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Güzin ÜÇIŞIK•

I.

Giriş
\

Sermaye Piyasası Kanununun amacı, tasarrufların menkul kıymetlere
yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını
sağlamaktır (Ser PK. m.1). Gelir ortaklığı senetleride bu amaca hizmet etmek üzere
29 .2.1984 Tarih 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması Hakkında Kanunla öngörülmüştür. Anılan Kanun amacını "istikrarlı
ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek
finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmek" şeklinde
belirtmiştir (m. l). Kanun, bu maksatla, birincisi, Kamu İktisadi Kuruluşları ve
İktisadi Pevlet Teşekkülleri dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşla'.rına ait
altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için gelir
ortaklığı senedi çıkarılması (m.3/c, m.1 1/a), ikincisi, Kamu İktisadi Kuruluşları ve
İktisadi Devlet Teşükküllerine ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerleri
olarak belirlenen tesislere (m.3/b) hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için .hisse
senedi çıkarılması (m.3/d) ve üçüncüsü, bu tesislerin belirli silre ve şartlar dahilinde
hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesi ve varsa mamullerinin pazarlama ve
dağıtımının yapılması (m.3/e, m. 1 l/b) şeklinde üç yol öngörmüştür.
Kanuna göre, Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür (m.4) ve buna
ilişkin esaslar "Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle"
belirlenir (m.12/2). Sözü edilen yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 27.8.1984 taril:ı ve
84/8495 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuştur.' Bu yönetmelik 2983 sy. Kanunun
örgördüğü gelir ortaklığı senetlerini, hisse senetlerini, işletme hakkını ve
kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak finansmanı, bölümler hali~de, ayrıntılı
Anılan

işlemler

şekilde düzenlemiştir.

' Prof. Dr. M.Ü. Hukuk Fakültesi
1 Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeli ğ i , RG.T 13.9. 1994, s. 185/4
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il. GELİR ORTAKLIGI SENEDİ KAVRAMI VE TANIMI
· 2983 sayılı Kanun, ge.lir ortaklığı senetlerini, "kamu kurum ve kuruluşlarına
(Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait · altyapı
tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak
senetler" şeklinde tanımlamıştır (m.3/0). 2
2983 sayılı Kanundaki tanımda gelir ortaklığı senedinin bütün özellikleri
değil, sadece, bu senetlerin altyapı tesislerinin gelirlerine ortak olmayı sağlamak

üzere çıkarıldığı belirtilmektedir. Kanundaki tanımda belirtilenlerin dışında gelir

ortaklığı senedi yöriünden önem taşıyan özellikler, gelir ortaklığı senetlerinin
çıkarılmasını öngören 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması Hakkında Kanunun amacı (m.1 ), gelir ortaklığı senetlerinin
satışından elde edilen gelirlerin Merkez Bankasında kurulan Kamu Ortaklığı

Fonunda toplanması (m.4), sadece hamiline · yazılı . olabilmesi (m.l ifa), Kamu
Ortaklığı Fonu Yönetmeliğine göre menkul kıymet say~lması (m.6/2) ve
uygulamada istenildiği anda, satışa aracılık eden bankaca paraya çevrilebileceğinin
bu banka tarafından taahhüt edilmesi ve Kanun ve Yönetmelikte açık bir hüküm
olmadığı halde, gelir ortaklığı senetlerinin arkasında 'anapara iadeleri son yıla ait
gelir payı kupon ödemesi ile birlikte yapılır" ibaresinin bulunmasıdır.
Gelir Ortaklığı Senetleri, 2983 sayılı Kanun ve Kaprn Ortaklığı Fonu

Yönetmeliğinde açikça öngörülmüş olmamakla beraber uygulamada süreklilik
kazanmış bulunan özellikleri de gözönünde tutularak şu şekilde tanımlanabilir: Gelir
ortaklığı senetleri, kamu yatarımlarını süratfo gerçekleştirmek amacıyla istikrarlı ve

güvenilir gelir vererek tasarrufları teşvik edip kamu ortaklığı fonunda toplamak
üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılan mülkiyetleri ilgili kamu
iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olmak şartıyla, bir veya birden çok altyapı tesisinin gelirlerine
belirlenen oranlar katılma hakkı sağlayan~ istenildiği anda satışa aracılık eden
bankaca paraya çevrilmeyi talep hakkı veren, hamiline yazılı bir tür kıymetli evrak
ve menkul kıymettir.

2

2983

sayılı

Kanunun "kapsam"

başlıklı

hükmü (m.2) gelir

ortaklığı

senedinin

altyıpa

tesislerinin

yanısıra tesisler- için de çıkarılabileceği şeklindedir. _Ancak kanunun gelir ortaklığı senedi çıkarılmasın~

aıt hükmü (m.11/a) v_e tanım hükmü (m.3/c) sadece altyapı tesisleri için gelir ortaklığı senedı
çıkarılabileceği" belirtir. Bizce, gelir ortaklığı senedi çıkarılması konusundaki düzenlemede (m.11/a),

