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: Adana Cumhuriyet Bagsavcrh$t'nda 657 sayth Kanunun 4lc

bendi uyannca sdzlesmilpersonel-stattisiinde gahgmakta iken emekliye ayrrlan davacrnm, i9 sonu

tazminairndan yaprlan gelir vergisi kesintisinin; hukuka aykrn oldu[u, iq sonu tazminattrun 4857 sayrh iq

Kanununun 112. Maddesi gerefince krdem tazrrinal niteli$inde oldu[u, krdem tazminattntn ise 193

sayrh Gelir Vergi Kanununun 25. Maddesi uyannca gelir vergisinden muaf tutuldulu iddialanyla dava

tarihinden itibaren iqleyecek yasal faiziyle birlikte iadesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN 6Znfi : ig sonu tazminatmr hesaplayrp rideyenin Adana Cumhuriyet

Bagsavcrimahkemeninidaremahkemesihastmmdai9verenkurum
olmasmrn gerekti[i, davacr tarafindan kesilen tutann iadesi istemiyle yaptrlr baqvurunun reddi tizerine
gikayet yolu tiiketilmeden bakrlan davanrn agrldrpr, davarun idari merci tecavtizii ve idari davaya konu
olacak kesin ve yiiriitiilmesi gereken bir iglem olmamast nedeniyle reddi gerekti[i, esasa iligkin olarak
ise, ig sonu tazminatmm Gelir Vergi Kanununun 25. Maddesi uyannca istisnakapsamma girmedili, iicret
olarak kabul edilerek vergilendirilmesinin yasal ve yerinde oldugu, vergi hukukunda kryas htiktmlerinin
uygulanamayacalr ileri stiriilerek davanm reddi gerektifi savunulmaktadrr.

TURK MILLETI ADINA
Karar veren Adana 2.Yergi Mahkemesi'nce dava dosyasr incelenerek igin geregi diigtiniildti:
Dava, Adana Cumhuriyet Bagsavcrhft'nda 657 sayrh Kanunun 4/c bendi uyannca stizleqmeli

personel statiistinde gahqmakta iken emekliye ayrrlan davacrnrn, iq sonu tazminatrndan yaprlan gelir
vergisi kesintisinin igleyecek yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle agrlmrgtrr.

Davalt idarece her ne kadar, iq sonu tazminatmr hesaplayrp ddeyenin Adana Cumhuriyet
Bagsavctltlt oldufu, dolayrsryla grirevli mahkemenin idare mahkemesi hasrmm da igveren kurum
olmasmtn gerektili ileri siir0lmekte ise de,2l3 sayrh Vergi Usul Kanununun vergilendirmeyi dtizenleyen
Birinci Kitabmm, Birinci Krsmmm "Vergi Uygulamasrnda Yetki" baghsrm taqryan Birinci Bdliimtinde
yer alan 4'iincti maddesinde, vergi dairesinin, mtikellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren ve
tahsil eden daire olarak tanrmlandrSr, davacmrn iq sonu tazminatrndan vergi kesmek ve ilgili vergi
dairesine yattrmaktan sorumlu olan Adana Cumhuriyet Bagsavcrhfr'run fazladan kesildili ileri stiriilen
vergilerin dtizeltilerek iade edilmesi konusunda iglem kurmaya yetkili olmadrlrndan grirev ve husumete
iliqkin itirazlar yerinde gririilmemiqtir.

Aynca, davah idarece davamn idari merci tecaviizii ve idari davaya konu olacak kesin ve
yiirtittilmesi gereken bir iqlem olmamasr nedeniyle reddi gerektifi ileri srirtilmiig ise de, 2577 Sayr|
Kanun'un l f inci maddesi uyannca, ilgililer tarafindan idari dava agrlmadan <ince, idari iglemin
kaldrrrlmast, geri almmast deligtirilmesi veya yeni bir iglem yaprlmasr tist makamdan, tist makam yoksa
iglemi yapml$ olan makamdan, idari dava agma stiresi iginde istenebileceli hiikiim altrna almmrg olup,
davact tarafindan 06.01.2016 tarihinde yaprlan ddemeden haksrz kesildigi dtigiiniilen verginin iadesi
istemiyle 08.01.2016 tarihinde yaprlan bagvurunun 13.01.2016 tarihinde reddi tizerine bakrlanl4.0l.20l6
tarihinde bakrlan dava agrldrlrndan davah idarenin bu iddialarr da yerinde goriilmemiqtir.

