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Vergiye esas alınacak değerlerin tesbit ve tayininde 
-· 
geliştirilmiQ çeşitli yöntemler vardıru Genel olarak, gelir 
üzerinden alınan şahsi karekterli vergilerde mükelleflerin 
(defter ve belgelerine dayalı olarak yapacakları)beyanları 
esas alınır. Bazı hallerde ise verginin tarhı; Vergiye~konu 
olan şeyin fiziki ve iktisadi değer veya. mahiyeti veya hu

kuken arzettiği durum veya ölçülebilir ve muayyen,kayıtlı 

veya itibari degerleri nazara alınarak yapılır~ Bazı mükel
lefler ise bir takım harici karinele.re gör.e s::ı.nıflandırılıp 

götUrü usulde vergilendirilir. 
Gerek mükellef beyanlarının her zaman gerçeği yansıt-

." . -·· ·-· .. . . ···- . . ... ' .. --· ---· -· . ----' -

maması ~gerekse, vergi matrahının &çık ve kesin olara~ 
bel::.r1enmesinde ortaya çıkan sorunlar ve anlaşmazlıklar ver
gilenc~irmede en çok başvurulan yöntemin 11 takdir esası ll 
olması olayını gündeme getirir. Bu durumda takdir komisyon
larının işleyişleri hem mükellef hem de idare için önemli 
bir sorun oluşturur. 

Takdir Komisyonları, komisyonların teşekkül amacına 
göre ·ı defterdar, vali, malmü<;lürü , vergi dairesiı mürürü ve 
yetkili memurları, belediye başkanı, belediye memuru, tapu 
sicil müdürü, gibi kamu üyeleri ile mesleki kuruluşlar ta-

__ ...... ---·----- . ·- ···-· ·- -···---·-··-' .. -- ...... __ ... ·-- . - --·· 

. ra.f:ı.ndan seçilen üyelerle kurulmakta ve matrahın belirlen-
mesinde önemli görevler.üstlenmektedir. 

Takdir Komisyonları bu kuruluş biçimleri itibariyle 
idare edilenlerin kamu hizmetine katılmalarına örnek ku:ı:u-

1 u ş la:r:·dır. 
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Kanun Koyucu, kornisyonlara mükellefleri temsilen se
çilen görevlilerin katılmalarını sağlaınakla, güçlü·idar~ 
karşısında, zayıf olan idare edilenleri koruma amacını güt
müştlir. Devletin idmri iQlerine bu biçimde katılmaları, ba
tı ülkelerinde çoktanberi uygı.ılanan demokratik bir yöntem
dir. 

Ülkemizde de 1950 yılına kadar değişik ad.i:arl?-.kuru
lan komisyonlar~ 1950 yılında Vergi Usul Kanunun dlizenlene-:; 
ınesi sırasında birleştirilerek belirli esaslara bağlanmış
tır. 

Uç bölümden oluşan çalışmamızın birinc.i bölümünde 
vergi matrahı ile ilgili açıklaınalaryapılarak, matrahın ta
nımı, türleri ve matrahın tesbiti ile ilgili hususlar açık
lanmış, matrahın belirlenmesine ilişkin komisyonlar hakkın
da kısa bilgilere yer verilmiştir. 

!kinci bölümde takdir komisyonu ile ilgili genü,; a
çıklamalara yer verilmiş; takdir komisyonunun tanımı, kuru
luşu, üyenin seçilmesi, toplanması ile ilgili kanı.Jtn hüküm
leri çerçevesinde açıklanmıştır. 

Ayrıca Takdir Komisyonunun görevleri ve yetkileri 
belirlenmiş, komisyonla ilgili diE;er hususlara açıklık ge
tirilerek komisyon kararlarının hukuki nitelikleri hakkın
da bilgiler verilmiştir. !kinci böllimde son olarak komis
yon kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması ile ilgili 
hususlara değinilmiştir. 

üçünçü bölüm uy~ılamaya ayrılmıştır. Di5er bölümler

deki teorik bilgilerden yararlanılarak Eskişehir ili Muvaz
zaf Takdir Komis)onunun, 1984-1989 yıllarını kapsayan dö
nemlerdeki çalışmları ve sonuçları incelenmiştir. Götlirli 
matrahların belirlenmesine ilişkin uyBulama sonuçları ve 
komisyonun, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah 

takdirlerine ilişkin çalışına örnekleri vergi türleri iti

barıyla açıklanmış ve örnekleri somıçları hakkında bilgi
ler verilerek uygulamanın değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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BİRİNG İ WJIJİM 

VZHGİ MATRAHININ BELİRLEH!vm;:;İ 

I·- VERGt MATRAHI ~l'ANIMI 

Vergi mlikeliefi ile ver~i konusunun varlı~ı ve ver

giyi c;or:ı_ıren olayın ortaya çıkmasıyla birliJ<te vergi borcu 

do~;mu ::tur. Ver0inin alınabilme rJ i i·;;in btl yeteT·li de{i;ilcJ.ir. 

Kioinin ~deyece~i ver~inin miktarının somut olarak ortaya 

çıkmac;ı perekl:i.dir. Bunu için de vergi kammlc.rındcı belir

tilen oranlarıı~ uy~;ulanabilece€ü bir miktar ya da ce{~erin 
bilinmesi zorurılu olmaktadır. İqte vergi J<:onı..ı.:cıı,::nım. verginin 

heEs.nlanrna~;J_:ıda e:::u:ıs alı.nan def,~eL' ya da miktarınr:ı. nıatrr:ıJı 

denilmektedir(l). 

L'~atrEJJı kelimesi dilimize Arança' dan r:,irmi:~ ve yerle s

mi::" tir. Bunun yeri:1e rl'ürkçe bir kelj_me blüum;.madı{~J. ve bıı-

lunan karr;:ılıklnr yeterli olmad.ı~~ı için vergi terninolc;ji:.d.:r.ı

de aynen bırnJu.lmJ.f.' ve vergi lc:ı.nı..mlar:Lnda do. :ver rı.lmı:~tJ.r. 

Aynı 1" 0 Vram r··r,r:ı·ı·ıJ·zce'de "Tax bn'·P." Fr~'lTI"'lZ"q'c"ır-ı ""Paoe de 
0 

l'\,;_:.1, C . .lf:- . :J J. /1..1,1.) -• ' • C ı..,) _)o...~ (..A, , (., ~ı.,/ ı.,~l ~ 

I'aı:ısiette" ve Almanca'da "Beme:::ı::n:mp,sp;rundlace:ı c:eld.:i.rıd.e 

ifade ol ıJrımc:tktadı..r. Türkçe 19!ye yerıesmi s bı.ilı.man nır.ı.i:-r·rı.h de:d.

minin dH~er dillerdeki sözcüklere göre d.aLcı. ln~~a ve s.nlamlı 

oldı.ıf:;ur:ı.a lnısku yoldur( 2). 

Iv1atrah dar anlamda verginin konuE;uclur. l3u.rıunJ.o. birl:ilz-

te bu ifaöe ınatrnJıı tDm olo.ruk açıklamaz. Verginin lıesaplnn-

( rı) C' e ı a}~ 8.(~ c:ı:ı· n rlnnı,rr• VI"' Vr:" r~r~ı· T ı'''[,.,. ı"" rnal n 1'1 ·.-J.)i'T' c1 iJ .. '.L". r. .. ı.· .i. 'i'.•c''l,r< .. , 1 ..• -•. J ..• 
c_ L) ~ C 1 (. .;. .L. , U ' V .I.J L ' ~-O--·· . .:...Q.::! .• ~::..........s-:: . ..:·- ' ' J- ·- · .. L ·• • -

·r t . l . s -ant)ı;ı_ . 1983. s. 15 
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ması için dayandığı temel, verginin matraln olar.~~.k tanımla

nır. Bu dururnda matrah, vergi komısunun ~ vergi borcunu rıeı:w.p

lamak rna1umdıyla inö.irgendiği' teknik' fizi1\'i veya ekon:nomik 

bir miktardır()). 

II- MATRAH TÜRLERİ 

Vergi matrahı vergi kon1Jsunun :.:;ayılabilir :rada ölçü

lebilir nitelikte fiziksel miktarları olabilece~i gibi fi

yat yada bedel ~ibi ekonomik miktqrlar1 da olabilir. 

Verginin matrahı teknik bir miktar, fiziki bir ölçü 

oldvl;u takelirde spesifik vergiler sc5z komJE:udur. GünUmi.izde 

sayısı giderek azalan spesifik vergilerde a~ırlık, ytiz öl

çümü, hacim, uzunluk, adet, alkol derecesi v.b. gibi ölçü

ler matrah olmaktadır. Mesela, Motorlu Kara Tasıtları Ver

gisinde verginin mo.trrı.hı, motornn yası ve ağırl J.{~~ına r~öre 

hesaplanmaktadır. 

Vergi m~.:ı.trahı ekonomi1<:-parasal bir de~~er olarak if'a-

d i 'ld'"' ' ı ·ı e ecı_ ıgı zaman aa varo em vergı er söz konu[:ıudur. Du du-

rumda ver~i, o mal veya hizmetin de~eri üzerinden alınır. 

Gelir ve l(urumlar vergilerinde matrah, safi :~elir ve ~mt'i 
kurvnı kazancıdır. Emlak vergisinde bina, arazi ve arurı.nın 

vergi de~eridir. Veraset ve intikal vergisinde matrsb, in

tikal eden malları.n Vergi Usul Kanununa r·;öre bulunan dei~;er-

leridir. 

GiinU.mü.z vergi sistemlerinde spesifik m.::ı.trahlarcl çok 

az yer verilmektedir. Çünkü bunlar <.lonmu$ matrr:=ı.hlar olup 

mal veya esyanın de~er art~şlarını izleyememektedir. Oysa 

advarolem matrahlar de~er ve fiyat artışl~rın~ pöre vergi 

veriminin kendiliğinden artma;nnı sa?~lama.ktadır( 4-). 

(3) Kamu Maliyesi 2, Açık J~reti~ fakültesi Yayınları No: 13 

Ankara 1986, s. 108 

(4) KIRBAŞ, a,g.e., s. 82 
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Vergi mUkellefi ve vergi konusu vergi kanunlarında 

açık bir biçimde belirtilmektedir. Vergi matrahına 1JYgu

lanacak oranlar da b6yledir. Ancak vergi matrahı ço~u za

man miktar olarak belirtilmemektedir. 

Uzellikle advarolem vergilerde matrahı belirleyebil

mek kolay olmamaktadır. Matrnhın tayin ve tesbiti için bir 
takım usullere basvıı.rmak zorunluluğu vardJ_r. 

İE.?te çesitli matrahların tayin ve tesbiti ir;in has 
vurulan usullere "!Vlatrahın tesbiti usulleri'' denir( 5). 
İncelememizele matrahın belirlenmesinde yararlanılan w.=ıulle

ri dört grupta. ele alacağız. Burada f3unu belirtelim ki, bu 

usullerin bir kısmı günümüzde giderek terkolunmu::; ve tarihi 

diyebileceğ;imiz bir nitelik kt:ı,zanmıçlarclır. Gü.nümüzün bu 

konudaki geçerli usulü "beyan"mnüüdür. DiC;er unı.ıllerderı. 

gerektiğinde, tamamlayıcı ve yardımcı mahiyette yararlanıl

maktadır. Aşa~ıda bu usullerden herbirinin ~zellikleri ayrı 

ayrı belirtilmir~tir. 

1. Beyan Usulü 

Modern vergicili~in temel ilkelerinden biri. vergi
lemenin. yükürolünün verace~i bilgilere ~~re yanılmasıdır. Bu

na beyan veya beyanname usulü denilmektechr. Bv. 1.ı:;ülcle, ver

gi tarlıına esa:-J teş1cil edecek bütün bilgiler yükümlü tara

fından yazılı olarak idareye verilmekte İdare de bu bilgi

lere dayanarak vergi borcunu he~3anlamoJctachr. Bu usul-Lin da'

ha da Geli:;~tirilmü_;ı şeklinde, vergi borcvnu da bizzat yüküm-

1 .. h;... ı kt i o·· V. m·· 1 . 1 " 1 . (' ı· V . . . J u çsap ama· a(ır. rnegın ıurrıye ae.cı 08 ır ergısı ı_e 

Eml~k Vergisinde durum böyledir. Gelir Vergisinde tarh ve 

tahakkuka erıar:ıtef;-ıkil eden gelirin f~ercekle~tirilip fr,erçek-
t 

Ve.rgi Hukuku, Ankara 198?. s. 75. 
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leştirilmedi~ini ve şayet gerçekleçtirilmis ise vercisini 

de hesap etmek suretiyle tutarını İdareye be.van eden yül-cüm

lünün bizzat 1-::enclisidir. Kun:ı.mlnr VerP;isi ~ BmlaJ-;: Ver;ö.si, 

Veraset ve intikal Vergisinde esas itibariyle bu y~ntemden 

yararlanılmaktadır. 

hlatrahın mükellef tar~fından hesaplanarak vergi da

iresine bildirilmesinde bu bildirime dayamın vergi t::ı.rhı

nın bf:l.sı rı lı o.l.abilrnesi için yükünüünün verg:Llend.Lr:rne ile 

ilgili bi1r;i ve belgeleri zamanında ve ekc.:d-lc.cd.z o.1cırr.ı.k ida

re.ye tevdi etme.::'J:i. gereklidir. l.iygiüamada böyle bir sorru.cun 

tam olarak kendiliğinden sa[~lanrrıa.sı olanal;ı ~.oktur. Çünkü, 

yükümJ.Ulerin vergi ahla1n kom.1sundaki anlayısla.rı. birbirin

den· çok fark1ıdJ.r. "Bu konuda hatta, ırk i h'l.::ı:Let lsr:i_n cL:ıJLi. 

etkisi vardır" (6). 

Matrahın mükellefler tarafından hesanlanı~ bildiril

mesinde mükelleflerin hi.ünri5.niyetine güvenmek imkanı ;voktur. 

G. Jeze'nin dedi~i gibi, bütün mcmlsketlerde, hatta medeni 

ve ahlaki seviyesi en yüksek olanlarda bile, mi:i.l\:elJ..eflerin 

ellerindekini hazineden saklama4a çalıHacakları muhakkak

tır(7). 

D1..1I't.ım bi.iyle olunca~ beyanname ur:nli.:.nun j_de.ri tfıhkj_k 

k t ı . t ı . ·ı t j" t' ı ı··ı .u. ve on ·ro..ı.. sıs em erı :L e amo.m .anmo.sJ. ze.rur.e J. j{cnc :ı. ___ J.gJ-rı-

den orta.ra ç:d<:maktadır. Bu. kontrol meks.n.izma:n her ül}Hmin 

k d • ""1 ı oJ • • u • • 1, l • ı·ı l ., ı t • ']_ en~ı koşu~ arı geregınce aegı0ı~ ~eKı. ~er: e Kerçex ep·ırı-

m >l{"+ea'J. 'Yl lJ··, .... neı?{~~·Ln Ti'tr>lrı",re- 'cJE;,) 1i'1::-:l ·i '{8· 1\'1u""f'e+tJ· "lC'T"i f!p,...f!':")"'r~ e·" ... ı.. , .... ~ö- . , -- "~- ·' J '"·'·~--. - '" " ·'' • -- ..... • '·" ....... >.~ 

Uzmanlfı.rJ., Gelir Kontroltirleri, Vergi Kontrol f.~ern rJ::ı.rı gi-

bi elemanların incelemelerinin yanısıra ortalama k~r hadl~
ri, hayat n tandardı esasJ., gider esası~ gibi :',röntemlPrc:.en 

de yararlRnılmaktadır. Ayrıca, Beyan usullinde beyanname ve~ 

rilmesi belirli slirelere ba~lıdır; bu sürelerde beyanname 

verilmeme s i -v-eya eksik beyanda bulu.nulma.::ıı halinde re 1 sen 

-----·--------
(6 ') r.,~ Orh'"~ 1ı ı·•r'rrr,~ı:;ıı\r ~,·,cıa.lJ._' .. re DP .. -1'r1leri, İstanbul 19:.)f3, n. 135. l'l• . cc" . .1 .1\.[.,J;Ji., ~ ___ ., ____ ;: ___ " 

(7) ı:.- ı.:-· n•·ı)'':)r-.~·;LU ır "/'ı· . . . ' t ··r tb "W . .L.L ,,s.'L' At\•,,l~r. , .\.amu t'ıa. :L:{osı TeorJ.SJ., ;:;orme i\.ı:.:. ·ası, ------·----·-.. ·--· .. ----·---
İstanbul 1976, s. 269. 
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ve:va ikm~:üen . tarhiyat yo;ı:n. :.-.u· ".'C •· :re1:t i:<d-ncle verr~.:ı c o zn.~ıı 

kesiJ.erek mi5Jce1leflerin "rcrc:L matr::thl::n·ırt1. IJ.;;al trnalarJ. ön

lenmeye çalışılır. 

Beyı::ı.n usul U.nün en büyU.k öz,ellii';i, idarenin sub ;i e k

tif yarg:Llarcı. dayanan hakr,cnz matrahlı:u" :vınt.·ı.nı::ı.rnnrı. ünkun 

bJ.rakrrıayırndır. ÇUnkü, matraln bizzat y'likümlünün b:md:Lsi 

beyan etmektedir. Beyan usulünün d:.Li~er biı~' özclli(j;i de 

beyanları.n dürüst olarak yapıld1,f~ı vari3a~·:r:unı altJ.nö.a vergi

nin verimli olmasına imkan vermesidir. Çünkü advalorem ver

gilerde m~trahların konjonktüre nareıeı bir seyir takin 

etmeni ve bu suretle verirrıi r1rttırma::n be i::uı ı . .Fcıı.lündc l.:en-

clil i,c1;inden müm1.::.ün olabilmektedir( 8) • 

2. İdarece Takdir Usulü 

_ .özü idarer.i in. ;:: ı:~ rb ir yi5.kU.rrı1 U.nürı -.,_;-c re; i b cı re ·.nırtn hi':: :rt :; J •ı. n rnc:ı.: ı J.-

.i.iiarenin tn.kd:i.r hakkı vardı.r. Bu usul verrd.cilikte gid.orck 

terkolunme.kto. ~istisnai ni tel i.kteki baz:ı. olcıylc:ırın c:özüııılen--
mesinde yararlanılan yardımcı bir yöntem haline dönliGmek

ted.ir(9). 
. .. 

TUT1c.:i~re' de 1319 sayJ..l.ı Emlak VeTrı::L::ı:i. T;nnı;ınunun 

kabul edilmeı:ünc kadar yürürlükte bclnn ~~ bulunan J~ina ve 

arazi vere;i1erinde, verginin konusunu :te~Jcil eden birı::_ı. ve 

arazinin matr~ı.hları ı herbiri için 8 .. vrı ayrı oLmnk 1G:ı'..r::lı~;r-
le idare taraf'ından takdir olnnmu(1tur. Vergi borcunıın hcsr::m

lanma.nrı.a iliskin tarh i.~c;lemi de tabiatiyle bu mcJtralll.r:ı.rn. 

göre yürüt~i.~-~;ıEr;tür. 

Jlfıntrahların id .. are tar~::ı.fJ.ndan he:c bir yükümlü i(~in 
"''l·r·ı "''TrJ ·te~,··oı· t oJ ıJYıffi" ,..,., nJ n en 1Jı'ivu"ır ;)-Z""ll1' >;.J· ı,,.,+ .. ,,,ı.1·ıa-roa CJ,, ... Cc,: •• ·,:) __ , __ ,<lC'-0-'- ... ,~ LA.) t, '-C· •. ::--._,., l·'"'''l•.cJ .. . c<: 

ilişkin takdirlerin ı:.ıonuç itüıe.riyle :'.ub;jektif d.c· r y3r-

(8) NAI' 1 P( ':~1 T) a.g.e. c< 270. ' ).t\_, l,/\l J•. ' ' 
ı...) • 

( 9) NA.DAHOGLU-. a.[:~.e. 
,., 263. • ı::.",ı .. 
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gı~ına dayanmasıdır. Gerçi, vergi kanunlarına, bu tür tak
dirleri yapacak idari elemanların uymaları zorunlu olan ba

zı objektif kıstaslar ko'/mak mümkündür. Ancak, tec,rU,beler 
.tl 

göstermiştir ki, bu tür takdirlerde idarenin elemanları ha-

zineci(lO) zihniyetten kurtulamadıkları için kanunlarda ön
görülen objektif bazı ölçüler de takdirleri keyfili~e varan 
subjektiviteden kurtaramamaktadır(ll). 

İdari takdir usulünün kabil oldu~u kadar o~jektif 
J·ı' .. 

ve gerçekci olabilmesi için bazan, yükümlünUn özeilikierinin 

araştırılması hatta, kendince gizli tutulması gereken vesi
kaların incelenmesi gerekebilir. Bu hal, vergi psikolojisine 

aykırıdır. Bu nsulün bazan uygulamada politik baskıların 
bir aracı haline getirilmesi de mümkündür. Kolaylığına ve 

idareye istikrarlı bir r;elir satf;lama;::ına rağmen, yukarJ_da 

açıkladığımız sebepler dolayısıyla idari takdir usulü yavaç 

yavaş terkolunmuştur. Bu halin son bir örneğini, Türkiye'de 
Bina ve Arazi Vergilerinin yerini alan Emlak Vergisini·de 
görmek mümkündür. Gerçekten Emlak Vergisinin getirti[i~i en 

önemli yenilik beyan esasıdır. Oyaa ki, yürürlükten kaldırı

lan Bina ve Arazi Vergilerine ait matrahların belirlenmesin

de kullanılmış olan genel tahrir usulü "de[~erleme ve ver

gilernede kesinlik,,eşitlik ve adaleti tam olarak sa~layama

mıştır" (12) 

Türk Vergi Hul\:ukunda İdarece tesbit veya takdir yön

teminden halen yükümlünUn beyanına dayanan tartı esasını ta
mamlayan fer'i usuller olarak, "ikmalen", "re'sen" ve "ida

rece" tarh adı altında yararlanılmaktadır. 

A- İkmalen Vergi Tarhı 

Ek ya da tamamlayıcı vergi tarhı olarak da adlandırı

lan bu işlem, beyan usulünde belki bir vergi tarhiyatJ.ndan 

sonra ortaya çıkan ve idart:';ce belirlenen matrah farkı için 

(10) "Hazineci",hher ne pahasına olursa olsun hazine yararı

nı ön planda tutan e~ilimi ifade etmek için kullanılan 

bir deyimdir. 

(ll) NADAROGLU, a.g.e., s.266. 
(12) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, SeriNoi6,l.bölüm 6 
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yapılan bir vergilendirmedir. "İkm:::ı,le;:ı verGi to.rhı, hnr ne 

şekilde olursa olsun bir vergi t~rh edildikten sonr~ hu 

vergiye miiteallik olarak me~rdana. çıke.n ve de:fter, lcıyı t ve 

belgelere veya kanuni ölçtilere dayanılarak miktarı tesbit 

olunan bir matrah veya matrah farkı iJ.zerinden alJ_nacoJc ver

ginin tarh edilmesidir'' (13). İkmalen Ver~i tnrhı iqin Ke

rekli iki sart madde metninden çıkartılabilir. Buna göre ik

malen verei tarhına gidilebilimesi için; 

a) Daha önceden bir vergi tarh adilmis olması, 
b) Ek tarhiyatta matrah yada matrah farkının defter 

kayıt ve belgeler gibi maddi deliliere yada kanu

ni ölçtilere göre belirlenmesi, 

gerekir. 