tanım hükmüne (m.3/c) uygun olarak, sadece altyapı tesisleri için gelir ortaklığı senedi çıkarılabilmesinin
öngörü lmesi karşısında, kapsam hükmünde (m.2) tesisler için de bu senetlerin çıkarılmasından
soze~i lmesinin bir yanlış lı k olduğu kabul edi lmelidir. Kanuna ait t;ısarı, gerekçe ve Türkiye Büyük Millet
Meclısı Komisyonunda yapı l an değişiklikler de görüşümüzü doğrular niteliktedir. Kapsam hükmü
değiştirilerek bu yan lışlık gid'1rilmelidir.
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III. HUKUKİ MAHİYETİ
2983 sayılı Kanunun öngördüğü gelir ortaklık senetlerinin ne tür bir menkul
kıymet olduğu hususunda, bu kanuna ait tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülmesinden itibaren çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından, kar ortaklığı belgesi,
özel finans kurumlarındaki katılma belgeleri gibi kaynak temini için kullanılan
vasıtalardan biri olduğu, tahvil ve hisse senedi arasında yeni bir şekil olarak ortaya
çıktığı,' Hazine tarafından çıkarılmış tahvil ve bono mahiyetinde olduğu, gelir
karşılık gösterilerek çıkarılan istikraz senedi olduğu, Devlet tahviline, kara iştirakli
tahvillere benzeyen fakat kendisine özgü yapısı olan bir kıymetli evrak çeşidi
olduğu, bir anlamda kara iştirakli senet olduğu şeklinde farklı görüşler ileri
3
sürülmüştür •
Gelir ortaklığı senedi, sahibine ilişkin olduğu altyapı tesisi veya tesislerinin
gelirlerine ortak olmak hakkını sağlamaktadır. 2983 sayılı Kanunun 6/b maddesi
uyarınca Yüksek Planlama Kurulu gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına
uygun ve bu senetlerin değerini arttıracak yönde gelir dağıtılması esaslarını tesbit ve
ilan etmesi gerekmekted ir. İlgili Yönetmeliğin 9. maddesinde gelir ortaklığı senedi
sahiplerine güvenilir ve istikrarlı gelir temini gözönünde bulundurularak, bu
·senetlere verilecek gelir veya bu gel.iri· hesaplamaya ait usulün çıkaı:ılacak her tertip
gelir ortaklığı senedi için önceden kurul tarafından~ tesbit ve ilan edilmesi
öngörülmekt edir. Gelir ortaklığı senedi sahipleri, ancak gelirin mevcut olması
4
halinde gelir payı talep edebilir • Gelir ortaklığı senedi ihracına konu o\an altyapı
Bu konuda bkz; TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 17. Yasama Yılı 1, C.2, Ankara 1984, sh. 170, 187,
188, 179; Anayasa Mahkemesi Kararı 18.2.1985 Tarih ve E. 1984/9-K 1985/45. Kararı RG. 26.6.1985,
S.148793, sh.26,23. Doktrinde, Tuncer, gelir ortaklığı seneılerin in şek il deği ştirmi ş bir devlet tahvili
ol.duğu, bu senetlerin değişken faizli talıv,ile benzediği, ancak senetlerin hukuki statllsllnün tartışmalı
bulunduğu görüşündedir. (TUrkiye'de Sermaye Piyasası, ist, J985, sh. 279, 288; Köprll ve Baraj Satışı ile
İlgili 2983 Sayılı Kanun, lstanbul Sanayi Odası Dergisi, J 5.8.1984 ve 222 say ılı Nüsha, sh, 69); Palamut
da gelir ortaklığı senedinin devlet tahviline benzediğini ileri sürmektedir. (Devamlı Bir Borçlanma
Yöntemi, Köprü Senetleri, Banka ve Ekonomik Yorumlar, 1986, Yıl 23, s. I O, slı.45 ; Tandoğan, gelir
ortaklığı senetlerinde kar yanında zarara da katılmanın söz konusu o lmadığını , Kamııı ve Yönetmelikte
anaparanın iadesi hakkında açık bir hükllm bulunmamakla beraber uygulamada çıkarılan senetlerin
arkasında "gelir ortaklığı senetlerinin anapara iadeleri son y ıla ait gelir payı kupon ödemesi ile birlikte
.yapılı(' ibaresi bulunduğunu , sonuç olarak gelir ortaklığı senetlerinin kara iştirakli tahvillere benzeyen
fakat kendisine özgo yapısı olan bir kıymetli evrak çeşit l i olduğunun söy lenebileceğini ifade etmektedir.
(Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri , c.12, 1988, sh. 346-347); Aytaç, gelir ortaklığı senedi
kavramının bir anlamda "kilra iştiraklı senet" veya "kara iştirakli tahvil" şeklini ifade ettiğ ini , bu
senetlerin ilgili tesislerin gelirlerine (karlarına) belli ölçlldc katılmayı sağl ad ığıııı , "bu benzerliklerine
rağmen senedin ifade veya kavramı itibariyle değişik" ve ilk defa kullaııılmakta o ldu ğu nu belirtmektedir.
Gelir Ortaklığı Senetlerinin Hukuku Statusu, Banka ve Ticaret hukuku Dergisi,. C.Xlll, s. 3-4, sh. 215216); Gunal'a göre de gelir ortaklığı senedi bir tur "hasılata iştirakli tahvil" niteli ğ ind ed ir (Sermaye
Piyasası Hukuku, 1986, sh. 153); Bozkurt da gelir ortaklığı senedine özellikler itibari ile bir tahvil turu
olduğu ve kara iştiraki tahvillere benzediği görllşllndedi r. (Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi, İst.
1988, sh. 21 O); Civelek'e göre Gelir Ortakl ı ğı Senetleri Sermaye Piyasasa kurulu tebfiği nde düzenlenen
ve tanımlanan katılma ilıtifa senetleri türünden bir kıymetli evrak olduğunu ileri slirınek"tedir (Gelir
nya Gazetesi, 27.3.1994).
Ortaklığı ve Sermaye Pi yasas ı , Dll_
~Tandoğan, sh.347; Aytaç, sh.217, 222.
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tesislerince üretilen mal ve hizmetlere ait fiyat ve tarifeler, beli1tildiği üzere, bu
senetlerin sahiplerine istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi ilkesi ile yıll ı k enflasyon
oranları da gözönüııde tutularak tesbit edildiğinden, (Yön.m.14) uygulamada
beklenmemekle beraber, herhangi . bir suretle altyapı tesisi veya tesislerinin
işletilmesinden gelir elde edilememesi halinde gelir ortaklığı senedi sahiplerine
dağıtım yapılamıyacaktır.
'
Dağıtılacak gelir payları, her dönemde elde edilen kazanca göre değişkenlik

gösterir.
Gelir ortaklığı senetleri, belirtilen, ilgili altyapı tesislerinden kazanç elde
edildiği takdirde ve kazanca göre değişken miktarda getiri sağlaması dolayısıyla,
menkul kıymetlerden hisse senetleri, getiri olarak sadece karın belirli bir oranının
öngörüldüğü kara iştirakli tahviller, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı
belgeleri ile benzerlik göstermekte,, sabit getirili tahvillerinden ayrılmaktadır. Gelir
ortaklığı senedinin benzerlik gösterdiği menkul kıymetlerde temel ilişki sonuca
katılmalı ödünç sözleşmesi veya ortaklıktır.

--

Sonuca katılmalı ödünç sözleşmesi, bir tarafın bir miktar paranın belirli
amaçla kullanılmak üzere mülkiyetini diğer tarafa devretmeyi; bu tarafın da bu
kullanımdan elde edeceği kardan belli bir pay vermeyi ve sözleşmenin sonunda
aldığı miktarda parayı iade _etmeyi karşılıklı olarak yüklendiği sözleşmedir5 .
Sonuca katılmalı ödünç, karma bir sözleşme değil, ödünç sözleşmesinin bir
6
türüdür . Bu sözleşmeyi diğer ödünç sözleşmelerinden ~yırdeden iki tipik unsur,
ödüncün kar getiren bir faaliyette kullanılması amacı ve ödünç alanın, bu faa l iyett~n
elde edeceği kardan belli bir oran veya maktu bir tutar olarak bir. payı ödünç verene
ödemekle yükümlü olmasıdır 7 .
•
Ortaklık sözleşmesi, Borçlar Kanununda, iki veya daha fazla kişinin
"saylerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam"
ettikleri bir sözleşme olarak tanımlanmıştır (m.520/1 ). Borçlar Kanuna göre ." bir
şirket Ticaret Kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıtlannı haiz değil ise
... ..... açli şirket say ılır" (ı:n.520/2).

~ Bkz.

ve

krş. Kuııtalp,

Sonuca

Katılmalı

Ödü nç

Sözleşmesi,

1980,

slı.8.

Bu

sözleşme

daha

kısa

olarak,

bır teşebbllse (ınllnferit tacir veya ticaret ortaklığı) bir miktar paranın ödllnç veri l di ği ve faiz yerine
kfırdan bir pay alındığı sözl eş me şeklinde tanımlanmaktadır (Tandoğan, slı. 334; Kuntalp, Sonuca
Katılma lı Ödü nç Sözleşmesi slı.8; Peyzioğlu , Borçlar Hukuku, Aklin Muhtelif Nevileri (Özel Borç

ilişkileri), c. ı , 1980 slı . 7736).