0410212010 tarih ve 27483 saylh Resr4i !g'd. yayrmlanan 2a09115759 saylh Bakanlar
Kurulu Kararl eki Kamu Kurum ve Kurulu i Mahiyetteki i;leri Yrinitmek uzere Gegici

da Kararn T.maddesinin I .fikraslnda,, 657
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Personel istihdamr ve Bu Personele Odenerfk Cr?r'tiEfH
Sayrh Devlet Memurlan Kanununun 4 tinfri"m@I;i f *,
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stiresi tizerinden hesaplanarak bu maddedeici esaslara gtire iq sonu tazminafi <idenir. Ucretli izin stireleri

dahil en az 12 ay fiilen gahqan gegici personelden; a) Sosyal Gtivenlik Kurumunca kendilerine yaqhhk

veya malulltik ayhfr ballanmasr veya toptan 6deme yaprlmasr, b) ilgilinin dltimti, c; ilgilinin kendi iste[i
ile sozlegmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hillerinden birinin vuku bulmasrndan dolayr hizmet

srizlegmesi sona erenlere, gahgrlan her bir yrl igin, aynhq tarihindeki hizmet sdzlegmesinde yazrh brtit
aylrk iicret tutannda ig sonu tazminafi <idenir. 12 aydanartan stireler igin 12 ay igin hesaplanan miktardan
artan siireye isabet eden tutar kadar rideme yaprlr..." kurahna yer verilmiq; 6te yandan 2210412010 tarih
ve 389 sayrh Bakanlar Kurulu karanna ek Tiirkiye istatistik Kurumunda2}l} yrhnda Gegici PErsonel

Qahqtrnlmasrna iligkin Usul ve Esaslann Belirlenmesi ve Odenecek Ucretlere Dair Kararda Defiqiklik
Yaprlmasr Hakkrnda Karann Ek l.maddesinde de aynr kurala yer verilmigtir.

4857 sayrh ig Kanunu'nun l l2.maddesinde "Kanuna veya kanunun verdili yetkiye dayanrlarak
kurulan kurum ve kuruluglann haklarrnda bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayrh kanunlann htikrimleri
uygulanmayan personeli ile kamu kuruluglannda sdzlegmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya
s6zleqmelerine gdre krdem tazmina1n niteliginde yaprlan <idemeler ladem tazminah sayrhr" hiikmtine
yer verilmiqtir.

193 sayft Gelir Vergisi Kanunu'nun 25.maddesinin 1. fikrasrnrn T.bendinde ise "1475 ve 854
sayrlr kanunlara gdre tidenmesi gereken krdem tanrinatlanrun tamamr ile 5953 sayrh Kanuna g<ire

ddenen krdem tanrinatlannm hizmet erbabmm 24 ayhpw a$mayan miktarlan" gelir vergisinden
mtistesna tutulan tazminat ve yardrmlar arasmda sayrlmrqtrr.

Dosyarun incelenmesinden, Cumhuriyet Bagsavcrh[r'nda 657 sayrh Kanunun 4/c bendi uyannca
scizlegmeli personel statiistinde gahgmakta iken emekliye ayrrlan davacrnrn, iq sonu tazminatrndan
3.120,08 TL gelir vergisi kesintisi yaprldrlr gelir vergisi kesintisinin iadesi istemiyle yaprlan bagvurunun
AdanaVergi DairesiBagkanhsrnrn 13.01 .2016taihve 166 sayrh iglemi reddedildiSi anlaqrlmrqtrr.

Buna g<ire yukanda yer verilen htikiimleri birlikte delerlendirilmesi sonucu, ig sonu tazminatrrun
4857 sayrh Kanunun ll2.maddesi uyannca krdem tazmina1'r niteliginde oldu$u, dolayrsryla krdem
tazminatrnda oldulu gibi is sonu tazminatmm da gelir vergisinden mtistesna tutulmasr gerekti[i sonucuna
vanlmrgtr.

Bu durumda, davacrya tidenen ig sonu tazminatrndan yaprlan gelir vergisi kesintisinin ve bu
kesintinin iadesi istemiyle yaprlan bagvurunun reddine iliqkin Adana Vergi Dairesi Bagkanhlrnrn
13.01.2016 tarih ve 166 sayrh iqleminde hukuka uyarhk bulunmamaktadrr.

Gelir vergisi kesintisinden davarun agrldrlr tarihten baglamak tizere birlikte talep olunan faiz
istemine iliqkin olarak;

2709 sayir Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasrrun 2. maddesinde, Ttirkiye Cumhuriyeti'nin, insan
haklanna saygth, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oldu[u;"Yargr Yolu" baqhkh 125.
maddesinin 1. fikrasrnda, idarenin her ttirlii eylem ve iglemine kargr yargr yoluna bagvurulabilecepi, 7.
fikrasrnda ise, idarenin kendi eylem ve iglemlerinden dolan zararr ridemekle yiikiimliibulundu[u hdkme
ba$lanmrgtrr.

Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti oldupu yukanda belirtilen anayasal kurallarla
dtizenlenmiqtir. Hukuk devleti; insan haklanna saygrh, bu hak ve dzgtirliikleri koruyup giiglendiren, her
ttirlti eylem ve iglemi yargr denetimine agrk olan, hukuka aykrn durum ve tutumlardan sakman, hukuku
devletin tiim organlanna hakim ktlan, Anayasa ve hukukun [stiin kurallanyla kendini bagr sayan
devlettir.

