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Alman Hukuku  

Vergilendirmenin Basitleştirilmesine İlişkin Kanun 

4.11.2011 tarihinde Alman Resmi Gazetesinde Verginin Basitleştirilmesine İlişkin Kanun 

yayınlanmıştır. Bu Kanun’un amacı vergilendirme prosedürünün rasyonel ve modern bir hale 

getirilmesidir. Bu Kanun sayesinde beyanname verilmesi, bunun incelenmesi ve idari konularda 

vergi yükümlülerini hem de vergi idaresini rahatlatacaktır. Kanunda toplanan 35 adet basitleştirme 

prosedüründen hem vatandaşlar hem de şirketler menfaat sağlayacaktır. Bir çok düzeleme 1.1.2012 

tarihinde yürürlüğe girerken, iki adet düzenleme 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. En önemli 

düzenlemelerden biri, işçiye ait götürü tutarın 920 Euro’dan 1000 Euro’ya çıkartılmasıdır. 2012 

yılından itibaren çocuk bakımı ile ilgili masrafların vergiden indirimi kolaylaştırılacak; 25 yaşın 

altında reşit çocukların çocuk parası veya muaflıklarına ilişkin gelir incelemesi 2012 yılından itibaren 

yapılmayacak; seyahatler için belirlenen götürü tutarın hesaplanması basitleştirilecek; elektronik 

hesaplamalar kolaylaştırılacak; işletmelere ilişkin denetlemeler çabuklaştırılacaktır. Bu Kanunla 
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birlikte, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu gibi diğer 

kanunlarda da değişiklikler beklenmektedir.  

Menkul Kıymetler Hukuku Reformu 2012 

 

20.12.2011 tarihinde Menkul Kıymetler Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin bir tasarı meclise 

verilmiştir. Adalet Bakanlığından verilen bilgilere göre bu reform ile menkul kıymetler hukuku 

geliştirilecek ve finans piyasalarına duyulan güven arttırılacaktır. Reformla birlikte anonim 

şirketlerin finansmanı daha esnek hale getirilecek, imtiyazlı hisse senetleri zorunlu sonradan 

ödeme olmadan çıkartılabilecektir. Şimdiye kadar imtiyazlı hisse senetleri oy kullanma hakkı 

olmadan çıkartılabilirken; imtiyaz zorunlu olarak sonradan ödenmesi gerektiğinden herhangi bir 

çekirdek sermaye oluşamamaktaydı. Bundan sonra Anonim Şirket de borçlu olarak, daha önceden 

anlaşılmışsa borçların dönüştürülmesinde dönüştürme hakkı edinebilir.  

 

Buna ek olarak kanun tasarısı hükümsüzlük davaları için süre kısıtlamasını kaldırmıştır. Bu şekilde 

kötüye kullanılarak sonraki bir zamana atılan hükümsüzlük davaları sınırlanacaktır. Borsaya kayıtlı 

olmayan Anonim Şirketlerin ortaklara ait hisselerin dağılımı daha şeffaf bir hale getirilecektir. 

Reform anonim şirketlere, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri arasında seçim yapma hakkını 

tanımakta ve fakat borsaya kayıtlı olmayan anonim şirketler sadece, hamiline yazılı hisse 

senetlerini ancak menkul kıymetler bankasında bir topluluk sertifikası olması halinde 

çıkartabilecektir. Böylece, hisse sahipleri herhangi bir incelemede kolayca bulunabilecektir. Aynı 

şekilde, nama yazılı senetler kirli paranın aklanması veya terörün finanse edilmesi için de 

kullanılamayacaktır.  

 

Hukuk Muhakemelerinin Hızlandırılması 

 

Bundan önceki yıllarda Alman Medeni Usul Hukukunda, yargılamanın hızlanması ve 

basitleştirilmesi için birçok reform yapılmıştır. Bazı reformlar, özellikle istinaf kurumuna ait olanlar, 

her ne kadar yargılamayı hızlandırsa da, hukuki korumanın etkin olarak sağlanması konusunda 

eksiklikleri de beraberinde getirmiştir. 3.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren reform ile, Almanya bazı 

sorunlara cevap bulmaya çalışmıştır.  