<· Kuntalp, sh. 13- 14 ; Tandoğan, sh.334.
7

Kuııtalp, slı. 8-9; Tandoğan , s lı . 334-335.
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"'
ortaklı ğın, dış ili şkis i olmayan türüne iı;: (hu sus i) ortaklık denir. İç
Adi
8
ortaklığın , ortaklık olarak firması, malvarlığı ve borcu bulunm a m aktadır.
Ortaklığın işleri, bir ortak tarafından hem kend i h esabına, hem de diğer ortak
9
hesabına, fakat kendi adına yap ılır •

Somut bir ilişkinin, sonuca ka~ılmalı ödünç mü, yoksa ad i ortaklık mı
belirlenmesi için zarara katılma veya katılmama , kara kat ılm a pay ının
tesbit edilm e biçimi, yönetim, tems il ve denetleme yetkilerinin bulunup
10
bulunmam as ı gibi çeşitli kıtsaslar ileri sürü lmü ştür . Ödünç sözl eşmesi nd e alınan
11
paranın aym miktarda geri verilmesinin esas lı bir unsur o lm asına karşılık adi
ortaklıkta kural olarak zarar paylaşılır. Ancak zarara katılmama kaydİ, ödünç lehine
yorum için kuvvetli bir belirti o lu şturmakla birlikte ortaklık ihtimalini de tamamen
•
ortadan ka ldırmıyab ilir 1 2 •
olduğunun

kardan pay a lınm asına karşılık sonuca kat ılma lı ödünçte kar
olmayan kar, sat ı ş h as ıl atı , imalat miktarı gibi esas lar üzerinden de
hesap lanabilir. Parayı veren yönetime veya temsi le kat ıldı ğ ı takdirde ortaklık
13
· sözl eşmes inin varlığı kabu l ed ilmelidir • Bu kıstaslar ya nında denetleme yetkisinin
geni ş olarak tanınmas ı oıtaklık, sınırlı o lmas ı ödü nç lehine bir belitti say ıl abi li r.
' Bunun gib i, alınan paranın tamamen geri verileceğinin yükl enilmiş ve güvence.
altına a lınmı ş olması sonuca katılma lı ödünç sözleşmesi lehine, al ın an paranın tahsis
Ortaklıkta safı

payı safı

" Karayal ç ırı, Ticaret Hukuku C. 11, G i riş Ad i Ş irket, Ticaret ·Şirket l eri, 1970, sh.174; Doıııarı iç, N. Ad i
Kollektif ve Komandit Ş irketler, 1988, sh. 93, Es ki Ticaret Kanumıııuıı hususi ortakl ık h akkında ki
hüküml eri (m .5 1 8-5~6) yllrllrlllkt<:ki Tllrk Ticaret Kamınuıı a alınmıştır. Bu konuda Türk Ticaret
Kanununun Gerekçes inde, şöyle denilmektedir" ...... isviçre'de olduğu gibi meııılektinıizde de Borçlar
Kanununun adi ş irkete mllteallik hO kOm leri ııiıı hususi şi rket hakkında da uygu lanmas ı .... daha pratik ve
faydalı olacaktır .... hususi ş irket olarak vas ıfl andırılan i ştirak mllııasebeti ad i şirkete mlltevall ik
hOkllml erden farkl ı hllkümlere muhtaç değild ir" (TBMM, Zab ıt Ceridesi; Devre X, Cilt 12, içtima 2,
S . sayı 198, sh.27). Poroy, bu tur ortalıkl ar için özel düzenleme yapılm ay ıp adi ortaklık hükilml erının
uygul anmasının baz.ı hu suslarda gllçlllk çı karacak nitelikte olduğunu mesela dış mllnasebette gizli ortağın
sorumluluğunun söz konusu ol am ıyacağındaıı, BK. 534'ün uygulanamayacağını , iç mllnasebetle adı
ortaklıktaki genel kural uyarınca i ştirak halinde mül kiyetin değil, aktif ortağın kişisel mülki yet ilkesin in
kabu l tınliıı dah.a mantıklı olduğunu, gizli ortağın iç ilişk ide zarara katllmas ırıırı sadece verdi~i serımıye
miktarına kadar olmas ı gerekti ğini ileri sürmektedir. (Poioyrreki n alp/Çamoğlu Ortaklık lar ve
Kooperatifler Hukuku, lst. 1997, sh. 44).
9
Karayalçın ; sh, 17 ı ; Tekil, Ş irketler hukuku, Genel Bilgiler-Adi Şirket-Ko ll ekti f ve Komandit Ş irketl er,
C. I, lst, 1976, sh. 147; Domaniç, sh.93 ; Ayrı ca bkz. Aıısay, T.; Adi Şirket, Dern ek ve Ticaret Ş irketleri ,
A rık . 1967, sh. 11 9- 12 1.
10
Tandoğan , sh. 336-338; Kuııtalp , sh. 15- 16; Yalman; Adi Ortaklık , A ıı k. 1976, sh. 34-351'
11

Akıııtilrk, T. ; sh. 199; Tekil, F.; sh. 124.

12

Ta ndoğa n , M. ; sh. 336-338; Tekil'e göre de, taraflardan sadece birinin ya lnı z kara iştirak inin ve zarara

katılmaınamısının öngörlllmesi, bu sözleşmenin ş irket değil . ödünç akdi olarak kabu l edilmesi için yalnı z
başına ayırı cı bir ölçü teşk il edemez (Tekil, sh. 25, 30 N. d ıı .). Doğanay ise, tarafl ardan birinin yatırdığı

sermaye karşılı ğında ya lııı z kiirdaıı pay al acağı ve zarara iştirakten mu af tutuldu ğu bir akdin sonu ca
katılmalı ödünç olarak kabul edilmesi gerektiği görüşündedir (Doğanay, Ad i Şirket Akd i, İ st. 1968, sh.
58-59).
"Tandoğan, sh. 336-337 ve orada gösteril en yazarlar.
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cihetinin ayrıntılı olarak gösterilmiş ve bilançonun düzenlenme tarzına iliş;kin
hükümler konmuş bulunması ortaklık lehine belirtiler olarak kabul
edilebilir 14 •
ayrıntılı