İkmalen Vergi tarhında matrah ya da matrah farkını 

defter kRyıt ve belgeler maddi deliliere veya karuıni ölçti

lere göre belirlemek yetkisi verei dairesine aitttir. Ör

neğin ~tükümlü beyan dönemi içinde beyannamesini 'Jermic~ 

ancak defter, kayıt ve belgelerinde yapılrın inceleme sonu
cunda gelirini eksik gösterdiği anla;:n_lmJ_s,:;a lnı. maddi de

lillerden orte.ya çıkan matrah farkJ. üzerinden ek ver;~i tarh 

edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarda görüldü~ü gibi, ver-
gi dairesinin ikmalen tarhiyatı yapabilmesi için elindeki kıs

tas defter ve belgeler maddi deliller ve kanuni öl~Uler ol

maktadır. Vergi dairesi bu deliller harjcinde ayrıca biı· 

inceleme yapmaksızın vergi matrahını yada matrah farkını 

hesa:ılamakta ve hesapladığ;ı matrah üzerinden tar'lı işlr:mi 

yapm.9.ktadır. 

İkınal tarhiyatı ihbarname ile yük.·U.ml üye bil d ir il ir. 

(14) YükümlünUn dava hakkını kullanıp kı.:ı.ll~:ı.nmamn.sına yada 

(12) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebli~i, Seri No: 6, 

Birinci Bölüm 6 

(13) V.U.K. md. 29. 

(14) V.U.K. md. 34. 
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açılan davanın sonvcım.B. ;·~öre tarh islemi tahakkuk eder, 

kesinlesir ya d3 iptal edilir (terkin eciilir). Görlildti~U 

p.;ibi yülcümliinün beyanına dayalı tarhiys.ttan farklı olarak 

ikma1en vergi tarhında verginin tahFJkkuku. tarh Ü'lerdnclen 

ayrJ. bir aşamt:ı. biçiminde l-carsımıza çıın:vor. }:ıını.m. ;:;e 1ıe b :i. 

ikmal tarhiyatında mo.trahın belirlenme:::i konn:::nmda insiyn.

tifin vergi idare8inde bulunmasıdır(l5). 

B - He' .:;.en Vergi 'rarhı 

Matrahın maddi delillere~ kanııni ölçtilere dayanıla

rak kısmen yada tamamen belirlenmcGine imkqn bulunmO.''Rn 

durumlarda ve zamanında beyanname verilmemesi ~ibi bir kı~ 

sım yanal sartla::::' J~erçe.klef>ti2:inc1.e m>=~trah idar(~ce belirlenin 

Re' sen vergi tarh ed. il ir. Vergi lhn:ıl Ko.mmu bı..ı tarh j_"lcmi

ni s öyle tanJ.mlJ.yor: 11 Re' sen vergi tar tn ~ .. ver ri m.:ı.tr::ıl ı.ınJ.n 

tamamen veya kıDmen defter, };:::~yıt ve belgelere \'()~;rı hG.nuni 

ölçülere dayanılarak tssbi tine irnkr:m buJ.unmaycm ho..llerd.e 

t8.kclir komisycmlnrı tarafından t::ıt.di.r ediJen -. e~nı verr·j_ 

incelernesi yanmG~a yetkili olnnlarca dlizenlenmis ver~i in

celeme ranarıarında belirtilen mntr~h veya mat~~ı-, kınmı U
zerinden vergi tarh · olunmar-ndır. İnceleme r: ı porund::ı. bı.ı mad

deye Göre belirJ.enen matrah veya matrah farkı re' r>en tr~};:dir 

olunmuş i'myılır" ( 16). 

(ı 5) Mualla Nami ÇACL~N, Ahmet KULUU.-'JıU ~ Vergi Lnkuku ~ 

Cilt: l, iJdnci basın A.Ü.~ SHF' Yayınlo.n. : 54t), Ankara 

19ü5, s. 112. 

(16) V.U.K. md. 30. (Re'sen takdir sebepleri) 

ı. Vergi beyannamesi kanuni. siirenin :3on· .nrJD.n ibo.r~1~:1ya-

, c1ı::-' ·· · ·t·V· · ld ··ı · ı ray;: J) gun geç· J.{J.~l ha. e verL_nıemı:3 o_ ı.ırc;n, 

2. Vergi beyannamesi kanvni veya ek süreler içinde 

verilmekle beraber beyannameele ve n~ i rnst r<.>Jnna ilis

kin bil.!.=:, il. er gösterilmemü~ bulı)nur::Ja, 

3. Bu }:amma göre tutı..J.lma::ıı mecburi o ı..3.n defterlr:;rin 

hepsi veya bir kısmı tutulmamıs veya tasdik ettiril-
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Kanun metninelen anla.:;ıJ..lacaitı ~~i bi He' ~o en t::ırhi:ra tı 

r:;etirecek, hallerin bulunması halinde matrıh yu 'l1akdir Ko

misyonları tarafından takdir edilecek hescl}Üanacak veya 

inceleme elemanları tarafından vergi inceleme raporların

da belirtilen mildarlar matra.h olarak kabul edilecektir. 

Matrahı belirlenmesi bakırnındem re' ~-;en tarhiyrı.tla 

ikmalen tarhiyat arasındaki ~n önemli fark ikmalen tar

hiyatta matrahı bizzat vergi idaresi tesbit ediyor. Re'sen 

tarh'da ise matrah tesbiti Takdir komisyonlRrı tarafından 

yapılıyor veya vergi inceleme elemanları tarafından belir

lenen tutarlar matrah olarak kabııl ediliyor. GijrüldüihJ r;i

bi He ı sen tarhi:ratta vergi daire.:.:;i matrah tesbit etmiyor 

tesbit edilmic: veya takdir olımınııs matrahları tarh ediyor. 

C- Verr;inin İdarece Tarhı 

YükümlünUn verJ:ı:i borcuna iJ.j ddn ödevlerini verine 

t,etirrned.i?:i ve Vergi Usul KanumJ.ıı.a /':Öre re ı sen ve ikmalen 

tarhiyatJ.n ;:eçerli olmadığı bir kısım dur:. mlardc:ı. mc-ltrah 

yine idare tarafından belirlenir. Bu tarh islemi türünü 

idarece yapılan di~er matrah belirlerne yöntemlerinden ayı

ran nokta, idarece tarh usulünün beyan esasının uy!;ulan

madı~ı durumlarda söz konusu olmasıdır. 

memi~ olursa veya ver~i incelemesi vapmava yetki

li olanJ.ara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, 

4-. Defter k::.;yı tları ve bunlarla ilrdli ve·:__ ikalar, ver

gi matrahının dn~ru ve kesin olarak tespitine im

kan vermeyecek derecede noksan~ usulsüzlük ve ka

I'J.f?ık olma,sı dolayısıyle ihticaca ::;alih bu.J.ıJnmazsa, 

.. ( 205 st:ı.yılı Kanunun 1 ı inci maddesiyle eklenen bent) 

Vergi matrahları 193 sayılı Gelir Vergü.ıi Kanunu

nun de(~is;ik 54 ı üncü madde~linin ~: nurnaralı bendi 

uyarınca tespit edilen mükellefler tarafından, ver

gi incelemeleri sırasında, giderleri tevsik edile--

mezse, 
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"V erginin idare ce tu.rhı; 29 1 uncu ve JO' uncu rnadde1er 

dı~ında kalan ballerele, mükellefler:in vercinin tu.rh için 

vergi }::anunlar·ı ile muayyen zamanlarda m"Li.racnat etrneJeri .n 

veya aynı kamm1arla kend:LJ.erüıe ' ··yüklenilen ' görev..:. -ı: 

leri yerine p;et:Lrmerneleri :=ıebeblyle zamanındn. tarh eelile

meyen veı·ginin ku.nunen bell:L matrahlar üzerinden üJarece 

tarh edilmesidir." 

Bu talcdircle ver;~i 131 1 inci madde nmcibince 1 ,tr.tn:.:im 

edilen yoklama fir:ine rnü·.ıtenlden tarh olımur( 17). 

ıcınun metninden de anl:ı.şılacaitı üzere vel'{';i.rün ida

rece tarhınct-:ı. matr·ıüı idare tarafınciarı yoklama f:L~-:i diklcate 

alınar~k belirlenmektedir. 

Ver1';in:Ln idarece Lı.rh e1.iLldiL;j_ i::ılerıı tü:ı:·lc.=rütde( re 1
-

sen, ikmalen, vcreinin idarece tarhı gibi) beyan~ dayalı 

tarhiyat ın ab3ine, ma tro.h vergi daire.::ı ine e be 1 id.erüc. l':ia t

rahın idare tarafından belirlenmesi, asli ü{l.ern olan vcrp;j_ 

tarhına hazırlayıcı ü;;lem niteli[i;i tarnr. Verp;i aluınıman

da aEJli idari L;ılern yani ke;:ıin ve yürLi.tülme~d. zorunln. in-

lem t ·u·rı işlernüi:i.ı' ( 18) . 

3- Götürü 1Jsul 

l·!!atrahın, idarenin rnU..v~el1ef1e anl1:-ı.::ıa-r.·:.:tL veya bel:Lcli 

biL· mükellef !';\lrubu haldnnda genel olarak te;::ıb:Lt cd:i.1rrıei.'ıi 

ı;;ekline götürü ı:wul derür. Bu ıu:nılde, matratnn ;:;e~cc.;el~: mik

tarının bulunammrıa.sı dolayuny1a, karinelcrc:; cl.>tyanılarak, 

ve bi r nev' j_ pazarlıkla, idar<: ve rrıülwllefler:irı, tal:-ırıüni 

bir miktar üzerinde an1amn:.ı.la.rı yoluyla rnatralı. tc:::3bit er.l:i.-

lir·( ı 9) • 

6. 2365 sayılı Kanunun 4'üncü mnddeHiyle eklenen bent) 

Tutulma~n zorunlu olan defterlerin ve:va verilen be

yannamelerin ı':erçek durıı.rnu :vcı.wn tmadJ):;ına datr de

lil btı.hmı.tr::H1. 

(17) V. U.K. mükerrer rnı.:l. 30 

( 18) i).'l!('}l'"f 
', \j .J J ..• J' ÇAL~ All, KlHi!UJ, a. e;. e. , 

(19) 'k·· , ... 'I),, ·j·rr .~ 'r 1~ _]_1 J•, c~ı •.... .J.ıcJ. , 

,s. 114. 

nı 
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nu u.nulün e~msJ.' matrahların idare tarafından be

lirlenme~;idir. Ancak. r;citürü u.stı.lürı., yuk.::ırıde. ineelcdLdnıiz 

11 ' d t 1 " ' 1 " " d · · 1 · 1 · r· 1 l 11 Ş .. ı arece a~aır usu u n .en onenı ı Jır iar(ı varLır. _oy-

leki : !':~otrahlax·ın idare tarafından takd:i.rJ .·v-()ntc::minde fer

di rrıatrahJ.ar:Ln herbiri ayrı ayrı t:dcclir olımmc-ı}~üı(hr. l3u 

sebeple, sözü Geçen yBntem o esas karakteri, itibariyle 

bireyseldir ve subjektiftir. Oysa ki, gBtUrU vcrgilemenin 

anıacı, bütün bir yükümlü grubun ve::,ra mc:-:ılek crlıı::tbı.nın öd.e

yece;~i yeknesak verr;iyi belirlemektir. I;u it ibarla ,c"i)tU.rıj 

u.sul ;~eneldir ve ob,ieldiftir( ;:?O). 

GötürU. us~JJ.e çe si tl i nede nı er le bn:-c:vuru1maktn.d .ı.r, 

:)ncelikle gelirlerin ya da kazançların belirlemınesinde 

güqli.iJc bulunan hallerde bu yola r;idilmoktedir. Gcrc~c:k ola

rak belirleneıne;t"cn gelir yo.da lm.zançlar b::ı .. zJ. bc1:irti va da 

karinelerden yararlanarak tahminen be1irlenmektecU.r. Dti;:er 

bir neden de mükelleflerin k:i.ll tür sr-:;vi'reJ.erirün :vetc:nd.z

liiti nedeniyle r;erçek usulün ~~er:)ktirdit::i dr~rter tı.J.i:m[~., 

beyanname verme ve di~er görevleri yeterince yerine ~etire

nıemeleridi r. Götürü usul bu yönden b Liyük ko1ı:ı.y1ıJ~ :=;n)!;lamak

tadJ_r. Bi.r d..:i.i!,er nedende vergi idarer~inirl bo.zı matrahların 

beli.rlenrne,cd.nde sı-~.{~ladıff,ı kola:rlık nedeniyle 1y:ı u!:'n.ıJ.U seç

mesidirÇ2l). 

Götürü TJ;:ıule Türk Vergi f>istenünde r·:ern:1 ölqüc:e 

b ne<~rıı~uıın•>k·tı::ı<'ıT' ():,,(.l·ıı.:}r] e ('e] J'r \;er·'"]' '"'J'ıı<'1 "' l)ı·ın 1 J11 ;.;~-c;c ... :' l. . .l v.~.•- (., J. -- o <0~ _ .1. >... Vi • ._. i • '.' _,) .... H;. >. '·"·'· , .. ,_. .L 

nekleı-·ine sJ.kQa raf>tlanmaktadır. Gelir Ver;,:isi. L~ı.nunıı..nun 

47. ve ~J'inui maddelerindeki ~enel ve özel nartlru·ı top

luca taşıyan mükelleflerin ticari ve :nnrd_ ir:lerdcn snJ;
ladıkl~ı.rJ. safi kazançla.r:ı ,cz;öti5rü oJ.aT"n.k bc1ir1ennıeJ.<:tccti.r. 

Aynı seki.lde GTK 64' üncü madde.3 incl.e .'Fı..·.rJ.lan }Ü7,met erba

bının ticretleri de ~ötü~i olarak belirlenir. 

-----------------·-··-
( 20) Hn.li.l T~ADAH.OCJIJU, ~o.rn1ı_ l\1if:~l~.J.:_qf:1i_T_e~.2:, istanbul 

1976, c;.?.67. 

( 21) ~i ad ık EIIf•3AŞ, Ver;:i Hukuku, Ankara l r)f34. 3. E3!~. 
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Vergi U;:ml lCanunumuza ;:~öre götürü umüde mn.tr::ıhlt1r; 

her il merkezinin takdir komisyonu tarufJ.ndan~ mahalli 

belediye, is ve iqçi bulma kurumu gibi ilgili re;.;mi dD.

irelerden ve mesleki tesekklillerden mütalaa alındıktan 

sonra tesbit edilecektir. Buna r::cire {r,()türü ücretler, :o: ö

türü ticaret ve serbest meslek k;:.:0r.m~l2rı :L·· ve hizmet 

nev'i ve ~ruplGrı itibariyle ve her i~ ve nev'i için bes 

d .. . - tk"' d'l' /?"') erece uzerınaen a nır e ı ır\-~ • 

Bu usulde son olarak, ça~das ver~icilik anlayı~ı-

nın, götürü umüüri uygulanı~3 alanJ.nı kabil olclı r:u kadar 

daraltmak hatta' mümkünse tamamen kaldırm•1.k er~ilirninrJ.e 
olduğunu belirtmek isteriz 8.ncak, içinde bnltmı..üan sr:.rt

lar sirndilik hiçbir ülkede buna imkan bırakmc:.m::üdn.dır. 

Çünkü, gö ti.5rU verc:ilemenin idare yönünöen l:ol:-:ıylJ.k ve .r~ü

vcnlik r~ir; i bazı öze llik:Le:c:i. vardır. Ayrıca. baz1. ~,rül\:üm-

1 ü katac;or:Derinin dıJ.rumıt d.u 1-yı_.>n\J bcı.zen Z')rımlıı kJ..lrnr.ü::--

t r:ıdJrÇ0-~) ,,....,,_,ı. ... L .. · ., 

4- Karine Veya Dış Belirtiler Usulü 

Genel bir terim olarD.k karine, 1'Bili:ner:: bir olay

dl1n t)il:Lnmeyen dirter bir olayın varlJ.ğını ku.bul etmek-
. . - . . ~- } . ı ı . " h . tır. Kam..ı.nı Kr.=u:-ıne ıse, _~.anı...ıncn JJ..r o ayı. c.ır:~cr .. J.r 

olayın oldı.ı.f~una veya olmadıf,:ına delil :'lfrrrno.:ı::ı.riır. F:n an-

larnda vercL h~ı.ku1<ımd.-:t l::arine1er usulU. yukarıda 

di~i gibi vergilendirilecek gelir veya serveti ( v,·n(rı· le'n-
, '-" .L ~ ' ~ .• 

dirilecek unsur) belirtti~i varsayımına ~Jre bnzJ. dJ.R ala-.. . 

metlerin matrah olarak alınması veya bazJ. cs8.slnrr:. _ç~i5re 

h t h 1 " 1 d' 'l 'd. er ma;ra ın (eger .en·ırı_mesı .ır. 

Knri.ne veya dış belirtiler ı:sı.üü er'.~ki bir u:-nıldür. 

Ve üıt isnoJ.n.r hariç vergilemec3 e artJ.k kullmnlmu.ktrıd 1 r.. 

(22} v.u.K. md. 40. 

(23) HAJ)A1~.o~:}LU, a.g.e., s. 26l~. 
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Bu tUr vergi matrahının belirlenmesi ve tarh edil~eni 
• t • , k " , " • l ' d p l , } llTi nın en J.pi ornec;ı es CL en .1 ro.nw:ı, or:ı, t!Y~':ı...t .s.nan ı\arn ve 

Pencere Vergi s i" dir. Bu vergide verr~i borcu ;ri5kliml ii n ün 

oturdu~u evin kapı ve pencere sayı~ına göre belj_rleni

yordu. ÇlinkU bu sayının, mükellefin verri ödeme gliclinli 

temsil ettiği varsayıJ.ıyord:u. 

Karine usultintin, hazine bakımından tatbiki kol0y 

olmak, mükellefler bakımu1_(lan da rahat bir usul tl'~şkil 

etmek, mtikellefi az tazyik etmek, dolayısıyla mtikellef 

psikolo,jisine uygun bu.lunmak eibi bazı. fc.ı.yd.a1arı. krı.rşı

SJ.nda mahzurları daha ağır basmaktadır. BilhaE:ısa, verim

siz ve el~stikiyetten mahrum oluşu ve vergi iktidarını 

aksettirmek bı:ıkırnınd9.n arzetteği zaaf ı zamanım:Lzda bu 

sistemin terkedilmesine yol açmıstır(24)~ 

IV - rftAT~\AHIN BEJJİI\1ENM1~0ÜJDE TAHİHİ m:ıui,J,EE 

Güntimüzde verr;iler, esas i tibariyle, dolf;rı ı.dan doğ

rvya devlet ya da vergilendirme yetk::i.r,drı.e .sahin omme hük

mi \mJııslan_ tarafından tarh ve tah s il oJ. ıınmo.ktadJ.r. E al

buki eskiden d n rum böyle değildi. Bazı rnemle1-cetlerc1e 1.8'

inci asıra, bazılarında 19'ııncu ve hatta 20'nci asıra ka

dar, birçok vergiler hususi şahıslar tBrafından tahsil ve 

hatta tarh edilm:Lstir. Hususi sahıslar eliyJ.e tarh ve tah

:·:il usulü, me~~cla Fransa'cia ihtilale~ Japowra'do. 1870 yı

lına, Türkiye'de ise 1925 yılına kadar devam etmintir(25). 

Hususi. şahıslar tarafından tarh ve tahsil, ilti-

zam, ihale ve halk mümessilleri eliyle tahsilat usulü 

olmak üz,ere, ba;;ılıca üç grupta topla:nmakte.dı.r. Amme hi5.k

mi sahıslar:ı.nın maaşlı memurlan. vas ı t<:wı ile vergi tarh 

(24) M. Orhan DİKMEN, Maliye Dersleri, İstanbul 1958, s.l3l. 

( 2 5) DİKhn~N, a. g. e. , s. 118. 
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ve tahsiline Lıe, emanet usulü derti1meldJ?MciL \Ter.:·~i mat

rahının tesbitinde vergi idarelerinin rolünü yıü:.;:ı,rıclaki 

bölümde inceledik. Bu bölümde ise artık ;rüriirlükte olma

yan tarihe malolmuş usullere };:ısaca dei,~;inece;:iz. 

Burada f-.)Unu hemen belirtelimki iltizc"!m u::.:rılü ol

sun gerek ihale usulü ve gerekGe hall-: ınüme:::>silleri eliy

le yapılan te.lısilat usulleri tah::.dl edilen verr:inin mn.t

rahının belirlenrne:>i, taı·h ve tahakkuk etme~:;i ve ödE)mesi 

tahsil edilrne:_d_ süreçleri birbiri içerL:Jine girmistir. 

Bunları birbirinden ayır~:trak incelemek mümkün olm.cumık.

tadır. Eu ~ıel)eple birço1c mali:ve kito:p1arınc1:J. tr:lı:d.J ı.ı

cn:lleri olar::ı.k r.nnıflandırmnyR tabi tutulmı.ır~ bu. umı.lle

ri b:Lz "i'.Iatrahın Belirlenmer:ıinde Tarihi 'lJm.:lJ.erıı hJ.~i·

lıih al tınc3 ~ı incelerneyi uygun buldvk. ~-;imdi btı ı.F.~nlleri. 

kısaca açıklayalım. 

ı. İltizam UsulU: Verp:inin dG.ha zivrde rı.:vnen :ra--

ni bilhassa mal seklinde alındı~ı zamanlardaki sartlRrR 

ı:ı.yı;un bir 'Ll~'v.ldür. naliye j darerünin tr_ım tu:·ki1n.tlı oJ.

madı[b. bv znrnanlarda ~ ayni verginin clokrudG.n do(r:r'\)yo, tnrh 

ve L:üısili, bu idarenin altından kallwmnyaca::~ı l{rı,cinr bü

yük zorl 1.ıkl~ı.r arzediyordı.ı. Bu i tibarla, il t iz::u~ ı_ı~ii'] üne 

müracaat ediliyordu. 

İl tizam usulijnde vergi tarh ve üıJısili nınül te?,im
11 

deni1en husus i bir şahsa verilmektedir. ı\q.iJ.tez,jm ~ !·nı.w.:?-

yen ve maktu bir bedel ka:ç:n1ıf;;ınd.n, vergiyi tr=ırlı. ve 

tabsil etmektedir. Ödediiti bedel ile tah:c>i.l etti(d. ı.ıeb
lar~ arasındaki farktan, tarh ve tahsil rnasraflo.rJ.. c~J.k

tıktan ı3onra kalan miktar, mültezimin l<c:ı.~~2..ncını teşkil 

etmektedir. 

