye sahibinin ~ahsi
sermayesi olup, menkul sermayeden eJde edilen

BilindiAi gibi eVK'ya 4697 saYlh Kanun'un l'inei maddesiyle eklenen mUkerrer 21. madde ile dGzenlenmijli r. Aneak, bu
hijkUm 4842 saylll kanunla yap,lan dUzenleme ile GVK md. 22'e ta,mm'itlf.
"Aynca bkz. Fritz Neumark, Gelir Vergileri, Cevi ren; M. Orhan Oikmen, (lslanool Oniversilesi Yaymla,,: No: 256, Iklisal
FakUltesi No: 29, Istanbul 1945), s. 21; SaHh Turhan, Vergi Toorisi ve Polilikas' (Fi liz Kitabevi, istanbul 1993), S. 116-117:
Hal il NadaroAlu, Kamu Mal iyesi Teorisi (Bela, 9. Baskl, istanbul, 1996), s. 338., Nihal Edizd$n, Kamu Mal iyesi 11 (Ekin
Kilabev i, 5. Bask" Bursa 2000), s lB9·191; $erafellin Aksoy, Vergi Huk uku ve TU rk Vergi Sistemi (Filiz Kitabevi, 3. Bask"
Istanbul 1991 ), 5. 169·170: Fevzi Rifat Orta~, ~VergilendirilebHir Kavraml, Geliri Belirleyen Toodler ve TUrk Gelir Vergisinde
Yer Alan Gelir Tammlamas,', Gui Universilesi U.S.F. Dergisi, SaYI2, Y,1:1999, s. 107.
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geHrier menkul sermaye iradl olarak nitelendirjllr. Menkul sermaye iradlnln kaynaSinl ki~inin
sahip o ldu ~u nakdi sermaye ile menkul klymetlerd ir. Bir g6rO~ gore, sermaye kavraml iktisadi

baktmdan bir i~ l etmeye konulmu~ de~erleri ifade ederken, bir faaliyette kuOanllmaYlp ba ~kas l11m yaranna blrakdan degerler servet kavramml
kar~damak ladlr. Bu baklmdan menkul sermaye
kavraml verine menkul serve! kavraml kulland-

mahdlr,15
GVK md. 75'de genet olarak tammlanan menkul
sermaye iradlnln var olabilmesi j~in iradm nakdi
bir sermayeden veya menkul ktymetlerden elde
edilen gelirlerden oJu~masl gerekmekted ir. Ancak vine ayol maddede kaynagma bakdmakslZin saydan unsurlann menkul sermaye iradl saytlacagl belirtilmi ~tir. Bbylece, menkul sermaye
iradl lanlmma uymayary, sistematigi bozabi lecek
bazl unsurlann da madde hukmune dahil edilmesinin 6nu a~ilml~ t lr. Omeg.n nakdi sermaye
kar~il i gi deSil de emek ka~lllgl olarak iktisap
edilen ku rucu ve inlifa senetlerinden saglanan
gelirler de menkul sermaye iradl olarak saYllml ~
tlr. 16
Bunun dlsmda bireyseJ emekl ilik sistemi ve benzeri ni lelikleki bi rikimli sahrs sigortalan kapsammda elde edilen geJirler de GVK md. 75'e gore
menku l sermaye iradl olarak tanlmlanmrstlr.

5.3. Menkul Sermaye irad. Olarak Bireysel
Emeklilik 5isteminden Elde Edilen Paralar
Ka tlllmCllann bireysel emekl ilik sisteminden
elde eltigi paralar, katillmCllarm tasarruflanndan
sisteme ewelce prim, aidat ve katllllll bedeJi
sek linde yapmlS olduklarr katkilar ile bu katkilann bireysel emekli lik sistemi kapsammda kuruIan emeklilik fonlan nda degerlendirilmesinden
elde ed ilen iratlardan olu~maktadlr.
GVK bu ayn ml dikkate almakslzm bireysel