Gelir ortaklığı senetleri düzenlenmesi bizce bu · senetlerdeki temel ilişkinin
sonuca katılmalı ödünçten ziyade ortaklık olduğu görüşünü destekler niteliktedir.
2983 sayılı Kanunda da menkul kıymete gelir ortaklığı senedi adı verilmesi ve tanım
hükmünde ve senetlerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin
gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların "ortak olması için" çıkarılan senetler
olduğunun belirtilmesi (m.3/c), anapara iadesi hususunda açık bir düzenleme
yap ılmaması , ayrıca bu senetlerin çıkarılması konusundaki hükilmde millkiyetin
ilgili kamu ~urum ve kuruluşunda kalacağının belirtilmesi (m. 1 l/a) gelir ortaklığı
senetlerindeki temel ilişkinin ödilnç değil, ortaklık olduğu görilşilnü
desteklemektedir. Şayet düzenleme konusu, getiri olarak belirti altyapı tesislerinin
gelirl eri öngörülerek ödünç alınması olsaydı altyapı tesislerinin mülkiyetinin ilgili
kamu kurum veya kuruluşuna ait olacağı kaydının konulmasına gerek görülmezdi.
2983 sayılı Kanuna ait tasarının genel gerekçesi de gelir ortakları senetlerindeki
temel ilişkinin ortaklık olduğu görilşünü desteklemektedir. Anılan gerekçede gelir
ortaklığı senetleri konusunda şu açıklama bulunmaktadır: Gelir ortaklığı senetleri
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların
o~taklığını sağlayacak senetlerdir. Misal olarak: yılda 2 Milyar TL'lık gelir getirilen
bı~ altyapı tesisi için 1O milyar TL'lık ortaklık senedi çıkarılabilir. Bu senetlerin 1
Mılyar TL'l ık kısma ilgili kamu kuruluşu üzerinde kalabilir. Geriye kalan 9 Milyar
TL'lık gelir ortaklığı senedi hakiki ve hükmi şahıslara satılabilir. Satılan senetlerden
e lde .edilen gelirler Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır ve yeni yatırımlar içi bir
kaynak ~eşkil eder. Tesise ait yıllık gelirin satılan gelir ortaklığı senetlerine tekabül
eden mıktan ise temettü şeklinde hisse senetlerine dağıtılır. Bu sistemde senet
sahibi: .bir taraftan tesisin her yıl artan gelirinden diğer taraftan gelir ortaklığı
senedı_nın değer kazanmasından dolayı iki yönlil kazanç elde eder 15 •
Bizce gelir ortaklığı senetlerinin temelindeki hukuki ilişkide, kamu kurum ve
bir veya birden fazla altyapı tesisinin işletilmesi ve gelirin
.
. ş~ mesı şeklınde ortak bir amaç güdülmektedir. Bu senetleri satın alanlar, tanım
hükmunde (m.3/?) belirtildiği üzere ilgili altyapı tesislerinin" gelirlerine ortak olma"
hususunda yapılan icabı kabul etmektedirler.

kuruluşuna . ait
bölü .. 1

..

.

G~Ii~ ortak)ığı

senetlerinin anapara iadeleri bizce ortaklık payının geri
Her yıl iki defa gelir bölüşümü yapıldıktan sonra

odenmesı nıteliğinde sayılmahdır.
I~

K

untalp, sh. 16 ve orada ö t ·ı
. 1ar.
g s erı en yazar
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 17, Yasama
bağlı 14 s. Basnıayaz ı , sh. ı.
ıı
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konan p~ra da senet
süre dolduğunda son gelir payı ile birlikte gelir ortaklığı için
in gelir. payı dışında
dönem
aylık
altı
sahiple rine ödenm ektedir . Son ödeme de sonucu
bir artış olmaksızın
gi
başlangıçta ödenen gelir ortaklığı senet bedellerinin herhan
altyapı tesislerinin
ödenm esi, bizce, ödünç niteliğinden değil, gelir ortaklığının,
kalması sonucu yalnızca bu tesislerin
müll~iyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda
aması ve tasfiye bakiyesini olumlu
işletilmesine inhisar etmesi , yedek akÇe ayrılm
Kaldı ki işletmede iç
etkiley ecek değer artış fonu olmamasından kaynaklanmaktadır.
buna gizli ortağın iştirak
(husus i) ortaklık olması dolayısıyla kıymet artışı olmuş ise
16
edip etmeyeceği hususu tartışmalıdır •
in ve bilanço
Gelir ortaklığı senedi nde alınan paranın tahsisi cihetin
~
düzenlenmiş olması da
. düzenl eme tarzının mevzu atta özel olarak ve ayrıntılı şekilde
ortaklık ilişkisinin varlığını destek ler niteliktedir.
ilişkisinin bu
Sonuç olarak, gelir ortaklığı senetlerinin temelindeki borç
(hususi) ortaklık olduğu
özellikleri dolayısıyla, özel mevzu atla düzenlenmiş bir iç
z.
ekteyi
düşünm
görüşünün daha kuvvet le savunulabileceğini
R ORT AKLIGI SENEDİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE

IV. GELİ

KAMU ORTA KLIG I FONU
Hızlandırılması
2933 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
olarak Yüksek
teşkilat
mali
ve
idari
Hakkında Kanuı:ı, gelir ·ortaklığı senedi ile ilgili
Ortaklığı
Kamu
ve
rlığı
Planla ma Kurul!.\ (m.6), Hazine ve Dışticaret Müsteşa

Fonun u düzenlemiştir (m.4)

17

.

Yükse k Planla ma Kurulu
ihracı ile diğer
"a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet
i için işletme hakkı verilmesine
kıymetli evrakın düzenl emesin e ve altyapı tesisler
karar vermek ,

l 79 vd. orada gösterilen yazarlar.
"' iç şirket dolayısıyla kıymet artışı hususunda bkz. Karayalçın, sh.
rılması Hakkındaki Kanun,
17
2983 Sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandı
ile değişikliğe uğramış
KHK.
S.
530
T.,
4
30.5-.199
KHK;
37018
T,
1.5.1985 T., 4149 KHK; 6.3.1991
S. Kararı ile iptal
0-2
K.1994/6
1994/63,
E,
T,
4
21.7.199
30:5.1994 T 530.S. KHK nin yetki yasası
larının Düzenlenmesine Ve Bazı Kanun Ve
edilmiş, 24. l 1.1994 Tarih 4046 S. "Özelleştirme Uygulama
" (RG 27. I l. l 994 T, 22124 S.)
Kanun Hükmllnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla
eye göre, 2983 Tarihli
düzenlem
getirilen
yasada
Bu
lmiştir.
değiştiri
nıd.
Sözkonusu kanunun bazı
n 11/a ve 12/1 nı. ki
Kanun'u
a
Hakkınd
rılması
Hızlandı
arının
"Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırıml
şeklinde anlaşılacaktır. Geçici 7 ıııd .
Kanun Ortaklığı idaresi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu
"29.2.1984 Tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta Kamu
olan atıflar, ilgisine ve hizmetin
yapılmış
Fonuna
Ortaklığı
Kamu
ve
na
Ortaklığı İdaresi Başkanı
irme idaresine , Özelleştirme
Özelleşt
a,
Kurulun
Yüksek
irme
özelliğine göre bu kanunla kurulan Özelleşt
Müsteşarlığına, Hazine ve Dış Ticaret
idaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna, Hazine ve Dış Ticaret
sayılır. "
Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuruluna yapılmış
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b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun
değerini artıracak yönde her yıl gelir dağıtım esas
larını tespit

ve bu senetle rin
etmek, ·

c) ihraç edilece k gelir ortaklığı senetieri ve her türlü menku
l kıymet ile diğer

kıymetli evrakın aded i, değ~ri ve bunlarl a ilgili
diğer hususl ar hakkında karar

vermek"

d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiy le ge lirleri satılan
ve/vey a satılacak
olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,
e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme
hakkı verilec ek
altyapı tesisleri ile Kamu Ortaklığı Fonund an finanse
edilece k diğer tesisleri
bilerlemek ve bu tesislerin finansmanı ile bunların işletme ,
bakım, onarım, idame ve
benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamam en Kamu
Ortaklığı Fonund an
karşılanmasına karar vermek ,
f) Bakanl ar Kurulu nca yatırını programına alınan projele
rden ileride gelir
ortaklığı uygulamasına dahil edilece k altyapı tesislerini tespit
etmek,

g) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonun un kullan
ım alanlarında
yararla nmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garanti
siz iç ve dış tahvill er ve
her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın
düzenl enmes ine karar
vermek,
h) Kamu Oıtaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak,