Vergiler, ekseriva açık o.rttırma m:retiyle ilti

zama ve:ri1iyordu. TalipJ.ilerden, devlr:;te en fazla nara 

vermeyi kabul eden, o bölgenin mül te z,imi olıırdu. !'~ iH te-
•• ı..,-,' .ı.. ı dı·gvı psralar· rlP.v]cte ;ir'ie''J·~<·ı·"'']e qr

7 

ZJ..nn.n .ı.ı.a.LKı:an ~.-op a. ~ . '-·-<--- :-ı:ı-~ _,; - .. , -··-'_,,, .. n· .. -- "'·"' 
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ise zarar ediyor fazla ise kar ediyordu. 

Görü.lüyorki, milltezimin bütün menfaati, verr;i tah

.silatını, dcvletu taahhüt etti(i m:i.!ctarın k ·.bil oldı.ı~·-v 

kadar Üf3tüne çıkarmaktadır. İşte bı,ı h1JS1.J.8' iJtiznm usıı-

17 

1 ünün uyp:ulamadaki en z,ayıf noktasını te s kil etrııist ir. 
Çünkü, ka.rı.nı arttırm:k isteyen müJtezim.-özellikle 0:.3-

manlı İmparatorluğundaki uygularrıac.l.?"- p:iderek bir zulüm 

aracı haline gelmiş ve hem halkı, hem de dev1eti sovın:ııG

t:ur. J3u gerqeği.n Gülhane Hattında da dile ,cı:etirilmin o1-

masına rr:)i:men tanzimat iltizam mn.ı.l~.inü 1wJclJ.rrna:-;.:J mı.ı\FJ.:f

fak olamarnJ.!":tJ_r( 26). İl tize.m usuli.i ça{",ırrı.u:,drı. v.-;.;R:ıünrnn. ün-

kanı ka1rnamı r_ı ve hiçbir tarafta uy :-~ulamnrı.vnn t:J.rih:::-;e 1 

bir sistemdir. 

2. İhale Usulü: Biçimsel yönden iltiz~ma çoK ben

zemekle birlikte. esas ta il tize.mdr"m fark1J.dır. :İho.lr; usu

lünde de verr~inin tahsili yine bir üçüncU :-:ahsa veri1ınek

tedir. Ancak burada mül tezimin yerini hı tan 1.5.çüncü r:o.itıc-c: 

ver~iyi devlet nam ve hesabına toplamnkta, kendi~i de 

topladı~ı tutar üzerinden belirlibbir yüzde almaktadır. 

İl t izrı.m i)::;u1 iJ.nde, ihaleyi devlete en çok ödemed.e l1ul ımma

yJ_ teklif eden kazandıp;ı ha1de, ihale umı.lünde ver<::i top

lama. işi ~n az yüzde almayı teklif edene veriJmekteGir. 

Bu usulde ayrıca, verGi toplo.ma. :i.f3ini üzerine r:üo.n k.Lın-

senin z.arar etme::-ıi i ht im::ı.l i ancak yanacarb. mr:::ır:·R.·J'J::ı.n.n 

alacai;ı yüzdeyi aşrna::n hal irıde m-ümkün olabil :ir. :hı.ı ~J n. ol

dukça zayıf bir ihtimnldir. 

İhaJ.e usulünde vergi topl8.:·rn.n 1-cimsenin zulüm ei';i

lirni ~ rrıiü tezime nazaran çok daha azdır. Ancak" bu 1ı~--ııJ.lde 

devletin :'.aı:·ar ihtimalj_, il tizama nr:,zaran daha fazlachr. 

Çünkü, verp;i tah s ila tınJ.n dii.şük olması hal inde zarf:l.ra a

sıl katlanacak olan devlettir. Bu mmJ de artJ.k tarihe 

karısrr:ıstır. 

( 26) I:r ~ "'J \.'")r'r~ r • Hı.l.J .K.J .. d..ı.J, a .. p;.e .. , s.27~2. 



3. Halk temsile ileri eli ile t;cth~~ :il usulü: 

Bazen iJ.tiz~mla yanyana tatbik edilmis, bazen o~ 

nun yerine lw.im olmu.;; eski bir v::nı.ldi.ir. :tıtü~u.rrıJ-tı .veri-

ne maa s lı mal iye memurları vas ı tasJ_ ilc tah.Sil urn.ü ü 

konulmak ican ederken mali teşkilatın kifayetsizli~i do

layısı ile tahsil işi kasaba ve k~y milmessillerine bıra

kılmıştır. Halk temsilcileri vasıtası.ile tarh ve tahsil 

bir bakıma kolaydır. Tatbiki için memleketi k~nl2yan bir 

maliye teskilatı kurmo.ya lüzum yoktur. Bu iiibr:ırla da 

çok az masraflıdır. 

Ancak tecrübeler, bu usu.liin hiçde t:.•.tmin edici 

sonnçlar vermediğini açıkca göstermiştir. Halk tcrnrıil

cileri akraba ve dostlarına karoı il tiınasta bulı.mım

ları, nü.fu:'Jlu. şahıslardan vergi almaktan korktukları ve 

çekindikleri halde, di~er kimselere karsı çok gaddar 

davranmı~ılardır. 

Tecrübelerin oltımsuz sonuç vermesinin bir sebebi 

de, vergi tarh ve tahsili gibi çok güç ve nazi1{ bir va

zifeyi kabule, itibarlı kimnelerin yanasmama2ıdır. Uy

le ki bu üş çok defa ehliyetleri şüpheli hatta cahil ve 

harü-ı kimselerin elinde kalmıştır. Bunlar, bir taraftan 

keselerini doldurmak~ di~er taraftan da mıl8~yen miktar 

varidat temin edebilmek için, mükelleflerin çoihmlu(;ı: 

üzerinde her türlü tazyik ve z.ıüüm icra etmislcrd:Lr. 

Osmanlı İmparatorlu~unda vereiler, uzun müddet 

heyetler, imam 

olunmuştur. Bu 
etme vazifesi, 

ve muhtarlar tarafından tarh ve tahsil 

kimselerin, vercileri da~ıtrna ve tahsil 
A bdülaz iz d . · · '"· kc' ", , evrının uOnuna a~ar nevarn 

etmiştir. Abdülhamit devrinı:le tarh muameleleri muhtar

lardnn alınmakla beraber, tahsil isi yine bunların elin

de k.c.üm:'.f3tJ .• Tahsil. isleri ancak 1903' de muhtarlardr:m 

alınmıs ve ill\: muntazam tahsil teşkilc,tJ.ınn kurı_ılrnn.ı:ıına 

JB 



19 

1908'den sonra ba~lanmıştır(27). 

.ö 

V - MATHAlliN BBLİHLKNMESİNE İIJÜiKİN KOMİSYONLAR 

Vergi matrahlarının belirlenmesi yukarıda açıkla

dığımız gibi çeşitli usullere göre olmaktadır. Bu usulle

rin uygulanmasında bazı hallerde mükellef ile VE4~gi da-··· .. 
iresi komisyonlar halinde ortaklaşa çalış~aktadır. Ver-
gi matrahının belirlenmesir.ya da matrahın belirlenmesi-
ni etkileyecek tilçUlerin tesbit edilmesi işlemi içip~ko~is
Yônlarda çeşitli meslek gruplarından temsilciler yer al~ 

maktadır. 

Vergi mevzuat:ı.mızlai:ig:lüiLJJLL~~t·, e;öre kurulan çe

şitli komisyonlar bulunmaktadır. Bu komisyonları üç 

grupta ele alarak inceleyelim. 

ı. Takdir ve Tahrir Komisyonları 

Vergi Usul Kanunu Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergi

leri ke:munlarıyla birlikte 1 Ocak 1950 t~ırihind.e yürür
lüğe girmiştir( 28). Vergi Usul Kanunun yürürlü{i';e lwnul
duğu tarihde yürürlükte olan vergi kanunlarındaki hüküm

lere göre şu komisyonlar kurulmuştur(29) : 

a) Kazanç Vergisi Re'sen Takdir Komisyonu, 

b) Muamele Vergisi He' sen Takdir Komif3yonu, 

c) Veraset Vergisi Takdirj Kıymet Komisyonu, 

d) Bina Vergisi Takdir Komisyonu, 

e) Arazi Vergisi Takdir Komisyonu, 

f) Bina Vergisi Tadilat Komisyonu, 

g) Arazi Vergisi Tadilat Komisyonu, 

(27) DİKMEN, a.g.e,, s. 121. 
(28) V.U.K. Kanun No: 5432, Kabul tarihi,7.6.1949-15 

Haziran 1949 gün ve 7233 sayılı Resmi Gazetede ya~ınlanmış 
(29) V.U.K. Gerekçeleri , T.C.M.B., G.G.Md. Yayınları, 

Ankara 1988,s.6. 
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VUK Tasarısına alınan hükümlerle, kt1rul uş ve va

zife itibariyle b~rbirine benzeyen ve hatta birbirinin 

aynı olan komisyonlar birleştirilmiş, bütün komi~~cirila- .o 

ra müşterek hükümler de bir araya toplanmıştır. İllerde 

vergi tatbikatında çalışacak komisyonların sayısı bu su

retle yediden üçe indirilmi~tir~~. 

.,. 
A- Takdir Komisyonu: VUK hükümlerine göre 1 .;kı;.ru-.' .. 

lan bu komisyonun görevleri; yetkili makamlardan iste-

nilen matrah ve servet takdirlerini yapmak, Vergi Ka

nunlarında yazılı fiyat ücret veya sair matrah ve lcıy

metleri takdir etmektir. Kısaca görevlerini belirtti~i

miz takdir komisyonunun kuruluş şekli görevleri, karar

ları ve uygulamasına ilişkin ikinci bölümde geniş açık

lamalar yapacağımız için burada fa:~la bir açıklama yap

madan di~er komisyonlara geçeceğiz. Şunu da belirtelim=·
ki, Takdir komi:Jyonunun kuruluşu, üyeleri ve görevleri 

ile ilgili olara}:: 1950 yılından günümüze kadar bazı de

ğişiklikler yapılmıştır. Bu konuda da ileriki bölümde 

açıklamalar yapacağız. 

B- Tahrir Komisyonu: VUK bölümlerine göre kurulan 

bu komisyonun-amacı Bina ve Arazi Vergilerinde vergi 

matrahının belirlenmesidir. VUK'nu Tahrir Usulünü: "Tah

rir usulü gayrimenkullerden alınan vergilere ait matrah

ların bu kanuna göre kurulı:m komisyonlarca tahmin ve tes

bit edilmesidir. Tahrir usulü, birlik itibariyle yapılan 

"Genel tahrir" ile "Tadilatı" ihtiva eder."(30) 

Genel tıahrir, bir iJç~; dahilindeki büti5n bina

ların veya bütlin arazinin yazılarak, binalarda gayrisa

fi i ratların arazide kıymetlerin yeniden tahmin edilm~ ş..i

dir(31). 

----c:;crY,-54.32--sa-y11.:ı ··v ~ti ~K~ Md •. 45...._ ________ . 

(31) 5432 sayılı v.u.K.Md.46 



Binaların ve arazilerin tahriri üçer kişilik 

"Tahrir Komisyonları 11 tarafından yapılır. Bu komisyan

lar valilerce tayin olunan bir kişinin başkanlı~~~al

tında seçilmiş iki üyeden kurulurlar. Genel tahrirler 

her 10 yılda bir tekrar edilebilir. 
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Yukarıda kısaca belirtti~imiz hükümler çerçeve

sinde tahrir komisyonları çalışmalarını sürdürmüqlerdir •. 

1971 yılına kadar olan süre içinde kuruluş ve gö~~Vleri 

ile ilgili bazı de§i;işikliğe uğ;rayan tahrir komisyonlar1. 

1970 yılında kabul edilen 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka

nunu ile kaldırılmıştır. Emlak Vergisi kanunu bina ve 
arazi vergilerinin matrah tesbit usulünü değiştirerek 

tahrir usulü yerine beyan usulünü getirmiştir(32). 

G- Tadilat Komisyonları: Bina ve arazi vergilerin

de iki umumi tahrir arasında vukua gelen tadilat dola

yısıyle vergi matrahlarını yeniden tahmin edilmesi işi

ni tadilat komisyonları yapmaktadır. Hangi hallerde bi

naların gayrisafi iratları ve arazinin kıymetlerinin 

takdir edileceff;i 5432 s. VUK 53. maddesinde ve y1.i.rür

lükteki VUK'nun 63. maddesinde belirtilmiştir. 

Tadilat mevzii ve ferdi tadilat olamak üzere 

iki şekilde düzenlenmiştir. Mevzi tadi1at kararı için 
ilgili bir veya birkaç mükellefin veya vergi dairesinin 

mevzi i tadilat isteğ;inde bulunması, ferdi tadilat için 

ise, ilgili mükellefin bina ve arazisi için tadilat is

teğinde bulunması gerekir. 

- .. ---·----··-----------------··---··------·-··-·- .. -·--·. ··--·--------···--------------------· -·--.-

(32) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu md. 41/3 



Gerek bj.nal~rda, gerek rırnzide tndilat tiçer kjni

lil\: ıır_rad.il8.t komi.syonları" tarafındo.n yo:r:nlı r. 

J~u komü,;ronlor, rrıalı.allin en büyül-: mUlkiyc mcmıJru

nun vergi daire s i mUdürU. olma~rR:n rı:e l ir menııı.rl::ı.rJ. cı.rD<n.n

dan seçecet:i bir bn:=;;ka.n ile :i.ld Liyeden Lnrulur( 33). 

1319 s. Emlak Vergisi Kanunu ilc T:-~.hrir kom:i..ı:-:yon

lan.rnn 1ı::::ı.lclı rılma:-n ve beyD.n ucn.ılünUn lwbul ed i1ırıe :d.y

le Tadilat konıisyonlcı.rı da bUyük ölçi.i.de islevini yJ.t.J.r-

mit~ dıı.rurrdu.d1.r ( 34) • 

2. Orto.lama Kar Hadleri İl ve l'i\örkc:;o~ I\orrıü~yonıı: 

Ortalama kar hadleri y~ntemi ve~~i ;çilvenlik Mn

lemlerind·2n biridir. Bir tür r)3t\.irii. r:w.trnlı. bel:Lrlemo 

yCintemüU.r. İnletmelerin giderlerini nid.rme ve r:el:i.r

lerJ.ni dlistik gösterme e~ilimine set çekmeyi 2maçlar(35). 

" Orta1ı:-tmr: l\:ar hadleri usuli.i 19 50 yJ.l:ı.nda ::Uriirl U-

(;e r,iren 5432 scı.yılı VUK i1l'J i.lld<3f:1 eclilrrıis bir ıırculdüY.·. 
Bu u:'Jüle r::_ire, bazJ. hall•.::;rde ver7i matrn.1ıırnn ortc.J:ı.nlf'. 

kı:lr had.lerine dayanılarak tesbit edilme s i w:;ıı1d1jT. BıJ 
1.wul gelir vergisinde beyann::ımeye dayanan tn.rh m:.;üJ UnLi. 

tamarrı1D.V'J.CJ. olarak kullanılır( :36). 
- A ~ • - • - • Orta.lama kar hadlerJ.nJ_n i.1e1J.l'.Lenme!:Jl konıwundo 

ortalama k&r hadleri i1 ve merkez komisyanJ~rJ g~rev-

lendj:ri1mü~t ir. 

Ortalama k~r hadlerinin tesbiti, -bu usıJllin iJk 

defa ö.i_L,-,c·t; lerıci ir); i sırada- me nl eki te :::e lr.:ki.J11erc n :·nı.nıl-

----------------·----
( ') ., ) 
,..).) eo 
(34) KIRDAG, a.g.e., s.86 
f Jr") { ~~\ 

' ·' 
bııl 1971~ s. 248. 

Vergi Siotemi Cilt: ı, Iutan-



r!:r:ıJ.i_,,e Bal:anlı~b.nca emtia ve ir; ne'vilc~rine r~örc 

hazırlanan cetveller Uzerine her il merkezindeki tica-
ret odaL;ı.rı. ti.cr:r,et odası bı!l1nı:·::r,v.,··e.,-- yerlerde 1H::lr::cJ:i

yele:ece kurnlacak 15zel bir lcmn:Lsyon tn.ro.fırıdan ilr;e j_

ti bariyle ve m.:=ı.halli defterdo.rJ.n yazJ.Jı t ··Je bi nd en rı::-ıs

layarak üç 8.\- i c; inde te:--1 bit ol unmr::.ktwr:h .(31-). 
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:2.13 <3o.:·rıJ ı Vergi Usul K:.nunu d.e(:';icd.klii/:i ile Def

terdar vey::.ı. teskil ed.c-;cet~i bir m::ıli.:·re m·:::mı;rt~ bc:ıckı::nılJ_:;.ın·

da me::~ıeı~ Vvrrıl v.~ls.rından sec:ilecck d. ört üve ile (5~7,e1 

komi:;~-.ro:n lnn~;;lr.ı8.:'0J. ko.rarlnstJ.rJ..lm::ı..~~ darı.a :c:orıTa yaın.1n.n 

de?:i:~iklil:lerle; özel l<:.enim tem;cı:i1ci..1erini:n.! bjJ.}:r:u:ıD:ı 

tonlnntıya katılmadıklarından. kararların alın~a~J is-

1eminin n::-;Jo.da :u?.ld.J_ğı r:erekces i.vle ( 38) u-.,.relnrcicm U c: 

tane::;i idare~:ıen jJcL tanesi öz;e1 ke,5imderı o~lıı::nın.;~: 
,, 

r; ,'Jr~-

lanmır:~tır. 

LLler:~e ol nstı.ırı.ll~:m Ortn.1n.ma K0r F~ldleTj 1< orni.syo-

nıınun tcı;bit ettHd cctve11er ilizenlenmelerini takiben 

,.... 

lan Orta1ama Kar Hadleri Ivler};:ez. r:omisyonunı_ı_n i_nct:':leınesi-

ne to.bj_ tut ·1mn:;t1ır. Bu komisyon r~el en cctve J.:Leri i..nce-

leyerek ke<:d.n kararı vermekte, bu 1ı:arr:ır L!<:J.liye :i:;a}:·.smlJ

ğınca malıallerine teblj).~ olv.nma1dndır( 39). 

A 

Ortalama Kar Hadleri Ecmisycrnı, I·.ır::ı.l:i..'.'(~ :C>:dcı:nlıib. 

Gelirler Ge-.n.el r,:i.iJüri.i. i1;~i .. --

li G-enel Müdür B.asyardırıcısı veya bunlan.ıı tc::::}dl edece

ği kirn~ıelerle 1l:ürkiye IJ:1icaret Odaları. ~~ana~.rj_ Odrı.lo:rı IF8 

Ticaret J:.orsalo.rı Bii•li[~inin i1ü temsilci:dTı<len k.uru1nr. 

J. Zirai Kazançlar İl ve ~erkez KomiGyo~l~rı 

Zireti Kazançlar İJ .. Komisyonları :z.irn.i knz.rmr~lcı.rJ.n 

( 37) 5432 :::f:.1.VJ_1ı V.U.K. md. 42 

(38) rı") h") 
C..JU .. J V.U.K. Gerel{c:esj_ 

~ 
8 .• ,g.f) . ~ s ... 586. 
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verr;i.lendirilınesinde lwllanJ.lan zirai ko.zanç ölçülerini 

belirlemekle g0revlendirilmiştir. İl komisyonları Vergi 

Usul Kannnunun 46'ncı maddesinde belirtilen jJJceler doF~;
rul tummda, zirai kazanç ölçülerüün nycı:ulanmaya basla

nılacağı ilk takvim yılı içinde bv ölçüleri belirleye

rek o yılın Nisan ayı sonuna kadar iV1er1-ce7ı Komii3~ronuna 

gönderilirler. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu zirai kazançla

rın belirlenmesj_ne iliskin yönetmeli~i hazırlar. Zirai 

kazançlar il komisyonlarının gönderdikleri zirai kazanç 

ölçülerinden hatalı ve nokoan bulduklarını ilrill ko~is-

yonlara Feri gönderir. İl komisyonları israr kararı ve

rilmisse bunü-ırJ_ inceler, uygtın görmedir-d takdirde re'

sen ve kesin olarak yeni ölçüleri belirler. 

Zirai kazançlar il komisyonu VaJ.inin ba0kanlı~ın-

da defterdar, gelir müdürü~ ziraat müdürü~ veteriner 

müdürü, il merkezindeki Ziraat Bankası sube mtidlirü ve 

seçilmiş üç üyeden kurulurC40). 

Zirai kazançlar Merkez Komisyonu, Malj_ye Bakanlı

~ı Müsterarının baskanlı~ında; Gelirler Genel Müdürü ile 

Gelirler Genel Müdürlü~ü'nün iki TarJm ve Orman Bakanlı

~ının üç, Eiraat Odaları Birlj_~inin iic ve Devl0t Üretme 

Çiftlikleri Genel MüdürlüğünUn bir tem~ıi1eisincien kııru--

lurC4-l). 

(39) V.U.K. md. 43. 

(40) V.U.K. md. 83 

(41) V.U.K. md. 85 



..,.. 
J.·-· ~: AE.DtH KOi·ÜSYCHUNl1N T f\J'r:nn.: 

~:,~~-kcJii· 1tomis~ror1.11.rıı.J.r~ tG.rıJ_rn1 1ı.ı;_k·u1c \re rrıD.1 t··/e lt1 tr~.p-

le.n.nda yn.-cn1rnz:ı.mıotJ.r. Eı.ırad::.ı, teJ~dir ve }~omi::yr;n ke1 ime:.... 

lerinden yola çılcarg,k bir tanım yc.mmıya çr:ılı:-~('ı.c::ı,<::ız.. 

. .. ·-ı •,• '' ":·.. '1 • - . \1 .. • .. T nk. d ır: ()_-~-um·. , dGi':r: rlcnnJ_rme Iz, der:.c~r !").1_ çnıe K, kı.:·r-

etmek mnacJ_yla olustıJ.r: la.n kuruld.ı.ıı·. Gerçelzten de t·.•J::cL:ir 

}comi:ıyorıl'lrı bı.ı tanımn. u:.rr::ı.ı.n olc:ı.r.:l.k matreJı t:,_Ji:ıij_ d vn 

de~er te3biti için kurulan idare ve mesleki tenekkUller

den o1u'~ı.9.n. bir kurıüdur. 

----·--

(4 ') ) Tj'··ıl(-ıı)r rrp-r•·ı' "nıo·r:•·'ı 
'--· [- \, ",[ "" \.·'--)- •• ~-· ,!. • ll '-" . --

[3. 608 
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III- TAKD!R Küt1İSYONLARININ, KlJI\UDJ §ü 

Yürürlükte bulı.:_nan VUK 'numuz Takdir Komisyonlarının 

kuruluçunu 72 .madde de düzenlemi:::tir. Bu maddede üç çe.si t 

takdir komisyonunun kurı..ılu~;:unıJ. belirtmird:;ir. J?.unlar: Takd:ir 

komisyonu, Arsalara ait Takdir Koırıis;yonu ve i~rc.ızilere ait:' 

Takdir korrıisyonudur .. ~,imdi bı_ınları sırasıyla açık1a~ralım .. 