emeklilik sisteminden elde ed ilen geHrleri menkul sermaye iradl saymakta ve gelir vergisi kapsam lila almaktadl r. 11 Halbuki, sadece katkllann
sistem i~inde degerlendirilmesinden elde edilen
iradar menkul sermaye iradl bzelligi g6slermekted ir. Katllimcilarm ewelce yaptl~1 odemeler ise
ne iktisadi anlamda gelir ne de GVK md. 1 kapsam mda yapl lan tantmlarm kapsammda degerlendirilebili r. Bunun dl~mda bu katkdar menkul
sermaye iradl tanlmm l da uymamaktadlr. Zira
menkul sermaye irad l sermaye varllglllill geHrleri ya da paramn ki ra geliri olarak ifade edil·
mektedir. 18 Ancak GVK md. 75 ile bizzat ki ~in in
sisteme tasarruflanndan yaptlgl katkdar, ba~ka
bir ifadeyle servetinin bir klsm l gelir vergisinin
kapsamilla allllml~tlr.
Buna ka~lllk, menkul kl ymetlerin kupon [u veya
kuponsuz olarak satl lmaslndan, i~tirak paylannln
devir ve temliki kar~lllgmda ve menkul degerler ile i ~li rak paylanntn tamamen veya klsmen
itfa edilmesi kar~dtgmda elde edilen gelirler ise
menkul sermaye ifadl olarak degerlendirilmemektedir (GV K md.76). Kanun koyucu bu hukumle kisinin yatlrd'gl sermayenin geri aimaslill
vergi dl ~1 lutmaYI amac;;:laml~tlr. Ancak bireysel
emeklilik sistemine yapl lan katkdara bu aC;;:ldan
bak llmamakta ve madde hOkmunun ruhunda
c;;:e li ~ kil er ortaya C;;:lkmaktadlr. GVK'nlll bireysel
emeklilik sistem iyle bu hLikLimleri dLi~Linuldu
gunde uygulamanm gelir vergi sinden daha r;ok
bir servet vergisi oldugun u soy lemek yerinde
o[acak!lr.
Gelir vergisinin serve! vergisi n iteligi bi reysel
emeklil ik sisteminden 10 yil prim Odemeden
aynlanlardan ir;in ge~erl i olan % 15 tevkifat oranlyla daha belirgin ortaya ~Ikmaktadl r. Bu ~ekil
de sistemden emeklilik hakkt elde elmeden aYrllip, sistemde biriken paralarm tarnaml herhangi
bir klsml istisnaya tabi olmakslzm stopaja tabi
tutulmu~tur .

,sGOneri ErgOlen, Menkul Kt ymel lerin ve. gilendirilmesi (T.e. Anadolu Universilesi Yaymlan No: 456, Eski~hir 1991), s.
64.
"Yllmaz OzbalCl, Ge li. Ve rgisi Kanunu Yorum ve At;tklamalar, (Olu~ Yay,nc,hk, Ankara, Ocak 2002). s. 602.
" Mehmet Korkusuz, 'Bireysel Emeklitik Sistemi It;in Neier Yap, lmal,", http://www.kobilille.comldocslATaxlarticieibrysl
emkl.doc., (Erijim: 08.09.20(6).
II ErgUlen, a. g.e., s. 63.
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akademik bakl!?
4697 saylll Kanun 'un gerekc;esinde ise elde bireysel emeklilik sisteminden elde edilen paralafin ki~inin evvelce bdedi~i prim , aidal ya da katl11m bedeline isabel eden klsmlnln, sisteme katkl
a~amaslnda vergiden indirildigini dolaYlslyla bu
tutarlann vergisinin Odenmedigini ve sistemden
elde ediJen paralann bu amac;la GVK md. 75
kapsamma almdlgl jfade edilmektedir. Bu ~e
kilde, istisna edilmi~ gelirin, kanun koyucunun
amaCi dl~lnda degerlendirilmesi, bireysel emeklilik sisteminden ~ekHmesi durumunda yeniden
vergi kapsamma alrnmasl hedeflenmi~lir.
SOphesiz sistemden ayrdanlara yapdan ooemelerin ne kadannrn ki~inin ewe Ice yapllgl katkllardan ne kadannm bu katkllarlnln nemalandlnlmasmdan elde edilen gelir oldugunun tespit
edilmesi gu<= olacaktlr. Ancak, bu ~ekilde elde
edilen gelirlerin vergiye tabi tutan vine bir hukumle tanlmlamrsa bu teknik sorun da ortadan
kalkacaktlr. Bu haliyle bi reyseJ emeklilik sisteminden elde edilen gelirler gel ir vergisi sisteminin sistematigini bozan bir unsur oJarak kaf}lm lza <=Ikmaktadlr.
SONU~

Bireysel emekJilik sistemlerinden elde edilen
paralar ki~inin satm alma gucunde bir a rtl ~a
yol a<=tlgmdan gelir vergisinin konusuna gl rmektedir. Ancak, GVK'daki konuyla ilgili duzenleme, kanunun sistematigine uymamakta,
duzenlemeyi izleyen maddelerin ruhuna aykm
du~mekted i r. GVK md. 7S/1S'deki duzenlemenin problem in in bu paralarm vergiye tabi olup
olmamasl deSil, GVK is:indeki duzenleni~ ve ele
almt~ bis:lmiyle Hgili o ldugunu ifade etmek daha
dogru olacaktlr. Ornegin, soz konusu madde
hukmunde sistemden elde edilen tutarlann ne
kadannm vergi tevkifatlna tabi olacagmmi ba~
ka bir ifadeyle, sistemden elde edilen paralann
ne kadarmm eVK'ya gore menkul serma ye iradl
saydacagmm belirtilmesi sorununu klsmen ortadan kaldl racaktlr. Bu haliyle, bireysel emeklilik
sistemiyle ilgili GVK hukumleri gelir vergisine
serve! verg;si niletig; kazandlrmaktad tr.
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