ı) Organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma ve inşa yatırımları
ile

kalkınmada öncelikli yörelerdeki alt yapı ve istihdamı artıcı yatırımların finans
manı
ile ilgili esas lar hakkında teşvik sistemi de gözönü nde bulund
urulara k karar vermek

(m.6) yetkisi ne sahiptir."

İlgili kanuna göre Yüksek Planlama Kurulu gelir ortaklığı senetleri ve her
türlü menkul kıymet ihracına karar verir (m.6/a). Yükse
k Planla ma Kurulu nun
vermiş olduğu bu karara dayanarak Hazine ve Dışticaret Milsteşarlığı
(24. 11 .1994
T. 4046 S. Kanunun geçic i 7. md)ı 8 ilgili bakanın onayı ile
gelir
ortaklı
ğı senedi
çıkarabilir (m.11/a).
,

1
"

Geçici 7/2 md. "29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kan un ile diğer
mevzuatta, Kamu Ortaklığ ı Yüksek
Kuru luna, Kamu Ortaklığ ı idaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığ ı
İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı
Fonuna yap ılmı ş olan atıflar, ilgisi ne ve hizmetin özelliğine göre
bu
Yüksek Kuru luna, Özelleştırme idaresi ne, özelleştirme İdaresi Başkanın kanunla kurulan Özelleştirme
a, özelleştirme Fonuna, Hazme
ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve
Ytıksek Planlama Kuru luna yapılmış
s ayılır." (RG.27. l l.1 994T, ss 124).
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ırılması
2983 S. Tasarrufların Teşviki ve Kanun Yatırımlarının Hızland
nin
tesisleri
konu olacak altyapı
Hakkında · Kanun gelir ortaklığı senedi ihracına
19
(m.6/e) •
Yü_k sek Planlam a Kurulu tarafından belirlenmesini öngörm ektedir

Türkiye Cumhu riyeti Merkez Bankasında Kamu Ortaklığı
ilgili olarak ihraç
Fonu kurulmasına, bu. fondan finanse edilen proje ve işlerle
satışı , altyapı
edilece k olan gelir ortaklığı senetler i ve her türlü kıymetli evrakın
ile di ğer
gelirler
n
sağlana
sinden
verilme
tesisler inin işletilmesi ve işletilme hakki
ve
Hazine
dışında
i
bütçeler
mevzua tla tahsis edilen kaynakların, ilgili kuruluşların
fondan
,
fonun
ticaret Müsteşarlığınca yönetile n fonda toplanmasını (m.4). Bu
Kanun

ayrıca ,

Dış

karşılanmasında,
finanse edilece k tesisler in finansmanında, bunların masraflarının
a l tyapı tesisleri
k
verilece
hakkı
işletme
veya
cak
ileride gelir ortaklığı senedi çıkarıla
ak her türlü
yapılac
için
i
ile diğer tesisler in finansmanında, gelir ortaklığı senetler
ortaklığı
gelir
olan
ödemel erde, gerekli görülen hallerde, piyasay a arz edilmiş
Kamu Ortaklığı
senetler inin ve her türlü kıymetli evrakın satın a lınm asında,
her türlü işlemin
Fonunu n mevzua tla belirlen en kullanım alanları ile ilgili
ştür (m .5). bu fon
öngörmü
masını
yürütül ebilmes i için gerekli harcam alarda kullanıl
lir (m.4).
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yöneti

m ası ile
Kanund a genel olarak öngörül en, Kamu Ortaklığı Fonuoun kullanıl
ilgili
de
iyle
senetler
ı
ortaklığ
ilgili bütün işlemleri yürütm ek (m.4) görevleri gelir
ikinci
başlıklı
ri"
olup Kamu Ortaklığı Yönetme li ğinin "Gelir Ortaklığı Senetle
ge lir ortaklığı
bölümü nde ayrıntılı olarak düzen lenmiştir. Anılan yönetmeliğe göre,
senetlerin satış
senetler i, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca bastırılır. Bu
, satış fiyatı ,
değeri
l
nomina
in
senetler
iş;leınini idare, ilgili altyapı tesisinin ismi,
iği bir
belirtild
ın
satış süresi, satış yerleri ile İdarec~ gerekli görülen diğer hususlar
ince
gereğ
Kanunu
duyuru ile başlatır (m .8/1). Satışlar, bankalar, Sermay e Piyasası
kamu kuru.rrıları
aracılık yapmay a . yetkili Kuruml ar ve İdarece belirlenecek
an İdarece
tarafınd
ar
kuruluşl
ilgili
aracılığıyla yaptırılabilir (m.8/2) . Satış hasılatı
belirlen ecek esaslar dahilind e Fon hesabına yatırılır (m.8 ./2).

bankala r
Ge lir ortaklığı senedi sahipler ine dağıtılacak meblağ , ·idare ile
a
hesabın
banka
ilgili
Fondan
arasında yapılacak sözleşme esasları çerçeve sinde
aktarılır

ve ödenir (m.1 O).

gelirleri ile
Gelir ortaklığı uygulamasına tabi tutulan altyapı tesislerinin yıll ı k
hazırlanan
unca
kuruluş
masrafları konusu nda mülkiye t sahibi kamu kurum veya
/
1

kıymetin ihrac ına Özelleştirme
~ Özell eştirme kapsamına tabi kuruluşların, çıkaracağ ı hertorlO menkul
Böylece Yüksek Kurul ,
18.Ne.
3/f,
m.
Yasa
S.
4046
994T.
l
.
l
l
(24.
verir

Yüksek Kunılu karar

ğı senedi çıkar ıl abilir. Anıl~n Kanun , _bu
özelleştirme kapsamına alınan bir kuruluş için gelir ortakl?
ı esıne

karar verı l en her türlü menkul kıymet ıle dı ğer k ı yıneılı evrakın duzenleıııı
adedi, değeri ve ilgili hus usları tesbit etmek görevini Özelleştirme idaresi
bunların
olarak,
yönelik
kuru lu ş l ara aıt ıhracına

Başkanlığına vermiştir (ııı.4/J) .

383

Güzin Üçışık

tahmin ler Müsteşarlık tarafından tetkik ve konsalide
edilere k Kurul kararıyla

kesinleşir, Masra flar bu karar çerçev esinde Fonda
n ilgili saymanlığa aktarılır

m.12/1) .