1- Crakdir Komis;yonu Kurulns'U 

Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde mal 

müdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerdeilgili ver

gi dairesi müdürUniin) vrıva bu:ihların tevkil edecekleri memur

ların başkanlı~ı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki 

memuru ile seçilmiş iki üyeden ku.rulur(43). 

Vergi Usul Kanunumuzda belirtildigi gibi komisyon iki 

6zel kesimd~n ve üt idari kesimden olmak lizere beş kişiden 

oluşmaktadır. Komisyonda çoğunluk idari temsilcilerinin e

linde bulı.~nmaktadır. 

Takdir komisyonıınu olnı;turan üyelerde çogıınluğ'J. mes

leki te~:;ekkiillerden seçilmiş~;üyeler oluE;tH'tı.;yordı.1. Üç i.i;ye 

mesleki teşekkiülerce seçiliyor'; bir ba;::kan ve bir ü;yede i

dareden kondsyona katılıyordu ( 44). Vergi matrahını ta1cdir 

yoluyla tayin edecek bu komisyonda çotı,unlur1ı.ın rniilı;:ellef tem

silcilerine verilmesinde amaç; mükellef haklarJ.n:ı.n korunması 

şeklindeydi ( tb). 

( 43) V.U .K. maal .. 72 
( 44) 5432 Sayılı V .U .K. md .. 66 
( 4~ 5432 Sayılı V.U.K. Geçici Komisyon Raporu md. 66 

Ttirk Vergi Kanunları Gerekçeleı~i T .. C. r1 .. B. Gel.Gen.:Nüd. 

Ankara 1988 1 s. 126. 



Ayrıca komisyonların tam mürett.bleri ile toplanıp 

mutlak ekseriyetle karar verecekleri hükme bağlanmıştı(46) 

Uygu.ilamada bu üyelerin toplantılara nıuntazaman i~ıti
rak etmeleri sonucunda komis;yonun toplanması ve karar alma

sı güçleşmekte ve nüfusu az olan ilçelerde aranan vasıfta 

tlyenin bulunmasında güçlük çekilmekteydi. Komisyonun kuru

luşunun ve toplanmasının aksamaması için yukarıda belirtti
~im gerekçelerle mesleki teşekküllerce seçilecek üye adedi 
ikiye düşürülmüş, bu suretle komisyonun dört kir;~iden ol n şa.w. 

cag:ı hiikıne baP.';lanmıştır(47). 

Daha sonra 205 sayılı kanı.:nla komisyon bünyesi yeni
den üçü mi:lkellef diı?;er ikisi idare temsilcilerinden olmak ·· 
üzere düzen1enmL;.tir. Bu def?';işikli[';e ait gerekçede; ".o •••• 
koınis~ronların takdirlerine kars>ı, mükellef'lerin güvenini 
arttırmak, takdirierin daha isabetle ya~ılmalarına imkan 
vermek düşüncesiyle liye adedi dörtten beş~ çıkarılmış ve üç 
üyenin mükellef temsilcisi olması kabul ....... n edildiği ifa
de olunmnştur{tlfl). 

Daha sonra yapılan değişiklerle Takdir Komisyonu'nun 

kurıJlı.:ı.şı.J.nun, bir başkan iki vergi dairesi üyesi ve iki mes
leki teşekklil fiyesi olmak lizere beş kişiden o~ıçacagı hükme 

baglanmı.ştır. 

Takdir komisyonunun liyeltam sayısı ile toplanıp mut

lak ekseriyetle karar verecekl
1

ri hlikmlinlin de~istirilmeden 
önce yfjrlirli.ikte oldut;u dönemde 1 DanJ_ştay 'da aynı doğrn 1 tu da 

ı 

kararlar vermiş ve eksik U:;re ite toplanan komisyonun kara-
rının geçerli olmadı~ını belirimi~tir(49 ). Ancak Yasa hük

münün de~~iı:;tirilerek takdcLr ko~isyonunun çor'Sı.mlvkln topla
nıp çoğunlukla karar alabileceği hükmünün E~etirilrnes:i.yle Da

nıştqy ictihatlarıda bu yönde gelişmiştir(50 ) • 

(46 ) 5432 Sayılı V .U .. K. md. 79 
(4-7) v.u .. K .. Tadil Tasarısı ve Gerekçesi md. 17 a.g .. e. s.310 
(48) 205 Sayılı v.u.K. Gerekçesi md. 6, a.g.e., s. 462 

(49) Dn. ?.D. 9.5.1973 Gün ve E: 197l/481L~, K: 1973/1379 
(Dört kişi ile verilen takdir komisyonunu kararları ye-

rinde değildir:Dı 



Burada r5unu belirtmek isteriz, mükelleflerin korun

ması amacıyla, takdir komisyonu üyelerinin mükellef temsil
cilerinin çoi_9.ınluğuyla oluı;>turulması hükmünün değir;:tirilme
si; çoğunlu@ın idareye geçmesi ile mükellef hakları ne dere

ce korı.ınacaktır. AyrJ_ca komisyonun çoğunlukla toplanıp ço
@ınlukla karar vBrmasinde mükellef temsilcilerinden birinin 
toplantıya gelmemesi halinde komisyon; toplantıya gelen ü
yenin obımsuz oy vermesi halinde bile karar alabilecektir. 

2-Emlak Vergisi Uy~ılanmasında Arsalara Ait Asgari 
Ölçüde Birim Değer Tesbitinde Takdir Komisyonunun 

Kuruluşu 

Komisyon., belediye başkanı veya teşkil edeceği memu
run başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile 
tapu sici1 müd.lirü ve;ya te:;kil edeceği bir memur ve ticaret 
odasınca seçilrni~ bir üye ilm ilgili mahalle ve köyün muh

tarından kurı..üur( 51) .. 

3- Emlak Vergisi Uygulamasında Araziye Ait Asgari 
Ölçüde Birim Değer Tesbitinde Takdir Komisyo

nunun Kuru lu şu 

Komisyon, Valinin ba::.kanlığı altında defterdar, ~ra

rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü, il merkezindeki 
ticaret ve ziraat odalarından seçih1iş birer üyeden kurulur 

( 52). 

IV- TAKDİR KOMİSYONU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ 

Takdir Komisyonlarını olu:, turan üyeler şunlardır: 

1- Takdir komisyonu başkanı 
2- İlgili vergi dairesinin yetkili iki menıı.ı.ru 

3- Seçilmiş iki üye 

( 50) Dn .. 4- .. D .. 12 .. 4- .. 1985 gün ve E: 1984-/4435, K: 1985/1162 
(Takdir Komisyonlarının üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanıp, çoğunlukla karar verebilecekleri hk.) 

(51) ve (52) v.u.K. md. 72 
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1- Takdir Komisyonu Ba~kanı 

Takelir koır.isyonuna başkanlı[~ı kim yapacaktır. Bu so

rumuzun cevabını VUK md. 72 de bıılabiliriz. Buna göre; tak

dir komisyonu başkanı, illerde defterdar veya defterdarın 
teşkil edeceği memurdur. İlçelerde ise dı..ırum müstakil vergi 
dairesi olup olmadıe;ına göre değü:mektedir. Eğer müstakil 
vergi dairesi varsa ilgili vergi dairesi müdürü veya te~kil 
edeceği memur takdir komisyonu başkanıdıtr(5J). Hüstakil ver
gi dairesi yoksa malmüdürü veya te;;kil edeceği memur takdir 

komisyonu başkanıdır. 

BuTada şı..ınu da belirtelim ki; takdir komüı:ronları da

imi veya geçici olurlar. Daimi komisyonların nerelerde kuru
lacat:;ını r'laliye ve Gümrük Bakanlığı belli eder(54-). Nv.vazzaf 
Takdir Komisyonu ba::;kanlıırı ilgili daire amirinin inhası ü

zerine Maliye Bakanlığınca atanırlar(55). 

Uygulamada muvazzaf takdir komisyonu başkanları daire 

amirlerinin inhası üzerine değil, imtihan yoluyla seçilmek
tedir. !mtihan yoluyla takdir komisyonu başkanının seçilmesi 
r1aliye Bakanlığı iç genelgesi ile yapılmaktadır(56). 

2- Vergi Dairesinden Katılacak Üyeler 

VüK md.. 72 takdir kornisyonlut:,ı.ı.na ilgili vergi daire

sinden yetkili iki me:rnı...ı_run katılacağı hükmünü getirrilÜ}tir. 
Bu hükme göre ilgili vergi dairesinden yetkili memurlar kim
lerdir.ve ilgili vergi dairesinden ne anlaşılacaktır8 

lleili vergi dairesi, hakkında takdir yapılacak olan 

mükellefin bağlı bulundut;.'1..ı vergi dairesiclir. Yetkili memur 
ise mükellefin baE;lı olduğu vergi dairesinin amiri, amir mu
avini veya gelir· memuru gibi vergi işlerinde karar verebile-

cek yetkide olan bir memurdur(57 ) • 

(53) v.u .K., md .. 72 
(54) 30 .. 01.1964 gün ve 395 sayılı kanun, Hali Kanunlan Cilt: 

18, T.,C. !vTaliye Bakanlığı Bütçe ve l\~ali Kontrol IVfüd., 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 1986 s.. 421~ 
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3-Takdir Komisyonunun Seçilmiş Üyeleri 

Takdir komisyonunu olnşt,_ıran ü:yelerden iki tane mes

leki teşekküllerden seçilir. Bu üyeler tüccarlar için tica

ret odasınca, dieer meslek erbabı için bunların mensup ol
dukları mesleki teşekklillerce kendi üyeleri arasından veya 

hariçten seçilir. 

Üyelerin seçilmesi ticaret odaları veya mesleki te

şekklillerce yapılacaktır. Fakat bu seçimin muhakkak surette 
ticaret odası veya mesleki teşekküle dahil bulunan kimseler 
arasından yapılması şart de€Çildir. Oda veya mesleki teşekkül 
dışında da üye seçilmesi mümkündür. Bilindiği üzere mesleki 
teşekkliller kavramı, san'at vemeslek erbabının kurdukları 

meslek birliklerini ifad~ eder. 

Belediyeler, Ticaret Odaları ve Mesleki teşekküller, 
takdir komisyonu başkanınJ_n yazılı talebi üzerine en geç bir 
ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu 
mecbüriyet zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en 
büyük mahalli amiri tarafından seçilir(58 ) • 

Burada VUK üye seçme mecburiyetine bir mlieyyide (ce
za) getirmemiş ve teşekküller tayin edilen müddet zarfında 
komisyon iiyelerini seçmezlerse, seçme hakkJ_nı mahallin en 
büylik mülkiye amirine ( vali ve kaymakamlara) havale etmiş
tir. Gerek ticari, gerekse mesleki bir ihtilafın hallinde, 
(birnevi hakem vazifesi olan) takdir komisyonu ü;yeli[;i ;;;üp
hesizki en ziyade o meslekten ve o meslekteki meslekda.şları;..,: '· 
nın durumunu o meslekten olan kişi hakkıyla bilebilir. Bu i-

( 5~ Remzi KOŞAR Eskişehir Takdir Komisyonu Başkanı 
(56) V.U.K. ve !zahları T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdü.rlüğü Yayınlanı No: 4, Ankara 1949, s. 232. 

(57) v.u.K. md. 73 
(58) V.U.K. md. 73 
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tibarla mesleki teşekküller üyelerini kendileri belirlemez
lerse meslekdaşlarına büyük bir ihtimalle zararları olur~) • 

. o 

V- TAKD!R KOM!SYONU ÜYELERt !LE !LG!L! 

D!GER HUSUSLAR 

l- Takdir Komisyonları üyelerinde Aranacak:V.asıflar 
'ı! 

Takdir komisyonları mükelleflerin vergi I)lat'rahlarını 
belirlemekte ve buna göre vergi tahriyatı yapılmaktadır. Ma
trahın pelirle~mesi gibi mükellefler tarafından önem arze-

r·---------·---
den bir hususda:..karar verecek olan takdir komisyonunun üyele-
rinin rin güvenilir kişilerden seçilmesi gerekir. VUK'un bu 
hususu dikkate alarak VUK md. 87 de komisyonlara seçilecek 
üyelerin hangi vasıflara sahip olacakları belirlenmiştir. Bu 
maddeye göre memurlar dışında seçilecek üyelerde şu vasıflar 

aranır. 

1- !yi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş 

gördüğü muhitin emniyet ve itimadını kazanmış b'J.lunmak .. 

2- Kamu hizmetlerinden memnu olmamak ve medeni hak

lardan iskat edilmiş bulunınamako 

3..:. Ağır hapis veya şeref ve haysiyete muhil bir suç

tan dolayı hapis cezası ile hükümlü olmamak. 

mak. 

4- Vergi kaçakçılığından dolayı cezalandırılmış olma-

5- 30 yaşını bitirmiş olmak. 

2- Takdir Komisyonu Üyelerinin Görevlerinden Doğan 

Hak ve ödevleri 

Takdir komisyonu üyeleri takdir komisyonlarının oluş-

(59) Selahattin DOMLU , v.u.K. Şerh ve 1zah1arı, Cilt: ı, 
!stanbul 1957 , s. 24. 
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turnlmasında ve yapılan çalışmalarda üstlendikleri görevler 
sebebiyle bir takım ödevleri yapmak zorundadırlar. Ayrıca bu 
görevleri dolayısıyla bazı haklara sahip olmaktadırlar$ üye
lerin yapmak zorunda oldukları ödevleri ve haklarınJ. şöyle 

sıralayabiliriz. 

tutmak, 

etmek, 

A-Ödevleri: 

a) Nükelleflerle ilgili öğrendikleri sırları gizli 

b) Komisyonda çalıçacağı süre için bir defa yemin 

c) Toplantılara devam etmek. 

B- Hakları: 

a) Oy hakkı, 

b) ücret hakkı, 

c) Görev süresince üyeliğin devam etmesi hakkı. 

A- Ödevleri.İ.: 

a) Nükellefle İlgili Öğrendikleri Sırları Gizli 

Tutmak 

VüK'un vergi mahremiyetini düzenleyen 5 .. maddesinde 
n A~a8ıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin 
ve mükellefle ilgili kimselerin şahısıarına mnamele ve he
sap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları ve
ya gizli kalması lazım gelen diger hususları ifça edemezler 
ve kendilerinin veya üçüncü ç:ahısların nef' ine kullanamazlar. 

1- Vergi w1ameleleri ve incelemeleri ile u~raqan me-

murlar; 
2- Vergi mahkemeleri, bölge i~are mahkemeleri ve Da

nı0tayda görevli olanlar; 

3- Vergi kanı:ı.nlarına göre ko.r;ı.lan komisyona i~.tirak 

edenler; 
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4- Vergi işlerinde kullanılan bilirkiç:iler; 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin 
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez. Aksine ha

reket edenler hakkında T. Ceza Kanununı.m 480, L~8[: ve 482 'c i 
maddelerindeki cezalar üç misli olarak hükmolunur. 

Bu yasak.1 yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden 
ayrılsalar dahi devam eder." hükmü getirilmiştir. Bu hükme 
göre takdir komisyonu üyeleri gerek görev sürelerinde ge
rekse göreviden ayrıldıklarında vergi mahremiyetini ihlal 
etmemek zorundadırlar. Vergi mahremiyetini ihlal edecek o
lurls.rsa VUK'un 5. maddede belirtilen yukarıda yazılı ceza
lara çarptırılacaklardır. 

b) Komisyonda Çalışaca~ı Süre İçin Birl Defa 
Yemin Etmek 

Takdir Komisyonu Üyeleri teçekküllerince üye olarak 
seçildikten sonra takdir komisyomJnda göreve baE;:lamadan ev
vel (takdir komisyonu başkanı ve ilgili vergi dairesi me
murları huzurunda) yemin etmeleri gerekir. Bu yemin mecbu
riyetine VUK. md. 88 de değinilerek nasıl yemin edileceği 
şöyle belirtilmiş~ir: 

" Komisyonda çalışaca~ım süre zarfında tam manasıy
le vicdan ve kanaatim icaplarına tabi kalacağıma; hiçbir 
sebep ve tesir altında adalatten ve doğruluktan ayrılmaya
cağıma, gerek devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, 
takdir ve tahminlerde herhangibir tarafa temayül sııretiyle 
görevimi kötüye kullanmayacag-ıma namusuro üzerine yemin ede

rim." 

Yemin; metinden de anlaşılacağı üzere yalnız vazife 
görecekleri süreye inhisar edecek şekilde hazırlanmı9tır. 
Bü sebeble süresini deldurduktan sonra yeniden seçilan üye
ler tekrar yemin ederler(6o). Yemin, bilhassa taraf tutma
yacaklarını, dostluk, yakınlık, veya rekabet, kin, garez 
gibi sebeblerle; ::-hak ve adaletten ayrılmamayı, vicdan ve 
kanaat dışında harekete ve hüküm vermeye mani olmay~ hedef 
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tutmuştur( 61). 

Takdir Komisyonu üyeleri ~ıkarıda belirttiğimiz mad

de hükmüne e;öre yemin etmek zorundadırlar. " Bu madde gere
ğinin yerine getirilmemesi halinde komisyonların vermi.c;: bu
lundukları kararlar hubtken sakat olup hükümsüzdürler(62). 

c) Toplantılara Devam Etmek 

Takdir Komisyonlarının zamanında toplanıp, kendileri
ne verilmiş bulunangörevleri yerine getirmeleri ve hizmeti 
aksatmamaları için; liyelerinin toplantılara katılması, devam 
etmesi gerekir. Bu sebeble takdir komisyonu üyelerinin ödev
lerinden' bir tanesi de toplantılara devam etmektir. 

VJK üyelere taplantılara katılmaları husus'ında bir 
zorunluluk getirmemiŞtir. Üyeler herhangi bir sebeble top
lantıya gelmeyebilirler. Bu durumda yedek üye toplantıya da
vet olunacaktır. Ancak seçilmü;:lerden, mecbur bir se be be da
yanmaksızın, üç müteakip toplantıya gelmeyenler istifa etmiş 
sayılırlar ve bu liyelerin yerine yedek üye asil üye olarak 

getirilir(6 3 ) • 

Kanun koyıı_cu üyelere tcıplantılara katılmaları için ke
sin bir zorunluluk getirmemeınkle beraber; mücbir bir sebebe 
dayanmaksızın üç müteakip toplantıya gelmeyen üyey~ müstafi 
kabül edeceğini belirterek üyelerin deva.mını sağlamaya çalır,~ 

( 60) Recep TURGAY , V .u .K. ve Tatbikatı, Serınet f1atbaası , 

!stanbul 1958, s. 163. 
(61) Selahattin DUI'1LU, V.U.IC. f_:.erh ve !zahları, Cilt: 1 

!smail Akgün l\-Jatbaası , !stanbul 1957 , s. 257 
( 62) H.Fevzi Kl'ı.RAGöZOGLU , Vergi Hukuku Yayınları : 2-3 

A~kara 1977 , s. 211 
(63) Mucbir Sebeb : V.U.K. md. 13-15 
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mıştır( 64). B- Hakları 

a) Oy Hakkı .o 

V U K'nu takdir komisyonunun üye tam sayısının ço

ğQnlu~ ile toplanabileceğini ve çoğunlukla karar verece
ğini belirtmiş, ayrıca oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğLl tarafın çoğunlukta sayılacağı hükmünü getirmiş- . . ı ~ 

tir. Takdir komisyonu iki vergi dairesinden, iki ıseçilı;niş 
üyeden ve bir başkandan olmak üzere beş kL;:iden oluştu~
na göre, komisyon kaç kişiyle oluşabilecektir, çoğunluk 
sayısı kaçtır. Bu sorunun cevabını yukarıda belirtti~imiz 

hükme göre şu şekilde cevaplayabiliriz: 

Takdir komisyonu üye tam sayısı 5 olduğuna göre pu 
sayının l/2 nin fazlası çoğunluğu oluşturacaktJ.r. 5 sayısı
nın 1/2 sinin fazlası 3'tür. O halde, üye tam sayısının ço
ğunluğu üç kişiden oluşmaktadır. Takdir komisyonunun üç ki
şiyle toplanarak matrah takdir etmesi kanun hükmüne göre 
mümkündür. Ancak uygulamada iki vergi dairesi üyesi ve bir 
başkandan teşekkül eden.takdir komisyonu kararlarının za
yıf bir karar olduğu bu sebeble komisyona üyelerin iştiraki-

nin sağlanmasına çalışılmaktadırt65)• 

Komisyon 4 üye ile toplandığında oyların eşit olması 

(2::,2) komisyon başkanı hangi tarafı tutarsa çoğunluk o ta-

rafta olacaktır(66). 

Keımisyon beş ki:,i ile toplanması halinde ise çoğunluk 

zaten idare tarafına aittir. Çünkü bir başkan veiki üye üç 

kişilik çoğunluğu sağlamış olurlar. 

Görüldüğü gibi komisyon 3 , 4 , 5 kişi ile toplanmaf"o:ı.a 
s ında çoğunluk hep idare tarafındar olmaktadır .. Bu ise karar~~' 
ların alınmasında seçilmiş üyelerin fazlaca bir foksiyonu 

olmadığını gösterir. 

L-___!==· ==··-=-==-==-=--=·-=·=-·~·-=··~-:':":' .. ------------
~64) v.u.K. Md. 90 
(65) Remzi Koşar , Eskişehir Takdir Komisyonu Başkanı 

(66) v.u.K. Md. 89 
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Yııkarıda .yaptıt~ımız izahlardan da .::mla~·ılacal;ı üze

re Takdir Komis~onunun seçilmiç liyelerinin oy hakları var

dır. Bu oy haklarını komisyon karar alırken kttllo.nırlar. Bu 

oy haklarıyla komisyon kararlarını etkilemeleri ise pek mü

mkün olmamaktadır. Anaak takdir komis2ronu ba;ikanının seçil

miş üyelerden taraf olması halinde oylarının bir sonucu ol

muç: olacaktır. Takdir komisyonun·un seçilmi~;. ijyelerinin oy 

haklarını; kullanmaktan başka bir etkinli[ti olmayarı faz. la

ca bir öneme sahip olmayan oy hakkı diye tarif etmek kana

atimizce yanlı~; olmayacaktır. 