Anayasanm "Milletlerarast Andlagmalan*_FJyW* Bulma" bashkh 90. maddesinin son
fikrasrnda ise, usultine gcire yiirtirltige tonu$6nffi@&.{.andlaqmaiann kanun hiikmiinde oldugu
kuralma yer verilmig olup, bu kapsamag Urlrfrnan $#ltd; ig\r ttattannm ve Temel Ozgiirlriklerinin
Korunmastna iliekin Sozieqme'ye ekli I Nd'y E(ffi"tbtt -"JJ.rirar; her gersek veya tiizel

"s rl rt iEq^/ ^3# lr ,^\l!|'B9f O.i\ o'z.F;* "51
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kiginin mal ve miilk dokunulmazhlma saygl gristerilmesini isteme hakkrnm bulundufu, herhangi bir
kimsenin, ancak ku|u yarur. sebebiyle ve kanunda dngcirulen koqullara ve uluslararuri hukukul ienetilkelerine uygun olarak mal ve mtilkiinden yoksun brrakrlabilece$i hususu diizenlenmiqtir. Anrlan
stizleqme hiiknti gere$ince, bir kiginin miilkiyet hakkrndan *uh** brrakrlabilmesi, bu durumun,
uluslararasr hukukun genel ilkelerine aykrrr bulunmamasr, kamu yaranna ve kanunun agrk htikmiine
uygun olmast gartlarrrun birarada gergeklegmesine ba$rdrr. Dolayrsryla, Anayasal ve kanuni dayanagr
bulunmayan bir qekilde kiqilerin miilkiyet hakkrndan mahrum brrakrlmasr miimktin olmayrp, aksi durum,yukanda sozti edilen ve Anayasa ile kanun htikmtinde oldupu belirtilen sozlegmeye de aykrrrhk teqkil
edecektir.

Ekonomilerde defi$im vasttast olan para, gegitli ticari, smai, zirai vs. faaliyetlerde
kullanrlmakla, sahibine, kazang, kira, nema vs. adlan altrnda kimi yararlar saSlayan ekonomik bir
delerdir. Faiz ise, AnayasaMahkemesinin 14.5.2011 tarihli ve 27934sayh Resmi Gazete'de yayrmlanan
10'2'2011 giinlti E:2008/58, K:2011137 sayrh karannda da belirtildigi gibi, ekonomik ugrauiparamn
fiyatrdrr. Herhangi bir kiginin kendisine ait olmayan parayr belirli stire tuttanmasr, asrl para sahibinin buekonomik delerden mahrum braktlmasr sonucunu doguracalr gibi, enflasyona maruz kalan
ekonomilerde, paranln deferini, yani ahm giiciinii enflasyon o.*rnda yitirmesine de neden olaca$mdan,
parasr uhdesi drgrnda kalan ve mtilkiyet hakkr ihlal edilen bu kiqiye haksrz kullanrm karqrgrnia faiz
ridenmesi gerekmektedir.

Nitekim, Avnrpa insan Haklari Mahkemesinin 9.3.2006 gunlti ve 100162102 sayrh
Eko-Elda Avee/Yunanistan karannda da, haksrz olarak tahsil edilen.rr..gtin beg yrl beg ay sonra iade
edilmesinin; belirli bir meblaSdan yararlanma hakkr uzunca stire engellenen kiginin, ekonomik
durumunda dnemli ve kesin zarara neden oldu$u, bu durumun, siirdtiriilmesl gereken genel yarar ile kigi
yaral] arasrndaki dengeyi bozduSu, dolayrsryla, I No'lu Protokoltin 1. maddisi ihlal edilerek kendisine
agm yiik yiiklenen bu kiqinin miilkiyet hakkrrun ihlal edildi[inden bahisle faiz ridenmesi gerektiline
karar verilmiqtir.

Buna gdre, 1 No'lu Ek Protoliin 1. maddesi ve Avnrpa insan Haklarr Mahkemesinin yukanda
bahsi gegen karan dikkate ahndrfrnda, olayda haksrz yere kesilen vergi nedeniyle millkiyet hai<kr ihlal
edilen davacrya, kesilen tutann kendi talebi do!rultusunda dava ugtni tu.ihinden itibaren 3095 sayrl
Kanuni Faiz ve Temerriit Faizine itigt<in Kanun htiktimlerine grire iqieyecek yasalfaiziyle birlikte iadesi
gerekmektedir.

Aqrklanan nedenlerle, davarun kabuliine, 3.120,08-TL tutarrndaki gelir vergisinin davanrn agrldrlr
tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacrya iadesine, ugigtdu driktimti yaprlan 73,50 TL
yargilama gideri ile Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyannca davacr vekili ehine takdir 

"Ait"., 
1.000,00

TL vekaletticretinin davah idarece davacrya <idenmesine, artanposta ticretinin karann kesinleqmesinden
itibaren davacrya iadesine, bu karann tebli$ tarihini izleyengiinden itibaren otuz (30) gtin iginde Adana
Btilge idare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu agrk olmak it"r",2g/04/20I6tarihinde tu.lr *rifOi-
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29,20 TL
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40,00 TL
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