Gelir ortaklığı senedi ihracına konu olan altyapı tesisle
rinin işletilmesinden
Fon adına sağlanan gelirler, ilgili kamu kurum ve
kuruluşu tarafından idarec e
belirlenen esasla r çerçev esinde Fon hesabına yatırılır (m.13
).
Gelir ortaklığı senedi uygulamasına tabi tutulan
altyapı tesisle rince
üretilmekte olan mal ve hizme tlere ait fiyat ve tarifeler,
istikrarlı ve güven iiir gelir
dağıtılması ilkesi ile yıllık enflasyon oranı gözön ünde
bulund urular ak Müsteşarlıkça
hazırlanan tekli~ üzerine Kurul tarafından belirle nir (m.14
).

V.

ŞEKLİ

2983 sayılı Kanun , gelir ortakhğı senetl erinin hamili
ne yazılı olarak
düzenlenmesini öngörmektedir. (m.11/a). Bizce, temel
ilişkinin hukuki mahiyeti
gözön ünde tutularak gelir ortaklığı senetleri, nama yazılı
olarak da çıkarılabilmeli,
Kanunu bu hususta bir hüküm konulmalıdır.

İlgili kanun (m.2) ve Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğine
göre, gelir
ortaklığı senetleri birden ·fazla altyapı tesisinin birleştiriJmiş gelirle
rine ortak olmayı
sağlamak üzere "gurup senetleri" şeklinde veya bir altyapı tesisin
in gelirin e ortaklığı
sağlamak üzere münferit olarak çıkarılabilir (m.6/1). Yükse
k Planla

ma Kurul u,
her tertip . gelir ortaklığı senetleri için, sah.iplerine güven
ilir ve istikrarlı
bir gelir teminini gözön üne bulundurarak verile cek gelir
miktarını veya bu geliri
hesapl amaya ait usul~ önceden tesbit ve ilan eder (m.6).

çıkarılacak

Yönetmeliğe göre, gelir ortaklığı senetleri "ana senet'.' ve
buna bitişik
"kuponlar" dan oluşur (m.7/ 1). Ana senet bölüm ünde
alt yapı tesisin in adı, sened in
itibari kıymeti , senedin süresi, tertip ve seri numara
sı, kurul kararının tarih ve
numarası , idarece gerekli görülen diğer . hususlar, Kurul
Başkanı veya .bir üye
imzaları bulunur (m.7/2,3). Kuponlarda temsil ettiği yıl, tesisin -adı, senedi
n itibari
değeri, tertibi ve serisi belirtilir (m.7/4). Bizce yönetmelikteki kuponl
arın şekli ve
gelir paylarının ödl.lnme usulü ile ilgili düzen lemele
rdeki (m.7/4 , m.10/
k~limeleri, 2983 sayılı Kanunun her yıl gelir dağıtım esaslarının Kurul 2) "yıl"
tarafından
pıyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini arttıracak
yönde tespit edilme sini
(m. l/b) ve Yönetnieliğin gelir ortaklığı senedi sahipl erine
ödene cek gelir miktarının
veya geliri hesaplama usulünün güvehilir ve istikrarlı
bir gelir temini gözön ünde
bulundurularak çıkarılacak her tertip senetl er için
öncederi Kurul tarafından
belirlenmesini ve ilan edilmesini (m.9) öngör en hüküm
leri, bugün e kadar yapılan
uygula mada geiir ortaklığı senetlerine genell ikle
yılda · ikişer defa gelir payı
ödenm ekte olduğundan dönem ,olarak anlaşılmalı ve yönetm
elikte bu yönde açıklık
sağlamak üzere değişiklik yapılmalıdır.
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Kanunda gelir ortaklığı. senetlerinin süresi ile ilgili herhangi bir hüküm
göre, gelir ortaklığı senedinin ana senet bölümünde
senedin süresi belirtilir (m.7/2) ve "Kurul, belli bir süre için geçerli olan gelir
ortaklığı senetleri çıkarılmasına karar verebilir" (m.7/5) hükmü yer almaktadır.
Kanunun "gelir ortaklığı senedi ve işletme hakkı başlıklı düzenlemesinde (m.11)
işletme hakkı süresinin azami 15 yıl olmasını ve yenilenebilmesini öngörmesine
karşılık gelir ortaklığı senetleri için bir süre hükmü koymaması ve Kamu Ortaklığı
Fonunun kullanılma alanları ile ilgili düzenlemelerde (m.5/d) piyasaya arz edilmiş;
bulunan gelir ortaklı ğ ı senetlerinin gerekli görillen hallerde satın alınması öngörillüp
genel olarak geri ödemeden söz edilmemesi karşısında; bizce, yönetmelikteki
hüküm, Kurulun sadece süreli gelir ortaklığı senetleri çıkarabileceği şeklinde değil,
süresiz senet de çıkarabileceği şeklinde anlaşılmalı ve ana senette süre hususu,
süresiz
şeklinde
belirtilebilmelidir.
Bu
hususta
yönetmeliğe
açıklık
kazandırılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.
bulunmamaktadır. Yönetmeliğe

VI. GELİR ORT AKLIGI SENEDİ SATIŞ İŞLEMLERİ VE
SAGLADIGI HAKLAR

1. Satış İşlemleri
İlgili yönetmeliğe göre, gelir ortaklığı senetlerinin satış işlemi, idare
tarafından bir duyuru ile başlatılır (m.8/1 ). Satışlar, duyuruda belirtilen süreler
içinde bankalar, Sermaye Pfyasası Kanuna göre aracılık yapmaya yetkili ·kurumlar
ve belil,'lenecek kamu kurumları aracılığı ile yaptırılabilir (m.8/2).

Uygulamada halka arzda aracı olan Bankalar, gelir ortaklığı senetlerini senet
sahipleri dilediği anda değer artışları ile birlikte paraya çevirme taahhüdünde
bulunmaktadırlar. Aracı bankaca geçerlilik süresi sona ermeden paraya çevirme,
herhangi bir üçüncü kişiye de_vir niteliğlnde olup özellik gösteren husus, taraflardan
biri olan Bankanın dev.ir alacağını önceden taahhüt etmiş bulunmasıdır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğine göre menk~l kıymetlerin
halka arz işlemlerinin borsa yönetiminin izni ve belirleyeceği yöntem ile borsada
yapılması mUmkün olduğundan (m.46)2° gelir ortaklığı senetleri bankalar ve

belirtilen kururrılar aracılığının yanısıra idar~ce borsada da halka arz edilebilir2

1
•

Kamu Ortaklığı Fonu yönetmeliğine göre senet bedelleri nakit ve peşin
,Olarak tahsil edilir, satış hasılatı ilgili kuruluşlar tarafından Milsteşarlıkça
belirlenecek esaslar çerçevesinde Kamu Ortaklıği Fonu hesabına yatırılır (m.8/2).