Burada ~~unuda belirtmekte yorm:· vardır. T.:ı.kdir Ko

misyonlarının nisap hlikmü 2365 sayılı V U K'nu de~işikli~in~r · 

den önce; " Thı kısımda yazılı komisyonlar tam rntirettebleri 

ile toplanır ve mııtlak ekseriyetl.e karar verir( 67) ıı ~ şek·

lindeydi .. Bu hüküm çerçevesinde seçilıni:;~ üyelerin o;v hal·-:
larının önemli olduE,u ve alJ_nan kararları rahatlıkla etki-

lediP,·ini sByl~vebilirize Oünkfi üyelerden birinin katılmaması 
.... tJ .. t. 

komisyonıı.n o lı ı şmasını önledit1;i gibi ( 6E3) ijye leri.n ço@;unlukta 

olduttıJ komisyonlarda kararlar üyelerin istı.:~ği dof{;ru.l tı_ısunda 

çıkacaktır. 

b) Ücret Hakkı 

Takdir komisyonu seçilmiş üyelerine, komis;yonda bu

lundı.ıkları zamanda asıl işlerinde çalı;;aınadıklarından do

ğan kayıplarını karşılamak fizere ffideme yapılır. Yapılan bu 

ödeme üyelerin ücret hakkını olu:=;:turur .. Üyelere ödenecek 

ücret mahalli defterdarlık tatafJ.ndan, her iJ.çenin i-jzellik

lerine göre, tesbit edilir. Bu tesbit edilen tutaı' f'1cı.l.iye 

Bakanlığına teklif edilir .. Maliye Bakanlığı ne J.:::a.dar ücret 

(67 ) Dn... 7 .,D., 9. 5 .. 1973.. gün Ye :E;: 1971/4-~J.lJ-

K • ı 0.7'1/1"~ ?9 . . ... •' .... :; ; 

(Dört kişi ile verilen takdir komisyonları kararı 

yerinde değildir· .. ) 

(o rs) 5" '22 r< V TT K ID'~ '70 h 'i"';J.- A..?ft ıeU&.t.. • U• { ;1 



ödeneceğini tayin eder( 69)., Uygu_ lamada ödenecek ücret tu

tarları belirli bir standarda bağlanmıçtır(70). 

c) Görev Süresince Üyeli~in Devam Etmesi Hakkı 

Takdir komisyonu seçilen üyelerinin görev süresi uç 
yıldır. Seçil~n üyelere üç yıllık bir süre için görev veril
miştir. Bu görev süresinde üyeler toplantılara devam etmele

ri halinde, bunları seçen daire, meclis ve mesleki teçekkül
lerin seçimlerinin yenilenmesi bu üyelerin görev sürelerini 

kısaltmayacaktır,71). 
Yeni mesleki te~ekküller daha önce seçtikleri üyeler~~ 

den baçka bir üye seçseler bunu takdir komisyonnna bildirse
ler dahi önce seçtikleri üye görev süresi olan üç yıl için
de üyelif,inin devam etmesi hakkıdır. Ayrıca süresi dolan bir 

üyenin yeniden üye seçilmesi mümkündür. 

( 69) V .U .K .. md .. 92 

(70 Komisyonda toplantılara katılan üyelere; komisyon ba~
kanı, ~ergi dairesi üyeleri v~ seçilmiş üyelere her toplan
tı için 50 (elli) gösterge üzerinden 657 sa~ılı Devlet Me
murları için uygulanan katsayı dikkate alınarak (50 X 1281 
6400 TL) ücret ödenir. Ancak bir e;ünde ne kadar toplantı ya

pılırsa yapılsın tek toplantı kabtil edilire 
f.1emur üyeler ve başkan için alınacak ücret için sınır-

lama getirilmiştir. Haziran 1989'a kadar her ay için alınan 
ücretler 50000Tl (ellibin)yi Haziran sonrası a~·lar ise (yet-

mişbeşbin) 75000 Tl yi geçemez. 

( TU V .u .K. md. 91 
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VI- TAKD!R KOM!SYONUNUN TOPLANI1ASI ,O 

Takdir komisyonun başkan V'fi1· üyelerinin nasıl ve kim
ler tarafından seçileceğini gördükten sonra komisyonun top
lantısına kimlerin katılacagı toplantının nerede ve nasıl 
yapılacağı hususlarınıda açıklığaı. kavuşturalırr.. ,! 

Komisyonun toplantılarına ba:,kan veya vekiıl: bıraka
cağı memur, ilgili vergi dairesinden yetkili memurlar ve 
mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilğili 
olduğu teşekkülden seçilen üyeler katılacaktır. 'l'icaret o
dasından seçilen üyeler ancak servet takdirinde i:;ç) katıla·
caktır. Ticaret odası ve mesleki te~ekkül bulunmayan yerlerde 

belediyeler tarfından seçilecek liyeler katılır. 

Konuyu bir örnekle açıklarsak: " f-1tikellefin birinci 
veya ikinci sınıf tacir sıfatıyla beyanname usulünde vergi
ye tabi bulunması halinde vergi matrahinin takdir komisyo
nunca tesbitinde ticaret odasınca, götürü serbest meslek ka
zançlarının tesbitinde götürü matrahın iş ve hizmet nevi iti
bariyle bağlı bulundug,u veya ilgili olduğ;tı meslek ve sanat 
teşekküllerince ve götürü ücretlerin tesbitinde de varsa bu 
bu işçiler[e alakalı mesleki teşekkülden, işci sendikasın
dan ve bu gibi teşekküllerin mevcut olmaması halinde bele
diyeden seçilmiş üyelerin komisyonda hazır bulrınınası lazım 

gelebilir(72). 

Götürli usulde vergiye tabi mlikellefiyetJ.erle gerçek 

usulde vergilendirilen mükellefleri temsilen seçilen komis
yon üyelerinin, hangi teşekkilllerce seçileceği farklılık· 
göstermektedir. f;.öyle ki; Bakanlar leurulu 25.01.1986 tari
hinde aldığı kararla kimlerin tacir kimlerin ise esnaf ve 

88:-n_.a.tka:r· olduğunu t~sbi t etmiştir c 73) .. 
Kararnamede belirtilen htiklimlere göre gerçek usulde 

vergiye tabi olan mükelleflerin büyük bir kısmı tacir sa-

yJ.lmakt adJ.r. 
(72) V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:61, Tebliğler Dergisi , s.3. 
(73) Geniş Bilgi !çin Araştırmanıızın Sonunda Sunulan EK (l) 

'e Bakınız. 
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Gerçek us·ulde beyanname veren mükelleflerin V U K 
md. 30'a göre matrahlarının re'sen takdir edilmesi halinde 
tacir olarak kabul edildikleri için, takdir komis';Yoriunarı.iJi
caret odasından üyeler katılabilecektir. Gerçek usulde ver
giye tabi bir yorgancı ile otomobil satıcısının ticari iş
leri birbirinden çok farklıdır. Ticaret odasından koroisyana 
katılan üyelerin farklı meslekleri olan mükellefler hakkın
da doğru bilgilere sahip olmaları pek mümkün olm~y~caktır. ' 

ı... . ' 

Bu durumda üyelerin komisyonda fazlaca bir etkileri olma-

yacaktır. 

Götürü mükelleflerde ise her teşekkülden üyelerin ko
misyona katılmasıyla mükellefJerin kazançları hakkında doğ
ru bilgilere sahip olunması mümkün olmaktadır. Bu suretle 

gerçeğe daha yakın matrahlar takdir olunacaktır. 

VII- TAKDİR KOM!SYONUNUN ÇALIŞMA ~EKL! 

Takdir Romisyanunun çalışma şekli a:~ağıda maddeler 

halinde sıralanılarak açıklanmıştır.(,-:;.~. 

1- Mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini ye
rine getirmediği hallerde~ (Beyanname vermemesi, Defter tut
maması, Kanuni veek süre ge ~ikten sonra beyanname vermesi 
Pişmanlık hükümlerine uymmması gibi hallerde) Vergi Dairesi 
matrah takdiri için sevk fişi ile Takdir Komisyonuna sevk 

eder. 

2- Takdir Komis~onuna gelen sevk fişleri ilgili me
mur tarafından kontrol edilerek komisyon Başkanına bilgi ve
rir. Hata veya eksiklik varsa, tamamlanmak ve hatalar düzel

tilrnek üzere sevk fişleri vergi dairesine geri gönderilir. 

-------~-------------~------- -------- . -----· -. -·· - ·-----
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3- Sevk fL:·leri ve ekleri kontrolden sonra Baf:kan . 
tarafından havalesi yapılır. !lgili memur tarafından komis;ı-cm 
yon evrakına kaydedilerek tarih ve numara verilir. 

.rı 

4-- Matrah takdiri için, her meslek gurubunda..n. ayrı, 
ayrı liye seçildi~inden, Komisyon Başkanı hangi meslek teşek
klil ile oturum yapacaksa ilgili meslek gurupların:ı,n dosya-
------~---· -- - .. ··-------------------- ·-· ... ...... . ----

i lar:ı.nır.ı-)ıazırlanması için servise talimat verir. .~: 

5- Servis memurları dosyaları çıkararak başkana verir. 

6- Komisyon Başkanı dosyaya inceler, matrah için do
neyi tesbit eder. Vergi Dairesi ve Mesleki Teşekklil liyeleri 
ile irtibat kurar. Teknik konularda bilirkişiye mliracaat e
der. Bilirkişinin dlizenlegigi raporu dosyaya baglar. Gereki
yorsa matrah takdiri yapılacak mlikellefin defterlerini ince
ler. Dosyaları karar verilecek aşamaya getirdikten sonra o

turumun yapılacağı tarihi tesbit ede.r., 

7- Toplantı tarihi Ticaret Odası, Mesleki Teşekkill 
ile Vergi Dairesi liyelerine bildirilir. Gerekiyorsa Komis

yon ba.şkanı liyelere toplantı hakkında bilgi v~rir. 

8- Asil liyenin oturuma katılamayacağı anla.·,;ılrnası li

zerine, asil üye yerine, yedek liye davet edilir. 

9- Oturuma, Dir Başkan, Vergi dairesinden iki liye, Ti
caret Odasından veya Mesleki Teşekklilden iki liyeden oluşan 
komisyon, tam sayısının çoğunluğu ile toplanır~ Çoğunlukla 
karar verilir. Oyların eşitliği halinde baç;kanın lulunduğu 

taraf ço~unlukta sayılır. 

lO-Takdir edilen matrah Ba~;kan ve Üyelerin mlişterek 

imzalı komisyon kararına ba~lıdır. 

ll-Kararlar, Komisyon karar defterine kaydedilerek 

asıl karar dosyada saklanır. 

12-Başkan kararın 2 suretini mlihlirler ve imzalar ka

rarların bu suretler~ imza karşılı~ı vergi dairesine gBnde-

rilir. 

13-Vergi Dairesi, Takdir Komisyonu kara:;:: larının ken-
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dilerine tevdil tarihi takip eden günden itibaren kalan tarh 
zamanaşıını silresi içinde gerekli tarhiyatı yaparÇ~ ). 

.il 

VIII- T.AKD!R KOfVJ!SYONUNUN GÖREVLERİ 

Vergi Usul Kanunu ile konulan esaslara göre takdir 
komisyonlarının görevlerini iki gurüpta toplamak mümkündür. 
Bun/Milgili dairelerden istendikçe, Ü) çıktıkça ~~.raz;i ola
rak yapılan görevlerle, vergi kanunlarıyi& mell.i zamanlarda 
ve belli dönemlerde yapılması takdir komis~onuna verilen gö-

revlerdir. 

ı- Yetkili Makamların !ste.meleri üserine Yapılan 

Görevler 

Takdir Komisyonu yetkili makamlarınca istenilen mat
rah ve servet takdirlerinir.yapar .. Takdir Komisyonunun asıl 
is;i vergi matrahlarını tesbit etmektir. ·Gelir ve Kı..ırumlar 

Vergisinde safi kazançlar ve iratlar, Katnıa De~er Vergisin
de emsal bedeli ve emsal licretlerin belirlenmesi, Veraset 
ve !ntilcal verg;isinde vergiye matrah olan servete dahil bu
lunan ev eşyası ve tescile tabi olmayan hakların emsal be

delleri bu koınisyonca takdir ve tesbit edilir. 

Vergi Usul Kanunu iVergi matrahının belirlenmesinin 
mümkün olmadığı nallerde rnatrahın takdirini takdir komisyon
larının yapacat;ını belirtmiç;tir. Ve' hangi halJerde matrahın 
tesbitinin mümkün olmadığını hükme bağlamıE)tır .. Vergi U sul 
Kanunu C.iğer tüm vergi kanunlarını bağlayıcı bir usul kanu
nu olduE;una göre Gelir Vergisi, Kururnlar Vergisi, Katma De
ğer Verğisi, Veraset Vergisi gibi beyan esasına dayanan ver
gilerdere'sen tarhiyatı gerektirecek hallerinınevcutuyiti 
halinde, bu vergilerin matnahlarının belirlenmesi takdir ko-

miS;'/Onunca yapılacaktır. 

04) Ta~dir Komisyonunun çalışma şekli ile ilgili tablolar 
Araştırmamızın sonunda EK (2)de tablolan hal~nde veril-

miı;;>tir. 
( 75) Vergi DaireiLeri ! şlemlerinin Uygulama Klavuzu, Ankara 

!li Defterdarlığı Yayın No:3, .Ankara 1984, s. 33, 
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Vergi matrahıhın hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdiri, emsal bedeli ve emsal ücretlerinin 
..... · .. 1 " .. 

tayini, bazı hallerde, takdir komisyonlarına'tevdi olun;.!.! 
muştur. Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde emsal bedeli; 
gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak 
tesbit edilemeyen bir malın değerleme günlinde satılması ha
linde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Du maddede ··' 

s5zli edilen(76 ) emsal bedeli; emtianın satış bedeli yerine 
geçecek bir Blçü mahiyetinde bulunması nedeniyle, emtianın 
maliyet bedeli veya ibtidai maddelerin değerini doğrudan 
do§';ruya emsal bedeli olarak kabulune imkan bulunmamaktadır. 
Bu sebeble takdir esasına g5re emsal bedeli tayin oı ... ,nı.J.rken, 

emsal bedelinin bir satış bedeli mahiyet~nde olduğu nazara 
alınarak, takdirde kullanılacak bilgilerin satıç fiatına 
yaklaştırıcı vasıfta bulunmasına dikkat edilmesi gerekir. 
Aynı maddede ;yazılı ve ı .. ve 2. sırada bulunan fiat esası 
ve maliyet bedeli esaslarında, emsal bedeli mükellefler ta:r-11' 

rafından bizzat hesaplanır. Ve bu hesaplara ait kayıt ve 
cetveller isbat edici kağıtlar olarak mükelleflerce sakla
nır .. Emsal bedeli tayininde 3. sıra takdir esasıdır. Ortalama 

fiat ve maliyet bedeli esaslarına g5re belli edilemeyen 
emsal bedelleri ilgililerin mliracaatı üzerine takdir komis
nonunca, takdir yoluyla belli edilir. Takdirler, maliyet 
bedili ve piyasa kıymetleri ara~tırılmak ve ~~llanılmış eş
ya iç.in ayrıca yıpranma dereceleri nı:tzara alınmak suretiyle 
yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin itiraz hak
kı saklıdır. Ücretle yaralanimalatta, ücretin gerçek milda
rının bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilenıernsi halle
rinde tesbit edilecek emsal licreti de aynı esaslara g5re 

ta;yin edilir .. 

Vere;i Usul Kanununu 278. maddesi kıymeti dü,,en mal

lar; 292. maddesi vergil~ndirilecek bir servete dahil ti-

(75) v.u.K. 86 sayılı tebliği 
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cari sermayenin unsurlarından bulunan emtia, gemiler ve ta

şıtlar, tesis at ve makineler f demir bar; e=: ya ve di[;er men

kul mallar; 293. maddesi ticari sermayeye dahil olraayan ev 

eşyası, mücevher~~, sanat eserleri cibi menbıl mallar ve 

gemiler; 294 .. maddesi ticari sermayeye dahil olsun olmasın 

borsada kayıtlı olmayan esham ve tahviyat (borsa rayicinin 

takarri.irUnde muvazaa olduğı..ı anla::;;ılan esham ve tahvilat da

hil); 296 .. maddesi tapu sicilinde bedeli gösterilme:~en hak

lara ı. fıkra dırşında kalan bilumum hnklar (sınai ve edebi 

mlilkiyet hakları ile imtiyazlar dahil); emsal bedelleri ile 

de~erlenir. Emsal bedelleri Vergi Usul Kamımın 298. maddesi 

gereğince takdir komlis;yonu tarafından takdir edilir .. Takdir 

komisyonları raiç bedel takdirleri de yaparlar. 

Takdir komisyonu bu görevlerini ;yaparken t<>kdir se·

bebleri bı_ılunup bulunmadığını incelernez' yalnız hatalı cor

dliğü nmameme1ed(~, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz et

meye mecburdı.ır (? 7). Bu hükme göre komis;yonlar yetkili makam

larca istenilenve vergi kanunlarında yazılı olan taJı;:dirleri 
yapma;y-a mecburdurlar. Kazai r;elahiyetleri bulunmadıE;rı.mdan, 
takdir sebebi bulunup bı.ı.lunmadığına bakmazlar .. Ve bı~nun ne

ticesi olarak ( takdir sebebi yoktur) diye istenilen mat

rahı ta;yinden imtina edemezler. Bn i tibarla bu komisyonların 
(matrah ve tayinin~ mahal olmadıgına) şeklinde verecekleri 

kararlar kannna uyr;un olamaz. Ta3rin edilecek bir matrah tes

bit edemezlerse buruı, kararlarında ftayin edilecek bir mat

rah bulumnad.:ı(';J_na) seklinde ifade etmeleri gerekir. 1· ah u t 

matrahı (sıfır) olarak gösterebilirler?s ) • 

Vergi matrahıhın tamamen veya kısmen defter kayıt, 
ve belce1eı'e ve;ya kanuni ölçülere dayanılarak tesbiti ve 
imkan bulunmayan hallerde vergi dairelerimatrahın tesbitini,t. 

takdir komisyonlaruıdan ister. Vergi dairelerinden sevk fi

.c:i~le gelen bu istelı:: üzerine Takdir Komis;ıronu vert~i rnatra-____ , _ ....... _... .. --~-
(77) v .. u ... re •. md .. 71~. 
(7{ ) Kemal p,J!;RIG!~r1 , Avni EHTAN, Vasfi !Iı'l'T.m, Ü .Fikri EKD.MiT 

Nihat ERl!:R, Selami DİNÇER, Vergi Usul Kanunu (izahlı 
ve ictihatlı), Ankara H)66, s. 132 
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hını takdir eder. 

Takdir Komisyonunnca belli edilen matrah veJ,ra matrah 
,() 

kısmı takdir kararına bae;lanır .. 

Takdir kararları komisyonunun baf,;ıkan ve üyeleri ta

rafından imzalanır. Takdir kararlarında aşagıda yazılı ma

lumm.t bulunur. 
' . ~ 

1- Kararın sıra numarası 

2- Kararın tarihi 

3- Mükellefin soyadı ve adı (tüzelkişilerde ünvanı) 

4- Mükellefin açık adresi 

5- Takdirin ilgili bulunduğu vergi 

6- Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi 

7- Takdir edilen matrah 

8- Takdirin mlistenidatı ve takdir hakkındaizahat(79l. 

Yukarıda saydığımız hususların takdire görevli komis-

yon tarafından yerine getirilmemiş bulunması, bu kararlara 
karşı yapılacak olan i tirazıarda usule uyulmaını ş olması nee- ::.~ 

deniyle bozmayı gerektirir(so). 

Bilhassa takdirin dayanağı ve takdir hakl·rında verilee-c: 
cak izahat Takdir Komisyonu kararının bir gerekçesi niteli
ğinde olup, uyuf;;mazlık yaratması halinde ileride Vergi I'lah
kemeleri ve Danışta;y 'da verilecek kararların esasına.. 

(79) V .. U .K. md. 31 
(so) Dn 4.D. , 25.06.1985 gün ve E: 1985/638, K: 1985/1872 

Dn.4.D. , 20.02.1984 gün ve E: 1982/631, K: 1984/631 
( Takdirin dayanağı ve takdir hakkJ.nda izaho.t bulunma

yan, Takdir Komisyonu kararlarına dayanılarak salınan ver-

ginin terkin edilecegi hk.) 
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oluşturacağı nedeniyle önemlidir$(81) 

Takdir Koırıisyonu matrahı tesbit edip takdir kararına 

bağladıktan sonra bu kararı vergi dairesine imza m~kabilüı
de tevdi eder. Artık kararın vergi dairesine bildirifumesiy
le takdir komisyonu o konu ile ilgili görevini tamamlamı:; 

olmaktadır. 

Ancak, matrah mikterını belirleyen Takdir I~omisyon

yarı ile vergiyi salan Vergi Daireleri~ idari yapı:· olarak 
farklılık göstermektedir. Belli başlı farklılık, Vergi Dai
relerinin tamamen bir kamu taraflısı olmalarına kar;~ılJ.k, 
Takdir Komisyonlarının, üç kamu görevlisinin yanında iki 
yükümlli temsilcisinden teşkil edilmiş bir komisyon şeklin-

de faal.__,iyet göstermektedir. 

f}urası muhakkak ki; takdir komisyonlarının yukarıda 
belirtilen ~ekilde teşkilinden amaç; yüktimllilerin takdir e
dilen matrahıara güvenlik duymalarını sağlamalc, dolayısıyle 
idare ile yükümlüler arasında doğacak vergi nyuşmazlıkları
nı en az hadde indirrııektir. Ancak, uygulamada, bu amacın ne 
ölçüde sağlanabildiğini tartı;:mak mümkündür. Ni te kim vergi 
yargı ınercilerinde yapılan istatikler, bu yerlerdeki uyu~ı
mazlıkların %70 'e yakın kısmının re' sen tarhlı if~lernler ol
duğunu göstermektedir.. Amaca ulas>ılamamasının çe., i tl i ne
denleri vardır~ Bu nedenlerin ba~~ında; Takdir Komisyonu ka

rarlarına güven duyulmaması gelmektedir(s2)· 

2- Belli Dönemlerde Yapılan Görevler 

Takdir Komisyonları belli zamanlarda ve dönemlerde 

vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret ve sair matrah ve 
kıymetleri takdir ederler. Gerçekten bazı matrah ve kıy-

(sı) H.T!'evzi KAHACAGÖZOGLU , V .U ,K. ve Uygulaması ,A~kara 

19?7 
(82) Rffkı 

di rm e 

s. 11+7, 
EHGü'N, "Gelir Vergisi Açısından Re'sen Vergilan-

ve Sorunlar" Maliye Dergisi 1977, s&ı.yı 29, s .. 69 



46 

metlerin tn.kdiri husıwunda, vergi kanunı.~,.rınd:-J. t~ı.kdir ko

m:Lsyomma rı·.<:irev .verilmiştir. Bun1Rrdo.n br:ı.s1J.cmlarJ. Ge 1 ir 

Vergisinde ticari krı.zancJ.n r;ötUrü olo.r~.k belirle:nmesL gö

türü ücret ve götürü serber;t meslek 1;rı.;;;.c.ınGL~.rının ts:::;biti-

dir(g3). 

Gelir ver~isi pirensip itibarıyle s8.fi ~elire daya

nJ.r. Safi gelirin tavranmasına imkan o1mn.~.rnn hallerde m::ı.t-

rahların götürü olarak takdiT ve tn.hrrıini zaruri ol nr. Kim-

lerin göti):rU nsiJJ.de verr,iye tabi ol:Jcaiib. veva olmDY·'1.cr:ıfıi;ı, 

G ] . ·v. · · r d ·· t ··d·"· ·b· ··t-- ., k J e .. J.T ersısı .\anunun a (~08 ·erLL JJ~ı pı ı .1!,0 l.lTı..:t CLZ'lUC .arJ. 