 

Bu reforma göre artık Devlet, yargılamanın gerektiğinden uzun sürmesi nedeniyle zarar gören 

tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu taraf, devam eden yargılamada yapılan gecikmeler 

konusunda itirazda bulunmuş olmalıdır. Bundan sonra bu gecikmenin gerçekten yaşanıp 
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yaşanmadığı tespit edilecektir. Bunun tespiti tabii ki zordur. Zira Kanun, herhangi bir makul süre 

belirlememiştir, zira gecikmeler farklı şartlardan meydana gelmiş olabilir. Karşı taraf geciktirmeyi 

sağlayabilir veya söz konusu dosyadaki olayın karmaşıklığı yargılamayı geciktirebilir. Buna ek 

olarak, gecikme nedeniyle zarara uğrayan taraf gecikme nedeniyle zarar gördüğünü ispat 

etmelidir. Kanun, zararın nicelik olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını; bu nedenle 

tazminatın tutarını “makul bir tazmin” olarak belirlemektedir.  

Avrupa Birliği Hukuku 

Anonim Şirketlerin Birleşmesi 

1.7.2011 tarihide Avrupa Birliğine ait 2011/35/EU no.lu direktif yürürlüğe girmiştir. Bu direktifin 

amacı, üye ülkelerin hukuk düzenlerinin özellikle anonim şirketlerin birleşmesi alanında 

uyarlamalar yapması; birleşme kararının şartları ve iptal sebepleri konularında ortakların ve üçüncü 

kişilerin menfaatlerinin korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu direktifin ilk hali 1978 yılında 

78/855/EWG numarası ile yürürlüğe girmiş ve fakat sonradan yapılan birçok değişiklik nedeniyle 

sistematiğinin bozulması nedeniyle hukuki güvensizliğe yol açmıştır. 2008 yılında komisyon bu 

konuda bir şey yapmaya karar vermiştir. İşbu yeni direktifle 78/855/EWG no.lu direktif yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

Diğer Konular  

Nükleer Enerji  

30.6.2011 tarihinde Alman parlamentosu 2022’ye kadar nükleer santrallerin kapatılmasına karar 

veren tasarıyı onayladı. Tasarı, 600 milletvekilli parlamentoda 513 evet oyu gibi büyük bir 

çoğunlukla kabul edildi. Kanun 06.08.2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Merkel hükümeti, kısa bir 

süreye kadar nükleer santrallerin faaliyet sürelerini 2030’a kadar uzatmak istiyordu. 

Ancak Fukuşima felaketinin ardından yükselen tepkiler ve muhalefetteki Yeşillerin son eyalet 

seçimlerinde büyük başarı yakalaması, hükümeti geri adım atmak zorunda bıraktı. İlk aşamada 

Japonya’daki Fukuşima felaketinin ardından geçici olarak devre dışı bırakılan 8 nükleer reaktör 

tamamen kapatılacak. Diğer dokuz santral ise 2022 yılına kadar kademeli olarak kapatılacak. 

Almanya’da bulunan 17 nükleer santral ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 23’ünü karşılıyordu. Bu 

sebeple ülkenin bundan sonra yeşil enerji kaynaklarına yönelmesi bekleniyor. 
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Söz konusu Kanunla birlikte EON, RWE, Vattenfall ve EnBW gibi nükleer santral işletmeleri 

milyarlar kaybedeceklerdir. Şimdiye kadar bu santrallerin işletmesi günde bir milyon Euro 

getirmekteydi. EON ve RWE milyarlar tutarında tazminat davası açmaya hazırlanmaktadır. İsveç 

kuruluşu olan Vattenfall Almanya’yı Yatırım Uyuşmazlıklarına ilişkin Milletlerarası Tahkim önünde 

dava etmeye hazırlanmaktadır. EON kuruluşu Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesinde şikayet 

yoluna başvurmuştur, zira bu Kanun ile her hangi bir tazminat verilmeden mülkiyet hakkının ihlal 

edildiği iddiasındadır.  

Muhataplarınız: 
RA Prof. Dr. Christian Rumpf (Stuttgart), Av. Dr. Gökçe Uzar Schüller (Stuttgart) 

Suzan Karakıvrak (Rumpf Consulting, Istanbul) 
 