20

RG.T. 19.2.1996, S. 22559

21

Aytaç, sİı . 220.
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2983 sayılı Kanunun gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirlerin
vergilendirilmesi konusundaki düzenlemesine 3188 sayılı Kanunla eklenen hüküm
gereğince, "gelir ortaklığı senetleri ile bu senetlerle ilgili gider ve işlemler, bu
konuda düzenlenen kağıtlar ... her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır
(m. l4/2).
İlgili Yönetmeliğine göre, gelir ortaklığı senetleri Menkul Kıymetler
Borsaları Kanunu ve ,Sermaye Piyasası Kanununun uygulaması açısından menkul
kıymet addolunur ve ilgili mevzuat esasları çerçevesinde Menkul Kıymetler
Borsasında kote edilebilir (m.9/2). 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye (m.10/2) ve Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluş
22
ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe (m.30) göre, Genel ve Katma Bütçeli
Daireler ile Mahalli İdareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta.rafından çıkarılan
23
kıymetler, Bakanhğının yazılı talebi üzerine borsa kotuna alınır •

2. Gelir Ortaklığı Senedinin Sağladığı Haklar
a) Gelir payı ödemesi,
2983 sayılı Kanun, gelir ortaklığı senetlerinin sahiplerine gelir payı
ödenmesini özel olarak düzenlememiş, gelir ortaklığı senedini tanımlarken bu
senetlerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve
hükmi şanısların ortak olması için çıkarılacak senetler 0lduğunu belirterek (m.3/c),
"kamu ortaklığı fonunun kullanılma alanları" başlıklı düzenlemesinde, gelir
ortaklığı senetleri için yapılaıcak her türlü ödemeler için fonun kullanılması (m.5/c),
Yüksek Planlama Kurulunun görevleri konusundaki düzenlemesinde de gelir
ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini arttıracak
yönde her yıl dağıtım esaslarının tesbit ve ilan edilmesini (m.6/b) öngörerek ve bu
gel'.rlerin vergilendirilmesi konusunda düzenleme yaparak (m. 14/1) dolaylı olarak
gelır pa~ı ödemesini kabul etmiş.tir.
2983 sayılı Kanuna göre, "gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına
uygun ve bu senetlerin değerini arttıracak yönde, her yıl gelir· d~ğıtım esaslarını
, tesbit etmek" Yüksek Planlama Kurulunun görevidir (m.6/b ). Kamu Ortaklığı Fonu
Yönetmeliği gereğince, ,gelir ortaklığı senetlerine verilecek gelir veya bu geliri
hesaplamaya ait usul, Yüksek Planlama Kurulu tarafından çıkarılacak her tertip
senetler için önceden ve senet sahiplerine güvenilir ve istikrarlı bir gelir temini
gözönünde tutularak tesbit ve ilan edilir (m.9) 24 • Anılan yönetmelik aynca, gelir
22
2
'

RG.T. 6. 1O.1984, S. 18537 .
Aytaç, slı.220.

N Gelir Ortaklığı Senetleri uygulamasının ilki olan İstanbul ı . Boğaziçi Köprllsll gelir ortaklığı
senetlerinde gelir payı 3 yıl süreli A tertibi senetler için Köprü gelirinin % ı 8'i, 5 yıl süreli B tertibi
senetler için köpru gelirinin% 16'sı olarak belirlemiştir (Aytaç, sh. 225, dn. 25).
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ortaklığı senedi ihracına konu olan altyapı tesislerince üretilecek mal ve hizmetlere
ait fiyat ve tarifelerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine
Yüksek Planlama Kurulunca tespitinde, yıllık enflasyon oranları ile hak sahiplerine
istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi ilkesinin de gözönünde tutulmasını
öngörmüştür (m.14). Gelir ortaklığı şenedi sahiplerine ödenecek gelir payı , ilişkin
olduğu altyapı tesisi veya tesislerinin gelirleri üz.erinc;len Yüksek Planlama
Kurulunca önceden belirlenen şekilde hesaplanmaktadır.

Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğine göre, pay sahiplerine dağıtılacak
meblağ, müsteşarlık ile bankalar arasında yapılacak sözleşme esasları dahilinde
fondan ilgili banka hesabına aktarılır (m.10/14). Gelir ortaklığı senedi sahipleri
sadece o yıla ait kupon ile bankaya ba.şvurarak kupona düşen gelir payını tahsil
ederler (m. l 0/2). Bu düzenlemedeki "o yıla ait kupon" ifadesi, o döneme ait kupon
olarak anlaşılmalıdır. yönetmelik bu düzenlemede ödemelerin bankaca yapılmasını
öngördUğünden, gelir ortaklığı senetleri · bankalar dışında Sermaye Piyasası
Kanununa göre aracılık ı yapmaya yetkili olan kurumlar veya kamu kurumları
aralıcığı ile veya doğrudan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından halka arz
edilmiş olsa da gelir , paylarının ödenmesi, bu kurumlar veya doğrudan Müsteşarlık
tarafından yapılamaz.

b) Gelir

orbıklığı

I

senedi bedellerinin geri ödenmesi.

2983 sayılı Kanunda genel olarak gelir ortaklığı senetlerinin bedellerinin
iadesine ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunun piyasaya arzedilmiş
buluna gelir ortaklığı senetlerinin gerekli görülen hallerde geri satın alınması
(m.5/d) ve gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirlerin ilk 5 yıl vergiden yüzde yüz
ve müteakip 3 yıl yüzde elli muaf olup takip eden yıllarda menkul sermaye
iradlarından sayılması (m.14/1) konusundaki dUzenlemelerinden çıkan sonuç, gelir
ortaklığı senetlerinin işletme hakkı gibi yenilenebilen azami süresi bulunmadığı,
dokuzuncu yıldan itibaren Gelir Vergisi Kanunu yönünden menkul sermaye iradi
sayılacağı ve 2983 Sayılı Kanunda öngörülen hisse senetleri gibi gerekli görUlen
hallerde geri satın alınabileceğidir. Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğinde de gelir
ortaklığı senetlerinin belirli sureli olarak çı_karılabileceğinin (m.7) öngörUlmesine
rağmen anapara iadesine iliŞkin herhangi bir hükUm bulunmamaktadır. Uygulamada
gelir ortaklığı senetleri belirli sureli olarak çıkarılmakta ve senetlerin arka yUzUnde,
yönetmeliğin "gelir ortaklığı. senetlerinin şekli" başlıklı düzenlemesinde ana senet
bölümUnde belirtilecek hususlar arasında öngördUğU, "idarece gerekli görülen diğer
' hususlar"dan (m.7/2, t) biri olarak, "itfa" başlığı altında senetlerin anapara
iadelerinin son yıla ait gelir payı kupon ödemesi ile birlikte yapılacağı beyan
edilmekte, böylece bu senetleri ihraç eden senet bedellerinin geri ödenmesini
kanuna dayalı olarak taahhüt etmektedir. Bizce gelir ortaklığı senetleri, 2983 sayılı
Kanunun amacı ve bu senetlerin hukuki mahiyeti gözönUnde tutularak sUresiz veya
uzun süreli çıkarılmalıdır.
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VII. SONUÇ"

2983 sayılı Kanunun getirdiği 'gelir ortaklığı senetlerinin tanımı ve mahiyeti
ile çıkarılış .işlemleri ve sağladığı haklar konusundaki düzenlemelerin ve
uygulamaların her birine ilişkin görüşlerimizin ötesinde, genel değerlendirme
olarak, gelir ortaklığı senetlerinin Anayasanın "genel esaslar" kısmındaki 5.
maddesinde düzenlenen devletin temel amaç ve göre;vleri ve "ekonomik haklar"
bölümünd~ 166. maddede düzenlenen "planlama" ile 167. maddede düzenlenen
"piyasafarın den.etimi" konularındaki hükümlerin uygulaması niteliğinde olduğunu
ve bu uygulamanın ekonomiye ve sermaye piyasasının gelişmesine olumlu katkıları
olabileceğini düşünmekteyiz.