üzerinden ticaret ve sanat veya serbest meslek erbabı oJa

ro.kve~nı gc5ti.irü i.icret erbabı olarak vergi7e to.bitutnl'·:c:::ıJdar 
Iv~aliye Bn.i-;:r:mlıifınca usu.lü daire~ıince hazırlanmıs bı.ılun<::ı_n is 

ve hizmet nevi ve r~ruplarınıgör>teren takdir cetvellerinde 

ayrı.ntılcrı:-rln. GÖ!:ıterilmiş bulımrniJkt::ı.dJ.r. 

Götürü Uci·etler, götürü tice.ret ve serbe;;t mrc;sJ.r;)-;: 

kazançları is ve hizmet nev'i grunlarıitibarıyla her is ve 

hizmet nev' i ve grubu iç.in beş derece üzerd.nclcm tenlYLt ol n-

n-ur. 

r_eı:ll\:dir Komisyonu götürü matrahları tesbit ederken, 

ilçe hududu dahilindeki belediyeler iJe ilce merkezin ·eki 

ticaret ve ss.nP.:'Ti odası~ özel ka.rnı.nJara röre kvTulmı.ı;ı mecı

lek tesel~külleri, varsa İ!;:~ ve İ:oçi Bulma }\1ınmm r:;ııbclerinden 
ayrıca lüzum halinde dii'i:er daire ve kurumlardan biJJı::i. •:::J.J..r. 

Aldığı bu mütalRal.ar sonucunda kRnımdo. belirtilen u :vJ. :hç:e-

risinde yıllık olarak matrahları tesbit eder. 

T::ıkdir komis:,ronu r:;ötürü matro.hlara ilüü:i.n t.,ı.h:dir1cr

de hr:;r is ve rne::lek gurubu için ayrı ayrJ. t8sbit :vaıJr-ır. J~u 
tebbi tleri yanarken komis:vona meslek te~)ek1cü111erinden rıe

çilmiş üyeler kntıL.ırlar. Jrne?~in; Nakliye c il e-rin c:c5tür-Li. 

kazançları tesbit edilirken Nakl.iyecilnr Dc:rneN:inclen r:eçi-

-----··--------· 
(83) G.V.K. md. 48-53 
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len iki liye komisyona katılar. Bakk~lların kazaneları tes-_. ~ 

bit edilirken Bakkallar Derne~inden seçilmiş iki liye katı-

lır. 
,() 

Götürü matrahların tesbitinde G.V.K. md. 46. da be

lirtildi~i gibi bir sınıflandırmamevçuttur. Buna göre mü

kellefler beş dereceye ayrılmıştır ve her derece için ta

ban ve tavan rakamları belirtilmiştir. Takdir komisyonla~ 
' ' ~ 

rı tesbit edebilirler. Belirtilen taban ve tavan ır:akarnla

rını aşamazlar. Örnek: 

rresbi t ol unacak safi kazançlar (ı 989 yılı için) 

1.800.000 Tl'yi geçemez. Şu kadarki tesbit olunacak safi 

kazanç; 
Beşinci dereceye giren mükellefler için 400.000 

11 600.000 
Dördlineli " ll ll 

ll 800.000 - Üç lineli " 11 " 
İkinci ll 11 11 " 1.200.000 

liradan az olamaz. 

Tal<::dir komisyonunun götürü matrahlarm iliskin kararları, 

uygulanaca~ı ilk mali yıldanan az iki ay önce takdirin il-

[2;ili bullmdurı:u il ve'!fJ. iJ r.~e mc;rkezindeki belediyelere, t i.

caret vasanayi odalarına ve varsa takdir olıiınan .''~ötürü 
mı::ı.tralıların if; ve hd..zmet nev' i it i barı'rla ait oldugu meslek 

tesek.küllerine ve ilin en b: .. yü.k maliye mermıruna imza lcar-

f-Jllı~;ında veri] jr (84 ) • 

Yı...ıl\.:::.rJ.detld. an Ll arn,:un1. 7., ":()st eriyork i, rn:-ı. t rı~hl:u·ın p·i::5-

türü ı.ı nıle rı:örc te.'ı Li i tinde mümkün oldup;u kııdar rtdi1 M_;_vrc:!.nılı- ·.· 

ma:n için, kcı.nim bir takim ,'?;arantiler lwymwürır: Liatrahlar 

ilşeler itibariyle yanılmaktadır. İkincisi, takdir ayrıca 
me;3lel\. türleri i U.barıyla yapılınaktadır. U çünc ü~'Jli i;~e, her 

üı vehizrrıet nev' ide Jc:ızanc:;lar belli bir sıralrı.mayc:. tabi tıiı
tulup rnüke1lefler mtıhtemel ikiazanç durı.ırnLn·ına ·c)re rnı sınıf-

--··-- __ . __ .,._ ... __ . __ ... _, ______ ,.. ........................ _ ....... -
( 81- ) V. U. K. md . 4 O 
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lar içine da~ıtılmaktadır. Nihayet, yapılan takdirlere kar

şı il~ili memur ve teşekküll~r için itiraz yolu açık tutul-

muştur( 85). 
,() 

Arsalara ~it asgari ölçüde birim de~er tesbitinde 

takdir komisyonun görevi ise; 1319 sayılı Bmlak Vergisi Ka

nunun 20. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için 

her mahalle ve arsa şayılacak parsel~enmiş arazide her kö-
r ı! . 

yün cadde, sokak veya dep;er bakımından farklı bö~gel~ri ( 

Turistik bölgelerce tesbit edilecek pafta, ada, parsel) i

tibariyle asgari ölçüre birim değer tesbit etmektedir 

Arsalara mit komisyonun görevi ise; 1319 sayıl Em

lak Vergisi Kanunun 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

her il veya ilçede arazinin cinsi ( Kıraç, taban ve sulalı) 

itibariyle asgari ölçüde birim de~er tesbit etmekle görev

lidir. 

Burada şunuda belirtmekte fayada vardır; Vergi Usul 

Kanunu 40. maddesi ve Vergi Usul Kanunu Genel rrebliğliri 

hükümleri uyarınca genel :olarak sınıf ve dereceler mahallin 
r 

özelliklerine göne tesbit edildikten sonra, mükelleflerin 

bu sınıf ve deneeelerden birine ithal edilmeıeri gerekmek

tedir. (86) 

Mükelleflerin sınıf ve derecelerden hangisine gire

ceği Maliye Bakanlı~ınca tesbit oluna~a~ esaslar dahilinde 

vergi dairesi tarafından tayin edilir Ca?). Durada iJ:'akdir 

Komisyonlarının mükelleflerinin hangi derecelere ithal edi

lece~i hakkında hiçbir şekilde ilgisi ve görevi yoktur. 

Ca5) Kenan BULUTOÖLU , Türk Vergi Sistemi, Fakülteler Mat

baası, İstanbul, 1971 , s. 19~ 

Ca6) v.u.K. 74/b-c 

(37) Gelir Vergisi Genel Tebli~i .55~57 
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IX TAKDİR KOI.fU-:\YOIHfNTJN YETKİiıEH.İ ----------·· ---

Takdir J;::omis:vonlarJ_ yuknrJ_daJd kısımda nçıkladJ.f;;ı.-

mız ~~revleri dolayısıyla bazı yetkiler verilmistir. 

Bu yet1dler sunlr:ı.rdır: 

J .• İnceleme Yetkisi 

T::ı.kdir komir:ıyonlar~L VUK' n.ı.ınc'l c?. yazılı ince le me :ret-

kisine 11 '1]. z-~·1·.,...-·Ler( 88) I'rıc""~J ernerleıJ(89) m•.,lr''"'·j- • c __ ..J~.L---'- _ ~. , o ·- o;,:.;. _ ..... t ~ ,_. , 1.· ........ -..:c.ı. ~· ~ defter. 

hem:ı.D ve kayJtlura dayanılarak ~denme~i la~ım r:ele:rı. vel'l~i-

·ı er .. ·, n ·lo >:·yıı·,, ıl~~, '111.1 <::ı ,.-.ostJ r•m<ılr ... :. --·· l .. ,', ·'·'-'·. i·-',•-' . cı. ... u_. ..... -~~ ·,, te obı' t et e 1r ""-e ~o~;.··ı·:1,.., .... _~ı--·tJ ·r· , , '" ~ m r. v ,,.,. •t_, .. u .. ıl.•.··/• ...... • 

Takdir komisyonlarJ servet ve kıymet,emsal bedeli ve rayiç 

bedel takdiri ve vern;i matrr:ı .. hlarım. tarım:i.n ve takdie et-

tild0rüı.den, bu. komisyonların araştırma ve tesbitleri ra-

yic bedel, em:.al bedeli ve emsal ücreti, lu.ymet ve m'ı.trah-

la il~ili olacaktır. 

İnceleme yetkisini haiz ol~nların ne Gibi yetkiler-

le donandıkları Vend 1Jsul Kanunun çe~:-;itli madclel_er:Lnde 

yer almı.ntır. 

Ve rp, i ince le me leri sJ_rasınclr:ı. mükellefle-r· C90 ) ince-

lemt?:V e ~re tl;: -Ll i mem1ıra ~ mU.esser~enin cl1.ı.rumunn. rı)5re ~ (~f:ÜJ._::c:ma 

yeri 1-:ı-;öu termd~c ve resmi çal J .. (~ma srın tlerinde nıemurıJ.n mU.es-

------------·-·-·-----

(8 8) V.U.K.md. '75 

(89) \l f) 1J • K. n1d. 134 
(90) V.U.K.md. ';::57 
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ncsed.e çalısnısı.sJ_nJ_ ve lii.ztımtmdR i;n-eri·ün rıer tnrc:ı.fın1. 

p;ezir r,i5rmw~ ini sarHamaya m ec btı.rdurl<1r. 

İnceleme:Ie yetkili nln.nJ.r-ır k'tmıı id~:ıre ve mücsGe::;e

leri. mükellefler veya mükelleflerle mııamelede bulunnn 

di~er gerçek ve ttizel kişilerden~!) bil~i isteme~e; is 

sahibi ve .va ü.~ıe tmeve çalıs·ı.n1arcum (92 ) ine: e lG:-:e 

r:ili her tUrlU izobatı isteme~e yetkiliiirler. 

İncelerneye yetkili olanl.'J.r(93) c.efter ve ve:ıaik. 

mı.ıhnı'aza:~ı n rı m ec b ur ol.e.nL:;.rdn.n. mu: ~J .. f tız1. sUrc :d i c inrle 

bu belRelerin ibraz ve incelemeye arzedilmesini istemeye, 

inceleme:nüı. dairede yaınlma~n haLinde, lüzumlı.l defter ve 

vesikrıJ.n.rJ.n(9'tJ daireye r~etirilmecoiYJ.i y::.ı7..ı ile i~'ıte!;ı(qe 
ve mü1-::elleflerin defter ve he<:-w.rılr.ı.r:Lnı (95) -L·nce1erııc~re ;;et-

kilidir. 

J_,iJ.zum r,ijrülen hallerde (96) i:~1et:0eye dahil :U.c tina

di kı:r;netlerin fiili envcı;;:üeri~.rL ~n::ı.rımrı/a ve verg:Llendirme 

ile ilgili olaylar ve hesap durı_ıml.arını(97) n.-rrıcn -ı;ute.nr=ı.k-

la tesbit ve teşvik edebilirler. 

?. Bilirkişi Başmırma Yetkisi 

Servet takdiri ile il~ili cörevlerinde takdir ko

misyonu b:Llir1ct.f?iye banvv·.reı.bilirler(98). Fn ·:no:; i.vle -reraset 

ve intiknl -vendsi'< konumuıda çe:=ütli ev e~~~ro:::a, ;::cır:' at 

ef:>erleri ve mücevl':erlerin cle[~erleme::ı:L. ;ranılc.h[b. ~:nrade. 
özel bir.ihtisas ve bilgi sahibi olan bilirkisileraen fay

danılabilir. Çe8itli iktisadi kıymetlerden sı.nai ve ede

bi mülkiyet haklarını, imt iyo.zl8.I'1., madenleri. rrıi5c evher-

----
(91) v.u.K. md. 1~-8 

(92) V .li. K. md. 257 

(93) V. U ·IZ· ı:ı.d. 2~16 

(9'+) V. u··. K. ınci. 13<) 

(95) v.ıı.K. md. ı -~.1. _..,. 

(96) V u X~ md. J.J4 . . . 
(97) V.l.I.K. md o l/1.1 
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1~omisyonu bilirkişi:.re müracaat edebil:i.T'. 

~~akdir kor.1i ;yonl8.rınJ.n b:ilirkisiyc mi)rPca,-ı.t etme

leri yetkileri dahi.linciedir. Ioterler:::e rnii·r·.-:ı.caat edcrl cr 

vey8.hut etr:ıe zl r-:: J:'. ATrıe o b il i rlci r1i rn.pnr1 cn·t :ncı n. beJ irt i-
sıırc~t jy1c J\:pJ;ul c d i1) 

etmeme yetkileri de vsırch r. Ke.nun bv konı.ıdr:ı. l'ıir ;7i.i1diml i5l ük 

retirmemifitir09). 

Vcr·~i 1 ı;:;ıı1 KTt-ıun'Jn 7. maddesinde; l;:i.l:i.rr:ı'm mii11d :re 

arniri, C!''ni:.·et amir ve mcmıırJ.r.rı. belediye h''.:c:}c·1.n.1ı'T1. 
muhtarlc.rı ve !-~8.m•.ı müesse.seleri ~ vcrc;i kc:ı.nıınlr-ı.rır.nn '··.-r·u

ı~:nmrJ::J.nda, uy;-·1.ür:ı.ma ile ilgili memurlara ve kornj ~~:ronlr~.ra 
ellerindeki biiti.5D imlcD.nln.rlP" kolo:rlı}:la gi.:i8tcrmcye ve ?DT

d.ımda bu1 '.ırın-,~-~.:'!8. me c bı;rdurlar, hi..i.kmi5 m eve ut t vr. Eı.ı bU km. e 

c öre si.:i~ü edilen :/erlerce ~)alışanlarJ.n Tcı.kclir K om Lr;ronla-

rJ.na yarc~J .. mda bul nnmaları c;crclo..r • 

.3. Arsı:;.ln.ra ve Arazilere r:üt Eomi::-c:yomın Yetkileri(lOJ) 

ı- Iradı veya l::ı;rmeti tr3.hmin edilecel;- bincı.lrı.rı ve 

araziyi gezebilir. 

2- r• .. :1ükel1eflerclen ve kirr:ı.cJ .. lc'.rdan .c~-,~.-rimcrı}::ı~ıun r·:e-

n el dın·ıımu, k1Ül<J.nı?ı tarzı, ki re. veya h:::un1 at mi)d:Droı 1re 

tP.hmine ya;rıyacalc sair l.üzumlu malnmr.'.tı isteye) bilirler: 

') 

.r JJüzvmlu FÖrd.ükleri malumatı, muht:cı-r· ve ilıti:~rq.r 

meclisleri. ticaret ve tarJ.m odaları. bclf~d:i.::·e1·:"'r ve noter 

,cı;ibi Tcsrıü 1reya yarJ. resmi teşek1dillerle r5ze1 ter-ıelckiHler 

ve so.hı~ü~rdrnı. :Lrüe~·rebilirler; 

4- Fabriko, de~inne:rı ve imalathm~elerin jr8tJ.arın 

--------------
G98) V. U. K. m cl. 7 5 
( 99) Ilemzi KO';: AB E~:ıl\j_f?ehir 'rakdil' Komin:·rorıı' :G~l.c::t:an1. 

Cıoö V. u .1L md.. 79 
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trıkdirinde içlerinde b1ılnnan ;;;J.bit i::tilıs~~.1 te~=~i::ürTini.n 
kıymetlerini te:.~pit için lüzum rördüJ':J.eri tn.kd.i.rde bilir

kişiye müracaat edebilirler. 

Çalı~m~ saatleri dısında ve~~ tstil Günlerinde, 

bina ve arnzi. bunhı.rı ir~r:a.l edenlerin muvr:ı.fakatı olnw.ksı
zın p;ezilemez. Bvnaların rı;ezilme;d. ;:ara::anda: komüıyon 
haskan ve üyeleri, ev halkının rahatsız edilmeme~ine di.k-

J:::at etme-re mecbı.ırclurhı.r. 

4. Yetki f:;ınırı: 

Tr-ılcdir komi:::ronlnrı matrsJılf:'<TJ- rıeLirlerkcm; tes-· 

bit oc1eceklcri miktarlar bakınnndan bir ~:am ·r,lu.ndı.rmr:ıya 

tabi tutulmamJJÜo.rdır. Ancak r:~ötürü. mrürc.hlo.rJ.n teE:b::i.tin-

de GVIZ md f1..6' da belirtilen tab~?..n ve tavan sJ.nJ.rları asan 

takdirlerde bul~namazlar. Ayrıca, mükellefin evvelce beyan 

etti~i bir matraha ait olan takdir işJ.erindeı takdir olu-

t 
" 

1
'1 ; .~ı-,, J ı f' ' b . -i ' •• ~ •• k ı <:ı no 2) -:~"'·ı -· , nan ffifl. T'c .. L Oh.ı.J:>.." • eJ. ın eyanlnl43.n Q1J.,~,U, 0 c .. maz \-'- • 1.·(; .. Ll-

tilon halde mükellefin beyan tutarı nltınJa takdir y8nıJa
maz ya aynı t tar takdir edilir veva da}:a vU.ksek bir tutar 

takdir edilir. 

5. Uatrahın ne' sen Takdirind.e; İnceleme Elem.·:nıJ.,"J.rı 

ile Taluli r Komisyonları ArasJ.nd.a Yetki ?.iil Ü'.'ürnü: 

1.1.1983 tg.rirı.üıden geçerli olmrıl: i.izere ;ri.ir'ii_rli51j;e 

r~irmi::-<. bı.ı.lunnn VlJK' nun :::791 sayılı 1c:unınımııYJ. ı. madde;; i 

ile VUK'ınm 30. m~~.cide:-ıinde yapılan de(;i~dk1ikle ''Verri. 

incelerneG:L :·t'".rım::ı..ra Jetkil i ol:rnlrn·ca düzcn1enmi :"1 V'31'i~:i. in

celeme ro.porl.ar:ı_ndn belirtilen mr:ıtrah ve~.ro. rııatra:1 kJ.srnı_ıı 
re' sen takdir r~dilmi::~ matr~ı.h ve~{8. matrah f~cırkJ_ hi.iknıiirıde 

ba?J·lr.ınrr'l ''tır B·ıı-no "'c·.;,..,p l'ır'ı"A) .. f :-:ı c... .ı . '.-? .. . .. .· .~.. A (_), r.~ J .). ...... \...14.· ,~ 

---·----~~·-..--

(1 O~ V· U • K • rn d • 7 6 
(JQ3) Taner. GELEN, 

verpi inceleme elamanlarınca 
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d. ir ko:ı.~ :1 :T,;r nır-~rı.ı-ıd. --ı.ıı le arn r n.lmet 7., cn·ı.ml1.1l' :/·ı, krJ.l d :ırJ_lm:::ı. k-

tadır. 

Du dii.:;ı:;cnlenıe ~ Vergi ırsnl Hıı}·:ııi·:ımd:ı :rnrnl·m c~ok ö

nemli bir rlei':i:·i1\.li.~"i j_fade etmektedir. Get:Lrr::cei)j_ ::~onuç

ı' ı. n. n de{:erl::ncUri lm0 ;d iç in. jnc e :Ld.·ır:i. ıı;t:"'ı.ı lnm.'J., s onra 

cia k n. :;ı; 'l, i j_qt üw.t lnr1 n o hı.:; mr:.:-; J.nı be Jclemeye i ht iy::ı.ç v~:ı.rdır 

(104-) • 

İn(~'.Jerne elem.·mlr,rTnJ.n t~'1cdir:L o'"lh·ı ;::.Lrcıcl(• ':qyı.t 

ve helr~eler üz.erinden hr:ı.rekct edercı.: belli l:ı:i.T :w,.t,rcdl. 

_pA~ l·· 1 O-r .ı. r~ .... ~ 1 ~ ().,.n1l ın lr ....... 8 k l ]. ·n cl 8 ri ~·] T"' {1("'{:.) j·_-,!'ı_r. c· .l. P.·. m. r-. r-~ .. _-_·1. ·"'.·. ".· 1',· .... ı.:~_, l. _ .r1. :.,-_•, ... ı:-
Lc,.Yc-- .. \. ._!··.,· .• ,:- <..1.1- ~:·----'--'· -'"---· 'VJ •- - ''' -

ca. vcr:-;:5. ·L·1celcrr.e r8.:)orl::ır:ı.1ıc··r). hc1 ;rtilr.:rı wı.tr·ıJıJ '\r~.n 

leceJ+.ir. :Hıı:·-ı:ıJ·ı :n:ı.rn s:ı.rr-•. defter krvrıtl~r:ı. 1re bcür;(:;Jerin 

ce rçe :~ cl ı• J··ıırr'ı) y:·•.n ;:. 1 .. t r1ıadJ. i}:J. na d -:ı. ir dr-; 1 i ll e ri n bıı lı ınrw· :': ~ 

;:;ın d::::·., ;'5dcrır;•c:::: L n r:ereken ver:':ileı:·:i n d o(~ruluf?:umı. :ı,ras-tJ.r

rnrıJ;, tesbit etnıel-:: ve scı.t~larnGJc" i<üevini clrı.Uln.~'::ı.c<ı.k bclr~e 

olrna:n:ı.cr:-ı.lctır. 

:lnce1erre korni'J70l1lJ ı~_uj_r.ı 

......... ----------~---- .. -·-----



ol.mu::~ dr~/_~~:Ll(Ur. rr·ü::dir 1-comjy,:ronlJH'J. VTJK mc:. )0' drJ belir-

t ilen ho.J.lerde i1r:;:Ll i vor:-d d.nire ··ini n :.i '1 tc; ·i i.i.7.c r:irıc rna t-

rah tn}\:dir etı··o:rc :rctkilj_oir. 

1ncr:Jerıe e1emrı.rılr:trJ..n1n t,.,.J~Jj_r yet1\:i]er:irı:i ncı.1-;-Jn.

dıktn.ı-ı. ~>onra J.~onu:nı.ızl8. i1r~ili old1.;::.-n için inccl.cn;o cler.ı::ın-
1 ATJ.no. bı ı ~:re t1d.ıün ve r:i lrı-·e !ı:İ korıı.ı.c ı~ndr:ı. çe.,.. it 1 i v rı 7, cır J r;.rJ.n 

r:;(5rü~:·lerini bı.ırn.d~:ı. o.ldrn'C18.yJ_ n~r,c:ı.m bul.chı}ç. 

n.vrJ ca :r~;rc.!Jmcı per:·:orıc1. be1ı):eL'.·:., biJ.,:~i isJ;:;m rncrkcz:i ve 

d:i~>er ~·.r::ı.q vo ~~P.reqlerle clonn.tıJ.m(HJJ.ld,"n'J. t::ı.b 1 irdo. hıı cJ.e

rn::ınJ.~.ru TC' ;:;en ta1\dir yetlcüd. veriJ_ıYıe::~oi. ile ver·ilnıeme:-:i a

rarn.nde, devlet hakl:-ırJ nın hazineyö ,·~irr.ıc::ıi noktcı.:;J_ncL·· }ra··da 

yönetimö e 8.iW3.Çlf_nı:-ı.n n nt trı -rn. vnrrnn.vo. de~i 0 J. 1K-LJ'k v~nmn·ıın .1 -' ~- ·-, _._ '· . \ - . ".... .} ( "'. ı ·- J.J . '' - '!' 

te kbcı.sıruı :veteTl i ve yo.r<.-ı.rlı ol :-ı.ca~;ıno. :i.lTJJl.rr-:.'.1\ z.ord n.r •. '-' (107) 

" 
inceleme elemnn1arının tal'::d.ire eu<ı.c-: o1ncn1c rc~c':n(;1 veri.-

leri inceleme :raporlan.ndn belirtme:.-ı:i. ve bı_ırınn J_r J.(ındr.ı. Tak-

dir komir,yontmım sonuca ulaşması nı önr~ ·jrclı i::inc cl·: i ~ı 5:: temin 

cJ.aba isnbctJ.i old_u(':unu clü~~ünmekte:dz •••• . 11
(]C8) 

" ••• Bu maddenin, ı..ı.yr~uı".rn.·:.da tUr11: :-i.'•.rn.rıc.·ıJ.:-u' doi~uro.
cağı cloi!,al o1mald:-:ı. birlikte. p,:i_r:ıdil :l.k hazine ve.rıJ:r:ı.n~ oJ.dıı>·ıJ 
ve tah n ilr.ı t acJ. ·:ındo.n hasJ.latJ artJ.rabilec c ~j_ ::~ r)vlcııe h:i.l ir., 

(1C9) 

---------·---- ·-------
(107) V. U. IC rrıcl. 13 '!. 

c·· u.l.:l .. J•J •.• • t•·• V·· .. o(; •' s. 9). (loG) i)' '7 ·cı A ]" r·ı ·ı· ,., r:r 

(lCB) ~ıelim L'\:nET:i:. ınr.U.K. 'd·ı )~8.nı1r:m Dei'jnj_kLikJc-;r ve verr·i 

idareJ.ed.:ne T:mı.:n:::.n YctJ~:ilcr:irı De~<~r:rJ.en.diriJrıP.Hi ]Jd5.-'.nt ve 

T"'n]; '"e ('..: l ·t • 'J ·ı r·•,ı-r- • 3 C' 0'7 _,'1· ; ..... ~•-·. · · .. .J.l.._.. • C_)~ ı') ı~·.) J... • -ı ),.) ., :.J 1 

(10?) Eüstü KAL<OliC"iT ~ 11 Ver:;j. tncc1.errıe E1crrıe.rı.1n.ı'J.rı:-.ı. hıJcdir :~ct-
ld.sin:i..n Vc:cilnd.:·~ ()Jm'ı.s~LnJ.n Düc:i5rı;.1 ürdi_i.[:Jcri 11 Ver·.s-:i J!ün:n::.sı. 

'~s:n. ;:ız-·~ ArsJ.ü; l'JSJ ::ı. tı9. 
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X- TAKDlH KOEİf3YON~iHU N BAGI':··iC.IZLIKI,Jı.ra 

Fo':·ım::: ız kı.ınlhu~lar, kanunlar tarafıncin n verilen 

~5revlerin yapılmasında ve yetkilerin kullanılmasından 
ba~ka bir nerciden emir ve talimat almayan, onların milda

haleleri olmad<m çalıç.an, huknk kı.ıral1arının ve viçdo.nla

rının emrine g5re karar veren ii~relerden terekk.Üp eden kuru~ 
luşla.rd.ır. Bı.t nıerciler merkezi idare hi~'arar.:isine tabi 

olmadıkları gibi idarenin vesayet ve kontroluna da bağlı 
def,ildirler. Kerarları idari Dercilerce d t,iştirilemez ve 

idari mercilerin onayı olmadan tekemıntil eder, icro.i karar

lar alan idarenin dı~: ında olan kurulu::,,lardır(llO) .. 

Vergi Usul Kanununun 377. maddesinde, takdir koırıis
~ronlarJ_nca tahmin ve takdir olı.ınan matrolüara verc;i daire

lerince itiraz edilebilece~;inin açıklanması, takdir komis

yomı.nıı.n idare karr:ısında bağımsız bir varııe;o. :-ıahip oldu-

[~ınu gösterir. 

Ayrıca VUK md. 88 'de, takdir komisyon' .. üyelerinin, 

komisyon1a çalışacakları süre zarfında tam manasıyla vic

dan ve kanaatları icaplarına tabi o.lacakla:cına ve hiçbir 

sebep ve te~ir altında adaletten ve do~~ıbıktan ayrılma
~racaklarına dair ;yemin etmeleri de bı.ı_ komis::onı:.n ba[;ımsız-

lığını gösterir .. 

Dit;er taraftan 5432 sayJ_lı VUK 'na ait hüki5met ve ge

çici komisyon tasarılarında; 

29. maddesi:.; Re' sen verc;i tarhı, verci r:ıatre.hının 
tamamen ve;;a kısm~n maddi delillere day·anıl::ırak tmJbitine 

ir:.ı.kan b,, ı.~ nmayan hallerde, id are namına 11
Takdir ko;liisyon

ları :ı tarafın-:lon takdir edilecek ınatı:·ah ve; a matrah kısmı 

(HO) F1if.~ti'1 /ı.RAL; "Vert~;i Takdir Komis;yonlcı.rııı Danıştay 
Der~isi sayı 4, 1972, 

-~ f"""! s. ~)(• 
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üzerinden vergi tar·h olmasıdır. Ve 30. ı:ınddesindeld; iQ.s:.:. 
ıım ı d· k · 11 • 1 re n ann na j_aJ'-: J.r omıs;y on~ ı. nca ta;:;.r:ın o · no.n matrah ve~ a 

matrah kısmı 11 Takdir kararıEa" bal).anır hi:iki.imlerindeki 

idare namına ibaresi maddenin Tru-;' de t;örü~;Ülıi!esi sıra

sJ.nda ilGili komis,yon sözcüsü(ııJ) tarafın lan; "Lu kanıırnı.n 

hunusi:~etlerindenbirisi to.kdir ve t.:,_hrir korn:i ~'.yonlarına 

müstakil bir hiiviJet vermek olmu~;tı..ır. J:ıı li'ı-:_1stnkil hüvi~v-et 
verilmezden evvel yemi tasarının ilk -~eklinde mr,li2~e rı.:.rra

na hareket eden takdir komisyonlarının yaptıSı i. lcmler 

için -idare namına- kelimeleri vc:rchr. Hall:w~ki takdir ko

mis;yoncı tRsarın::..n aldığı son :~ekilde, maliye nc:.r:tın<:.'' hare

ket etı··ıe;·ip rnijstakil hi.iviycti oldu.f!;una ı::;:: :r-e, 29. maddeele

ki ve 30. maddedeki -idare namın~- ibaresi kalkacaktır. 
Komü;yon adına maruzatın bıından ibarettir. rı ~~_(_·eklinde açık-· 

lcı.malarJ. ijzerine, tasarJ_nın 29. ve 30. r::::.ddelerindeki -i

dare narrnno.- deyir:üeri çıkarılmak sıı_reti~J le karıxınl0 şmnsı 
!'ıa takdir komis;yonlo.rının ba~:ımsı:~ bir h-uru.lı_·ı_ş oldueunu. 

o:ı:·te:ı.ya koyP1aktadır. 

Takdir komü;yonları ba[ırDsızlıklar:ı. seber<i.yle uy-

vılamada istedikleri kararları alabilınektcdirler. Komis

yondan tale:ı;: edilen matrah takdirleri sıra.;ya konrnamakta, 

bazı raporların takdirleri ;yapılnakta ve Lazılnrl. ise uzun 

sijre bekletilmektedir(1J2). 

Ayrıca Takdir korrıisyonı.1.na matrah takdiri için t;ön

derilen vergiler de tahakkuk zanana,.,.,ımının; takdir kor.ıis~;o:
numı.rı kı.:trar verip tebliğ edece('i taTihe ko.dar i;::leırıemesi 
sebebiyle, o koınis;:ron; kararların alınmasını r~;ecikti:r·ebil
mektedir. r,e ~;~ on ;yıl sonra yapılan bir takdirin ekonomik 

ve sosyal şartların de8işeceti dikkate alınırsa ne derece 

saf';lıklı olaca~:ı tartışılacak 1ür kont·,cbr. 

(lll) 

(112) C sman LTJ. n:OGLU , ll\ .. B. Hc:3a}l 1J zmanları Kı.n·ı;:h:ı. G\.5rü:.· 

.. . ı: ve unerJ .. ~a.poru, E o (3H;;: J.sı 305/2~315 Ankara 1973 s. 2 
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Komisyonların yukarıda açıkladığımız şekilde bağım

sız olmaları, istedikleri kararları alabilme yetkilerinin 
olması şu sorunun sorulmasına imkan vermektedir. Acaba.koil 
rnisyonların, delil, emare ve karineler karşısında tam ~.bir 

bağımsızlığın sorumsuzlukları da arkasından getirmesi müm

kün olacaktır. 

XI- TAKD!R KOI·1!SYONUNUN TARAFSIZLIKLARI ı:ı:· ·· 

Menfaatları birbirinden farklı olan taraflardan hiç

birini tutmadan, tercih etmeden, gerçek, doğruluk ve ada
letten ayrılmadan görev yapan, yetkilerini kullanan kuru-

luşlar tarafsız kuruluşlardır. 

Takidi:,r komisyonlarında görev alacak üyelerin yernin

lerini düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 88. mad
desinde~ "komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasıy
la vicdan ve kanaatın icaplarına tabi kalacağıma, hiçbir 
sebep ve tesir alt:ında adaletten ve doğruluktan ayrılmaya
cağııııa, gerek devlet gerek mükellef menfaatlarını bir tu
tacağıma, takdir ve tahminlerimden herhangi bir tarafa te
mayüz suretiyle görevimi kötü kullanmayacağıma 11 

dair bir 

yemin metni yer almaktadır. 

Ayrıca kanunun 5. maddesinde vergi kanunlarına göre 
kurulan komisyonlara katılanların vergi mahremiyetine ria~:, 
yet edecekleri belirtilmiş, 6. maddesinde de 5. maddede 
yazılı olanların yani bu arada takdir komisyonu üyelerinin: 

nı. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar 

bile eşlerine; 

2. Kan veya sıhri ·usul ve füruuna, evlatlığına veya 

kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (bu 

derece dahil), sıhri hisiınlikta, bu hısımlığı meydana ge
tiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (bu dere

ce dahil) dereceye kadar olan cıvar hısımlarına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kim

selereıın ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşmaya-



58 

c ak1:•.r:t iSnr:örUlıni! r~tür. Eı.ı bükUmlerl e d e tn\ d :i. r kornüi:ton

lnrırnn t :JITl bir trtrrı. f Sl 7. ll kla p;:)revle ·:·iıl:i. :;rr:ı.Dm::ıJ. 'H'l Wl)~

ln.nm~.kt:l.0.J. r. 

XII- TAKIJ:CH KO ÜSYOHU KAHAlUJ.fi..TU1liN Hİri'EJjJti: - . 

1. Takdir Komisyonunun Hı.ücuk1 Iütelil:leri 

~JK'nun 72. matidesinde tn.kdir komisyonlPrının kim-

lerden ol·usacr:ı)':J- r~ö:; i:eri1mis bul unme:ı.ktn.dı r. BıFı.lctr, toJ:-

dir komi3yonln.rının teşekkUl amacına ~öre vnli, defterdar-

mal müdürü. ver~i dairesi müdürü ve yetkili memurl~rı. be-

lecU~te b:c.:o:ıw.nı. beJ.ed.iy~: memuru, t<>.pu 8ici1 m1jdi.;i.rij v.s. 

rd bi k':ı.mn a,~ anları ile men le 1d 1n.ırııl usl.<J.r tD.r8fJ.nc1a:n .se-

çilen di~er üyelerdir. 

· Dn kıır1.ılu:-< biçimleri i tilv:ı.riyle takdir komü:yonln.-

rı, idare edilenlerin kamu hizmetine katılmn.ln.rınn örnek 

kuruluşlardır. Kanıınkoyucu~ Devlet'in verci tonlama isle-

v±nin bir parçası olan ve takdir komisyonlarınJ.n ~örev-

leri arasın~a sayılan inlevlere ver~i mükelleflerini_ tem-

. ı . ., . .. - . ı . ;ı k t l ı ,, .1 1 l sı en seçJ.J.nn.G r:;orcvJ.J. erın ''-e ,_a· J .... ma ,;ı.r:ı.nı :::ı~ı_v __ r-ı.rnn ... L.f-1., 

ctiçlli idare karşısında zajıf olan idare eelilenleri koru-

mo f:l.ffiPr>Jrıı cu··tnl:l·..,,tu'"-r I·darn ed·'Llen]erı·n -1/ı::>i-}C·'.ı-J·rı _., c (:ı.,..._, ... ı..ı <:.~ .,. L ·-.~ ..... • .ı-.) ••• ,_. ~- .••• _,. • ' .. '·' J •• _, \.. .J .• : 

işlevine bu biçimd.·e katılmaları, batı üH:e1erüı· e çoktan-

beri ıJyc;ulanan demol<:ratik bir ;vc5ntemdirÇComm:i.~~f'ıio:n~' pari-

tnires örne{~i). Bu öz(;1li.k1eri nedeniyle t3.kdir korÜrı'ron-

lnrı ~ idr:re cı.j~:mlarJ_ ile idB.re edilenler:Ln tem:;i1r.ilsrin-

bir kısmının iriarenin njanı olmRlarına ~~-r~~n~ T8kdir ko-
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c;ibi, om.n.ı ve:~:~ıyet denetimi}ıc de t~?.bi de(:ildirlcr(l}3). 

2. Tak d :ir. Komisyonu ı:n.r.nrlarJ.nın 1 fıı1:ııki :t.Ji b; 1 j_~;J 

A- Kararlo.rı iç i~üem de'~il. dir. 

\1 • • • a. • • - ·ı •..1 • • • • • der~~J.ldJ.r. I(; ı :;-::ı.emJ. o.Lmaaıgı ıçınchr kı komJ.s:-,ronlcı.rın lcn-

nıl<ı.:'n tsnı:::tmen ido.reye, verr:':ilendirme yetkisini haiz mer

c i1ere bJ_rakJ.lmctmJ. c; tır. Takdir komüı~,ronla.runn bo.7,ı. i iye le

rinin VUK md. 7 3 r;ere(;ince meslc ld te ::·eldcü11er, odr.ı 1rı.r ve

ya belediyelerce seçilmesi bı.ı komisyon k~:ı.rnrlar:ının hir 

iç işlem olmamasından ileri gelmektedir. 

Takdir kararları idarenin bir iç islemi olnny~ı, 

bıı Jwmü1yorü8.rJ.n kıı.rulw~.un:.:ı. sözü edilen odn., mer.:leki te::·ek

klil ve be1ediyeleri.n katılmaması gerekirdi. Takdir komis

yonlarının idare nnmına de~il, kendi QdlarJ.na karar ver

dikleri. kendilerine kanunla veril~Cm cörevleri ifa etme

leri ve idarenin hiyerarşisine ve vesayetine tabi olmoyan 

ba~ımsız, tarafsız bir kurulus olmaları; kararlarının bir 

id~ri iRlem olmadı~ını ~östermektedir. 

B- KarD.rlo.rı Yargı Kare?. rJ. cl ·2~;i 1clir. 

Takdir komisyonları bir ~argı orp~nı de~j.l, bir 

idare orr;ınıdırÇL14). Ta1cdir KonıisyonlarJ., ke:nö.iliklerin

den ~ karar <:ıJ.ı=uıı::::.;üc.ı.r. Karar alabilmeleri için, nıutl:ı.ka bu 

konuda bir is teğin bulımma.c:;ı r;ere kir. Bu bo."ı·.:J.mclo.11., yarr:ı 

orp;anlr:ı.rına benzerler. Ancak, men::::uple.rı yn.rrı;ıç olmo.ci.J};ın-

(:n.l3) rrur:-~nt C.AH.D.Al!, "Tatc1ir Komir~yonlan.nın rr:ı.rarlorJ.na 

EarsJ. Açılacak İdari davalnrda HasJ.nı ~;orunn 11 Ds.rcı_~-;~tay 

'i''•e ">C"ı• 0 • l 0 87 '"'a'rı h A_6c; C< 8 .ı.- - 1 r·:, ı..) J_ __ .. J , .::ı c : ..... q. j , ,_) • • 

(Jll+) V.U.K. Tasan~n ve Genel Gerel\.çesi (Gi:üi ırU::hasJ) 
-{ ' -~ •17 2 ( • 'l T• .t a?.:ı.ro.n ... :ı, , 1\' •• J). 

lle :_jap .1! zm:•nlarJ. Eütüphcı.ne::: i 

s. 12-21 



60 

dan ve :n:ır,r~ılamn yöntemi kııllanmodıklarınd::nı yar0ı orr:anı 

~ " . 1 d . J rll5' aegı ır .. cr\ · 1. 
rrakdir karo.rın1.n se be b tın::nırunu o lı ı ;c; turan 

bu istek renellikle tarh islemini yonmaya yetki verri dai-
. " b ' vur.~ ' ? 6 7 ı _J • • r) resıno.en, azen cı.e ı1.. nun , ; • mac uesınJ.n ,_. 

fıkra.:nnd::t oldı..:ı}~u gibi vergi mükelleflerinden r~cl.ir. 

Di:::er ta.raftan takdir komüıyonlan. gcSrevlerini ya

parlcen ~ rnatr:::ı.h ve kJ.ymet ta kd ir ve tahmin ederlerken, ola

ya lmkuk kurullarJ.nı uyr:ulamazlar. Vergiye tabi r);elir tu-

tarını ve sermn.ye h:ı~.rnıetini tDi<::dir ve tD,hmin ederler. J3u 

t;:ı.,kdir ve tahmin teknik bi1,o;i ve kur::ılln.r;J., :fire ve zn.virü 

nüıhetleri vr-;:;air teknolo,iik bilr:ilere malivet ve ni~:tısa 

kJ_ymetleri arasıtırılma;ıı r:ibi, hukuk lmre11.<:ı.rJ. d.ı:-:ındn.Id., 
telmik bil:d ve ku.rallara ve ihtisasa dayanılarrJ.l<:: :ranJ_lı.r 

(ııe. 

C 
-·· J . d . . ., - •J • l d. - !.\arar .cı.rJ. ı ar:ı. ın.ıem e1er~ı _ · J_r. 

Hukuki bir netice elde etrnolc! bir hnk ve merıfan.t 

sn.r;;lc.mal-~ iç:i.n a~;ıklannn irD.cle ler e hulculd ic::J..cm de rı ild.i.r~i 
bilinmelde d ir. r._rı8.tr[-ı.h takdir ve tahmin ed:iJ me H ini istc-;mek-

le bir hRk ve mcnfaat do~maz. Ver~i hakkı. ver~i ~Jqca~ı 
ver,si:-ri dop;uran ola~TJ.n vukuu ile me:rd.ana çıkr-ı:r. Gelir ve 

Kurumlar Verr:ilerirıde elde etme ile ver,c:j_ .:ılo.co/:ı. ci.or;:m~. 
Mntrah tesbiti vergi alacah:ı dor~duktnn :.ıonra onun mileta

rının te~;rıi ti ile ilp;ili olarnk yauılrı.n bir irc;Jerndir. 

Dir:i':er tr:.r<,<.fts.n idare ve verr:i d:=ıireler:i .. :rnrtı.klo.-

rı. idari e~ılem ve üüeınlerle vergi Jw.nı.mlan nı n :Lcrar:anJ_ 

sağlarlar. İdare p;örevlerin:i.: dUzenleTici, mı.bjektif ve 

sart tasarruflarla ve idari eylemlerle yeri.ne retirjr. 

İdari üüem1er kapsnrru. oh;jektjf veyı=i subjektif hukulci ;::;onıJç

ln.r meyd.~ı.na <'~etirme}: için ys.ınl8.rı işlemler d<~lıi1 o1rhı;;~u 

------·--
(ll.:) Rlic~Ui .AHAL, "Vere;i ~:s.kdir KomiHvon1nr·ı 11 , DEnu :'~tr'y Ka

rarl~rı Dergisi l972,sıyıJ. 4, s. 48 
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gibi bir kjJd.;d ob:jektif 'btr hı.ıku1~i clurııma ithal ed.en veya 

ona yetkiler veren iRlemler de dshildir. Takdir komisyon

l::ırJ.nca ver:i Ten takdir kararJ_yla. k:i :-::i1eri:n hıJ1~nJ\:i dıırnmım-

bir }nı.lcuki dı..ı.rum meydana gelmez veya mevcı.ı_t bir hııkıık:i 

dmndn. bir de~;::L:::~iJ.dik rıam.l olmaz. Ve:rgi ll8Ul F:.~H11,1'rtlmı;n 

du;.., 

7 4. 

maddesı perefince takdir komiGyonlnrı, takdir sebepleri 

bulııınıtJ bul:m.madı&;ını inceleyemezler. Yalnı/~ hD.tnlJ_ ;ı·(5r

dUklcri iolemleri il~ili verei dairesine yazı ile iz2ha 

mcclıurdurlar. Kesin to.s8.rrvf vergi cJ.airecdne aitt:Lr. I·!i.i

keJlef'lr'~T:ir! hı.ı1cııki d:.ırvmı..md.o deid.·~U::1ik .'J.nccı.k. tn.J:.cıi.r ko-

mi :ı:·ccrı:ınca t·:~Gbit edileıı matrah üzerinnerı ver,:::i dn.ire::ıince 

b:t:.r ver;:j_ tr::.rJ:ı ve teblif;; icd.eminin :v-anıJ.rnasJ :Lle hn.;:cnl o

lur. Bir verci tG.rh ve tebljf; edilrnedH:c::e mUkeJlefJerüı 

hulnü~i clurı..ımlrı.rJ.nda herhangi bir der:i::,ik1ik o1ınaz (ıı6)" 

·>te yn.ndan tt=ı.kdir lconıü1yonlar:ı ko.ro.rlo.rJ. bJ.r :'r:1rgı 

kararı vrya idari bir işlem olsaydJ ~ yarrı mer~ilo~inden 

iıu kn.r.':trın hn :;lnıe.i3J.:r..J. veycı. into.linin isteniJ nıesi •.re bu 

knrarJ~ır:ı. }:r:ı.rc:J verr::i. d~ı.iresi ve mü1-:::e11eflere itir8.Z ve 

drı.va hrıJü . .:ı..rJ. tn.rnnması gereJd.rd:i~ Ver·:~i 1 Jsu:ı K.'1.:r:ıı>:r;:L'nun 

267. ve 377. maddelerine göre tnkdir komi~yonl~rJnc~ tnh

min ve t.:d;d ir olı:nc'.n mat rahlc:ıra ~ er:ıso.l bedel i ve cmsn.l i..ic-

retine i.tiraz edilebilir. Yol-::sa takdir komi:::~vonıı lw.r[;.rJ.nın 

i.ntal ve boz;.ılma~a istenilemez.. Takdir J:ı:omi: ;yon u knr:~.rJ.nın 

ipü:tl veya bozulmmn icin. bir itiT·az hnk}a tr::ı.nınmarr~J .. ': ol-

ması. hu kararın bir yar~ı kararı veya bir id~ri i~Jcm sa-

yJ_lrn<ı.ma~n nö.an il er :i. velmc};;-_tedir. Dördüne ii r1c:ı.:i. ·.red c Ol 7) 

14/1 ']~'''~ .. . / ~ ~ :-) o j ~l.lYl ve E. 
taraftr1n t:ı.biir l<::omü~yor:ı1nn ınn vercl il-;lei'i 

k ':.rarlarHı, gerek komis:vonun teciekkiHU ve r~erets<:: ver.iJ.en 

karan_n p;er-i. alınma~nnın mümkün olmr~.ması, i ciaren i n vc-:~ fert-

1erjn j_t irn.:,, etme~iik1eri ts.kd irde .1J;r-u1rn:ısJ_ nıcc bııri olması 

----------------
Q16) .1\H;\.L, o.. r;. m. , s. 41. 