· Gerçekten Anayasının 5. maddesine göre, . "Devletin temel amaç ve
görevleri. .. kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adelet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan ekon.omik engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmakdır". Bu
hükmün gerekçesinde, devletin, fertlerin hayat mücadelesini kolaylaştıracağı, insan
haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşamalarını gerçekleştireceği, bunun sosyal
devletin görevi olduğu ifade edilmektedir2 5 .

Anayasanın "piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi" başlıklı 167.
maddesi gereğince, "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili
veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi .önler". Bu hükmün
gerekçesind~, devlete böylece, özel teşebbüsün yararlı yönde gelişmesine yardımcı
olmak, fiili ve anlaşma sonucu tekelleri önlemek ve tekel teşkil etmemekle beraber,
· tekel oluşturamayan üretim ve hizmet kuruluşlaı:ınının fiyat anlaşmaları, coğrafi
bölge paylaşma ve benzeri suretlerde gerçekleştirecekleri kartelle yasaklanması
şeklinde üç görev yüklendiği, piyasaların bu ş~kilde denetlenmesindeki zorunluğun
bu denetlemenin Anayasada bir direktif olarak düzenlemesini gerek kılmakta olduğu
belirtilmektedir26 .
Anayasanın "planlama" başlıklı 166. maddesine göre de, "ekonomik, ·
sosyal... kalkınmayı, özellikle ... ülke kaynaklarının-döküm ve değerlendirilmesini
yapar yerimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak
Devletin görevidir. Planda, milli tasarrufu ve üretimi arttırıcı, .. . yatırım ve istihdamı

2
·'
26

Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası Komisyon raporları ve Madde Gerekçeleri, sh. 8.
Anayasası Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri, sh. 244-245.
,,
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tedbirler öngörülilr; yatırımlarda toplam yararları_ ve gerefleri gözetilir;
verimli şekilde kullanılması hedef alınır".

kaynakların

Bu hükmün gerekçesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir plan
çerçevesinde gerçekleştirilmesi ilkesinin kabul edildiği, planlamanın ülke
kaynaklarının değerlendirilip verimli kullanılmasını sağlayacak, ekonominin tü~
sektörleri ile ülke bütününde dengeli ve uyumlu bir gelişmeyi sağlamaya yönelik
biçimde yapılacağı; ayrıca, planlarda milli tasarrufu arttırıcı yatırımı ve istihdamı
geliştirici ve yatırlmları toplum yararına yöneltici tedbirlere öncelik verileceğini
açıklıkla belirtilmesi yoluna gidildiği ifade edilmektedir27 .
2903 sayılı Kanunun gelir ortaklığı senetleri konusunda karar alma yetki ve
görevini Başbakan ve belirli bakanlardan kurulu olup Devlet Planlama Teşkilatı
içinde yeralan Yilksek Planlama Kuruluna vermesi de gelir ortaklığı senetleri
uygulamasının Anayasanın belirtilen hükümleriyle doğrudan bağlantılı olduğu
görüşünü destekleyici niteliktedir. '
2983 . sayılı Kanunun genel amacı ve düzenlemesi de bu görüşü
desteklemektedir. 2983 sayılı Kanun sadece kamu yatırımlarının hızlandırılması
amacını gütmemekte, bunun için daha yakın amacın gerekli ek finansman
kaynaklarının "istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle teşvik" etmek
olduğunu belirtmektedir (m. l ). Bu hususta 2983 sayılı Kanuna ait tasarının genel
gerekçesinde, "kaynakların arttırılması... tasarrufların etkili ve güvenilir Qir şekilde
teşvikine bağlıdır" ve "bu Kanun Tasarısında kamu kurum ve kuruluşlarına ait
tesislere gelir ortaklığı senedi, hisse senedi, işletme hakkı aracılığıyla tasarrufların
teşviki yönlendirilmekte, aynı zamanda yeni yatırımlar için kaynak sağlanmakta ve
tasarruflar için emin ve güvenilir bir sistem getirilmektedir" denilmektedir28 • 2983
sayılı Kanunun, araç olarak gelir ortaklığı senetlerinin yanısıra 15 yıla kadar süreli
ve süresi yenilenebilen işletme hakkı ve hisse senedi çıkarılmasını öngörmesi de,
gerçek ve tüzel kişilere süresiz veya uzun .süreli gelir sağlamayı, kamu yatırımlarını
hızlandırma amacı yanında ikinci bir amaç saydığını göstermekte ve doğrudan hisse
senedi çıkarılması sakıncalı olabilecek altyapı tesisi.eri için gelire ilişkin ortaklığın
düzenlendiğini düşündürtmektedir.

Böylece,

gelir

ortaklığı

senetleri

uygulamasının

kamu

yatırımlatını

hızlandırmak ve yeni lerine imkan sağlamak suretiyle ekonomik kallönmayı
sağlamada, sermaye piyasasını düzenleme ve geliştirmede ve fertlerin hayat

mücadelesini kolaylaştırma
yaşamalarını gerçekleştirmede

ve insan haysiyetine uygun bir ortam içinde
bir araç olduğunu düşünmekteyiz.

Türkiye C umhuriyeti Anayasası Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri, sh. 8. .
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 17, Yasama Yılı! , C.2, 28.2.1984 tarihli 38. Birleşim
bağlı 14. S. sayılı Basmayazı , sh.1.
27

2
"

Tutanağına
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Bu durumda, Anayasadaki belirtilen hükümlerin gerçek l eştirilmesindeki
araçlardan biri olan ge lir ortaklığı senetlerindeki temel ilişkinin , geı:ıellikle ödünç
a l anın amacına göre belirlenen bir süresi olan ve öncelikle ödünç alanın amacından
kaynaklanan ödünç sözl eşmesi değ il , tartışmasız olarak, uzun süre li veya süresiz ve
iktisadi faa liyet amacı ile birlikte, aynı öncelikte veya dah.a da öncelikli olarak ge lir
bölüşümü amacını güden ortaklık niteli ğ i taşıması gereklidir. Mevcut
düzenlemelerin bu hususta tereddüt uyandırabilecek ve bu amaca uygun
sayı lm ayabilecek nitelikteki , bu amaçtan sapma gösteren hükümleri bu doğrultuda
'
açıklığa kavuşturulmalı veya değ iştirilmelidir.
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