(117) Dn.n:ı..ı:ıta;;.r l~c:ı.rEJ.rlar Der;~Lü, f)D.;rı 89-90 ~:ı. '.:/) 
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bakımından idari mahiyette bir kar''X olc\rr;lc 1-;:.':ıb~ ıl ü mümki .. in 

d ;o.·ı·'· T< ,.b ı rı ·:ı,· ı ·ı·ı ı ı ·ı· ef~ı u ır • .ı_,U .:)e ep. e ~e J.C,8.renJ.n rcenc.ı r~!J.1'8T r:ı.rı cı.. ev un c 

itiraz edeme:rece>d_ :ro1und·ıki bir noktayı na:::·.ardn ko.bule 

şayan" p;örülmedi:'d karar altına al1nrra::~tJ.r. 

Verp;i Usul Kanununun 377. tn.kdir 

komisyonunca tahmin ve takdir olunan nv:·t ;~alü::ı.ra kr:ı.rr;a do. 

münharnran verr~~i dairesine itiraz 1ıak1n tı:ı.nınmJJ;tır. Lu hak 

mükelleflere b2slan~ıçta tanınmamıstır. Aynı madde ve 318. 
maddeye r;c5re mii1cellef1er anc.g};: vcr,~;inin tarhedilmesi h.'l

ljBde tarh olunan vergiye itiraz edebilmektcdirler. 

D- Knrarln.rJ hukuki 1d.r cib~ü:nce c~e cLci'j}(iir. 

Tak~ir kararları bir y~r~ı kararı veya idarenin bir 

ic if?lenıi ve ids.ri bir islem oLmcJ.dJ-fh. 1ı;ibi huJcnlci 1Jir dUsi.in

ce de de~ilCir. Du komisyonlar görevlerini yanarken yani 

verrüye tabi ,'""elir veya ::ıervetin •,ıymetini üılcciir- ve t~J.h-

min ederken hııkuk kvrnllarını u:··rçrulnmrw.lnr. Hıılnık lcı.rnJ.

la~ınJ.n m~na ve kansamını açıklamazlar. Bir ola•ın belli 

bir hnlnıl: lcurı:ılı };:an3amına girin r:irmecli\irıi. belirtmezler. 

Belilli ola7l:=ı.ra uygulFinacak hvkulc kı.ırG.llarJ.m.n ne olnc.ü

ğını V0~.-.ra uyrı;ulanmıf) olan hukuk kuralının isabetli veya 

isabet s i7.. bulundu,~unu tespit etmezler. Konuyu hukuki açı

dan incelemedikleri için, bunların kararln.rJ.n1. lıı.ücl)ki bir 

dUstince olarak nitelendirmeye imkan bulunmamaktadır. 

E- Kararları teJcnilc bir d.üsünce ve ter.n:ittir. 

İdari merciJ.er ''···· bir takım t~knik nrensin ve ka-

idelrTi, bn.nlarJ. hulcuki nren;.ı:Lnlerdcn ve icri idnre kr-ı:i.dr:-

1er:i.nden 'lJl rmr:k ,,·uretivle tntbik etmek mecburi_yetincl8 bu

lunur. J>u tcl;:n:il( prencı.-::)ler. sırf id~:ı_ri mn.:ılahat kJ':1tr:ı.rıla

rındf:ı.rı mUllır.;rn olm·:ı .. :::ı. icabeden ve:r8. 1n.ın1ıı.rlc:ı t:.ırn::ı.miyle nnı

kcc .·et bı_;lıı.n'"Jl. kt:ı.rarın bir un:-.:.ııru ol8:e:ı.k d0>:il, bu };:n.rara 

esas tı·?::;1ci1 eden va1~.ııların tec:nıitinde karı.n.at hıJ:::ıulüne hiz-
"' met eelecek bii' unsur ol_rır:-ü;:: nn::.n.rc:ı. alınnbi.1ir1er: NTesela. 
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bir binanın metanet ve selabet şartları, bir şahsın bilgi 

sıhhat veya hastalı~ının derecesi gibi. Bu gibi hallerde 

hukuki olmayan kıstas ve kaideler tatbik edilmeklebera& 

ber, yine takdiri bir fonksiyondu.n bahsedilmektedir: Bu

na sırf veya idari takdire mukabil olarak teknik takdir" 

denilmektedir(llB). 

Gerçekten takdir komisyonları inceleme y&tkisini~l~ 
haizdir. ıvıatrah takdir ve tahminleri Cl2o); ctef'te'f:~ hesap 

ve kayıtlara dayanılmak ve maliyet bedeli ve piyasa kıymet

leri araştırılmak, rayiç bedelU2D tespit etmek ve di~er 

dış karinelere başvurulmak suretiyle teknik ve teknolojik 

alanlardaki bilgilerden faydanılarak yapılır. 

Takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir edilen mat

rabın, mülç:ellef tarafından bildirilen matrahtan fazla ol

ması halinde, sadece bu aradaki fark üzerinden vergi tarh 

olunacağı Vergi ·usul Kanununun 33. maddesinde yazılıdır. 

Aynı kanunun 379. maddesi gereğince, vergi daire.:;i tara

fından süresinde itiraz edilmemesi halinde, takdir kesin

leşir ve itiraz hakkı düşer. İtiraz hakkı düşttikten sonra 

matrahın Vergi mahkemeleri veya Danıştayca te.spi t edilme

si veya matrahın artırılması cihetine gidilernez. rrakdir 

komisyonlarınca tespit olunan matrah üzerinden zamanaşıını 

süresi içinde vergi tarh ve tebliğ edilmezse, vergi alaca

ğı zamanaşımına u~rar. Verginin zamanaşımına u~ratılması, 

ilgili memurun hukuki ve disiplin sorumlulup;unu gerektirir. 

Bu nedenlerle takdir komisyonlarının tespit ettikleri mat~ 

rahlar üzerinden vergi dairelerinin vergi tar~ .ve tebliğ 

etmeleri mecburidir. Bu açıklamalar aynı zamanda vergi 

dairelerinin takdir komüıyonu kararlarına uyrna zorunlulu

ğunun takdir komisyonu ka~.rından değil doğrudan doğruya 

0..18) AHAL, a.g.m. s. 42 

(119 V. U.K., madde 75 
0..20) V. U .K.' nun 267. maddesi gereğince em:ıal bedel ve üc-

retinin takdirinde maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri 
./. 
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l:<ln:;n hii.l:dinılerinden ileı~i ''~eldi(ini dr-; r'r:5~3teri·r. 

Ve-rr~j_ Usu1 Kanummun 20. mf-'oclde;:;i ,..,.ere.:.:.iııc.o ,_.e-rr':i 

t.r:ı.r1n. ve-r'n:i n.J ~car~J.nın kammla-rala gösterilen m:_ıtr::ı.h ve 

nisbetler üz.erind.en verr;i dairesi tr-ı.rafı:ndo:n he::w.nl::_;·ı,ı---

rak bn alD.cr:ıJ':ı rıükt>:ı.r i tib:'Jı~iyle te~; -,it eden id<:ı.r·i b.i_r 

islemdir. I-!ıJkuk kunıllı:ı.rı dJ.:?J.nd0.ki ilmi ve te1:j·;ı ;ı~ bil-

r~i ve kııTrı.Jl•-ırn .r:;:jre tcı.b:.ir edilen rr~Jtr·•ıh 'F_~r::i t·::rlıJ_r:ı,·:ı. 

e~~as olıır. 

i. t ~:tt: .:.i :i .. ,, ve tr;;:· , it c 

XIII- TAKDİR KOI·i!SYONLA.HI KARARLARII~A KARŞI YARGI 

YOLU HA EA;,, Vi i Hi J n;ABI 

ı. Takdir f~omisyonumın Götürü matrah takdirine kar::·ı 

itiraz: 

A- İtiraza yetkili olanl2r 

Takdir komi:;;yonlarıncc-ı. takdir v:e tesbit edilr.üı:;. 

bıılvmm ı:;öti.irü ı:mtrahlarla, ilgili karar, ııygı' lcı.nacc:ı..~:ı ma

li yıldan en az iki aj öncesinde ilgili hv~tnrluS' beledi

ye, ticaret ve sanat odası, rnesle k te~ekkUlleri ile o i

lin en hUyilk maliye memu~_ına imza karşılı~ında verilir. 

!::~te bı_ı_ ::·;a;.'ı1nn daire, kurum ve te çekküller bu kararın 
kendilerjne tebli~inden itibaren 15 giln içinde ilgili ver

gi mahker-:\,;sine i tirazda bnlunabilirler. J:tirazın ;yazılı o-
--- -~~ ~ _, ___ , ______ .,...., .. ~-·-····---· ..... ----· ____ ........ ..., .. - .. ___ -
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olarak ;')'apılrr:ası as:tldır(l22). 

1\ı.rada özellikle şu hıısusu da belirtelim ki, :,.i.iküm-

1 i il er' Jani e;ötüri.i matrnhlara tabi tu tu lacak olanlarJ_n bu 

kararlara karşı itiraz etDe hakkı yoktur. AyrıcH Versi da

iresi ~Udlirleri ve Ilazine avıkatlarının da itiraza yetki

leri yokhır0-23). 7ıira kanu.n koyucu i tirazda bulum=ıbilecek

leri sa:nr:ak suretiyle ma(;de JJetninde gösterı:ıi;,~ bı,lı.ı.nmc.ı_kta-

dırÇ1.?4). 

B- İtiraz Süresi: 

Genel itiraz süresi ole.n bir a;)'lJ_k ;_.:;1ırE; bı.ı.rada 

15 güne indirilrıiştir. Ve iı;de ça1Yı.klı_·.k satlanması düşünül

mezsede, vergi nahkemesinin b~ yoldaki itirazı kaç günde 

karara baÇ:lıyacaf,ına dair kanunda bir hüki.i.m :ler cı.lrnanış

tır. 7ira en az iki ay sonraki mali yılda uygulanacak olan 

matrahlar için ödeme emirlerinde oldu[:'.~ c; i bi i tir.:ı.z ince

lemesi için de bir si.ire gösteril; :i~: oluasında şüphesiz. ki 

~rarar vardır. 

C- Danıstay'a başvurma: 

Vergi Gnhkemeleri kararlarına karçı temyiz komisyo

npna lH.=ışv-. .:trı...üocat:;ı yol;_ındaki genel k:.n·ala, kanıın l::o:'ucı.ı 

burada da bir istisna kabul etıni:; ve vergi mahkemelerinin 

götürü matrahlara vaki itirazlr;.r üzerine verrn:i .. '] ol·1ııt:u ka

raJ:lara kar~:. ı Drmıştay' a baş vıırı..tlaca[;ı VUK 'nı~n 41/2 madde

sinde öngörülmü,;tiir. Bu rnüddetin Danışta;;'a norma.l olarak 

Q22) H .Fevzi KA.i:"tAG ZOGIJd, Vergi ~J;yıı.:~:na7.lıklnrJ_ ve Çöztim 

Yolları, Ankara 1977, s.392 
(J23) Dn.Li .• ~~ .. 7.1.1SC~5 gün ve E: 198L~/l~690, K: 19(35/18 

( Göttjrü matrahların tesbitine ilişld.n, t.:,kdir kornis;y-onu 

kararlarına karşı hazine amıkatlarının dava açma ehli-

;_',reti b::hınmadı?::;ı hakk:;_nda) s 

~-( 124 ):On .. I+. Do 9 .. 6. ı 982 gün ve E: ı 982/265C3, K: ı 982/265
1+ 

GBtUrU natrahların tesbitinde vergi dairesi ınGdürleri-
nin dcwe. açrnc:ı ehli;./eti bn lı.ı.nr;;adıi~J. hk .. ) 
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bar;'v .. rmcı s{.iresi olan so günlilk sürenin 15 ciine inl.l irilnesi' 

".az tutulması ve temyiz hakkı ~erine danıştay'a müracaat 
hakkının verilmesi, tarhiyatının geçikrrıesini önlc~.ıek için-

dir(ı2E;). 

2., Takdir Komisyonunun , Yetkili f,1akamlar Tarafın
dan !stenilen ~1atrah Ve Servet Takdirlerine 

!lişkin Kararlarına Karşı İtiraz: 

A- !tiraza Yetkili Olanlar: 

TAkdir komisyonu kararlarına karşı vergi dairesi 
ve belediyeler Vergi r·1ahkemesine itiraz edebilir .. Q;.7) TaH: 
dir komisyonu karaları vergi dairesine tebliğ edilir.:: 

Vergi de.ireside bu kararlara göre tarhiyat yapar. Takdir 
komisyonları kararlarına karsa mükelleflerin itiraz hak
ları yoktur • Çünkü kararlar mükellefe tebliğ edilmedi(;in 
den o nun hukukunııla henüz bir değişiklik meydana getirme-

miştir 
Nükellefler ancak, takdir komisyonları kararlo.rına 

göre vergi dairelerinin yaptığı tarh işlemine itiraz ede
bilirler. Mükellefler tarh işleminin iptali istemiyle aça 
cağı İda.ri davada bu işlemin dayanacı olan takdir komisyo 
nu kararlarJ_nın hukuka uygunluğunun tartı:~.ılmasını iste-

ye bilir.. (128 ) 

B- Dava ~-ekli : 

İdari yargı yerlerinde açılacak dava türlerinden 
komısu, kararın bizzat kendisi olan tek dava türli iptal 

(J26)A.Kaptanottlu, Hesap uzmanları Tarafından Verilen ver-

gi Konferansları, Konferans:30,s.4. 

Çl27)V .. iJ.K. md. 377 
( 128)Turgut CANDAN, 11 Tak:dir Komisyoniiirının Kararl<:ırına 
Karşı Açılacak İdari Davalarda Hasım Sorunun, Dn.D. ,E:;ayı 

6L~-6 5 , S • i2 • 
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davnsıd.J_rf'J29). f;u halde tablir komisyonu karaıarına karşJ_ 

açJ_lacak dava. tUrU iptal davası olmak zorundadır. (J;lJ) 

C- İtiraz Süresi : 

Komisyon Kararlarına karşı itiraz sUresi Idari Yar

cılama Jsulü Kanunu hükUmlerine e;öre Verc;i Ilahkernelerine 
itiraz 30 gi5n , Danı;ştay 'a baş ·vurma ise 60 c;ündür .. 

(12~t .. Y.U .. K. md .. .?/1 

(130) CAl~DAH T a .. f.i .. m • , s • 1 O • 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜH 

TAKDİH KOHİS:iONU ÇALif}~IALAHINA B1H öiHlU:K OLA:t 
' ~ ~ 

OLAHAK ESK!ŞEH.tR TAKDlH KOH!SYONU UYGULAJ:'l/illiiHN . . . 

AFLAŞT IHILI"JAS I 

Takdir koınis;yonları illerde ve ilçelerde rnuvazzaf 
veya gayri muvazzaf olmak lizere iki çekilde olu~turulmak
tadır. Eski:;;ehir'deki takdir komisyonu muvazzaf olarak· 
olu~,;:turulmuştur. Komisyonun çalı~,;maları vergi daireleri
nin bulunduğu binada ayrı bir böltirnde slirdlirlilmektedir. 

r-ruvazzaf takdir komisyonu takdir servisinde bir ::,ef ve 
7 adet rrıemurla, bakanlığın atadığı bir başkanla çalı;=;ıma
larını yapmaktadır. Takdir komisyonu başkanı komisyonun 
oluşturulacaftı durumlarda ilgili liyelere çağrıda bulun
makta ve belirlenen zamanda toplantılar yapılmaktadır. 

Araştırmamızda Eski~;ehir Takdir Komisyonu' nun 

1985-1989 yıllarını kapsayan çalışmalarını, uye,ulamı:ı.la-, 
rını ele aldık. Amacımız takdir komisyonu çalı:}malarını 
de~;i(;ik açılardan inceleyerek komisyon çalı:-~rnaları sonu
ennda sistemin aksayan yönlerini tesbit ederek takdir 
edilen matrahlar hakkında daha güvenli bile;iler elde et
mektir. Bu amaçla Eskii;;ehir Takdir Komisyonu çalı~~:rııala
rına ilişkin araştırmamız bu bölümde; Re'sen tarhiyata 

ilişkin matrah tesbitleri. ve götlirli matrahların tesbiti 

olmak lizere iki grupta ele alınarak incelenmiştir. 

68 
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I- 1985-1989 Yılları Eskişehir Muvazzaf Takdir 
Komisy<;:munlın:cRe ~sen:: Tarhiyatla İlgili Kararla.:.:) 
rının Incelenmesi 
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Uygulamada takdir komisyonlarının çalışmaları de
ğerlendirilirken canellikle yapılan yapılan takdir adedi
ne bakılmaktadır. Bu sebeple takdir komisyonu he~ Uç ayda 
bir faaliyetlerini; ne kadar dosyayı karara ba~r~dıkları
nı ne kadar dosyayı ertesi aylara aktardıklarını istatis

tiki olarak bakanlı~a bildirmektedir. 

Uyg;-ulamada üçer aylık olarak dUzenlenen istatisti

ki bilgileri a0ağıda yıllar itibariyle toplamlarını ele 

alarak komisyonun kararlarını inceleyece~iz. 

TABLO 1 

1985 Yılı Karara Ba~lanan Dosyaların Vergi TUrleri 

!tibariyle Sınırlandırılması 

Vergi Türleri 

Gelir Vergisi 
Veraset ve İntikal 

Vergisi 
Emlak Alim Vergisi 

Gayrı Menkul Artış 

Vergisi 

DiE;er Vergiler 

TOPLAlYl 

Karara Battlanan 
Dosya Adedi 

1487 

600 

582 

18 

85 

2772 

Devreden 
Dosya Adedi 

395 

2 

6 
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Göı:·iild1.i[:ü ::ibi 1985 yılında 3175 dosyanın 2772 'ni 

karara b.:ı.' ·lnnm:ı_r,: L~03 tane s ide bir soEral:;:i ;)1 ıla devrcdil-

mis'tir .. Eu. ~:J_lda takdir komıısyonut{ne kader matrah taJccli .. r 

etmi:~:tir. J-' il' yılda takdir edilen matrah tu tar ı 'bilinnE; li 

k . t 1 d. ı ' 1- b + k~ ' . i l . . ı-ı . J . co • •• ı .. _ ı 8. . .\· ır l::Ültcl~~)'0l111nUn Incl'vra- vD .. J.LJ.rınc e (l e · ... 0.11 .lg.1 O_ ((iJ-

lebilsin. 
İ1,te bı.:c amo.çla Eski~~ehir Takdir Fomis;yon·: dbk13.m cet-

velleri taranara.k her dosya için takdir edilS>n t,ıtarlar ~er

t;i türleri itibari,yl;.? ele alınarak tarafJ.ıDJ.~:::dan t;opl<J.nmıe;.'

tır. Iaptı['J.rrıız bu çcı.J.v,:maya göre 1985-1 ~JD9 ,yı.lları aras ın

daki tı.ıtarlar:ı. a;;,:ağ:ı.;rn. (Tablm 2 'de) be 1-J:r:tilmL~ tir. 

TABI·O 2 

Gelir Veraset .Emlak AJJ.n G ~ fT .,.Kıyme t Katma De- Diğer 

Ver~isi Yt:.I:_e:ü;i yeiD~r.:.i.si L\rtı~ Var. f!;er V~f'.G..:.. Verf'jile.E..._ . 
33738000 309395000 13040 ~5000 4'?562000 --------- 25000 

201273000 195232000 15786000 
........ ________ ----- .. ---·- '+150000 

364568000 156962000 ~Vı-908000 -----·--- 981+63000 ---·-----

1· 12040'~-7000 4192156?9 6183775 
__ ..,. ______ 

1737392781 5617000 

• 
) 332074000 20 90 9'~·0Cı() -------- __ ............... ____ 617998000 

__ .. _______ 

Yul::::·:r·J.daki tablo incelendi[~indc Gelir Verr:.isi, Vera

set Ver~isi ile il~ili matrah tutarlarında yıllara g~re ar-

tı ;:;ın o 1~J1'i'sıı c;özijkecektir. Ancak Emlnl\. i' •. lım Verg;ü:dnin l~m-

lak Versi3i beyannamesiııde bildirilen vergi de~~ri Uzerinden 

alınan bir harca d6nUştlirülmesi sebebiyle 1985 yılından itiba

ren ınGtarh takdirlerinin azaıdı~ını ve 1989 yılının altı a-

yında hiç takdirin yapılmadı~ı g6zükecektir. Lurada ~zellik 

n rz,,:c?.en bir di[;;er dıırı.ı.mdn ı 987 yılından i ti'baren Katma Deeer 

Vergisinde takdir edilen matrahların artarak devarn ettiğidir .. 

LLt d.un:.m ı 98? yi lı için ileride belirtecet;im:Lz t8.bıocta da 

belirgin bir biçimde gözükmeJ{tedir .. Gayri r<enkıı.l fı_ymet Ar

tı.'~ının k<?lkmasıyı a bıJ vergi ile ilgili t<ü::dirlerde yapı1-

mamc:tktndır. 
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TABLO 3 
.ö 

1986 Yılı Takdir Kararı Bağlayalı Dosyalan 

Vergi Türleri Karara Bağlanan Devreden 
Dosya Adedi Dosya Adedi 

Gelir Vergisi 3135 56 
t:ı;' .. 

Veraset Vergisi 589 ı 

Emlak Alım Vergisi 55 

G.M.K.Artış Vergisi 

Katma Değer Vergisi 848 

TOPLAM 3 799 904 

--------------------··---··----··-

TABLO 4 

1987 Yılı Takdir Kararına Bağlanan Dosyalar 

Vergi Türleri 

Gelir Vergisi 

Veraset Vergisi 

Emlak Alım Vergisi 

Katma Değer Verğisi 

Diğer Vergiler 

TOPLAH 

Karara Bağlanan 
Dosya Adedi 

506Ş 

585 

1201 

2262 

9116 

Devreden 
Dosya Adedi 

1554 

38 

4 

1630 

3226 
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1988 Yılı Takdir Kararı Ba~layan Dosyalar 

Vergi Türleri 

Gelir Vergisi 

Katma Deg;er Vergisi 

Veraset Vergisi 

Emlak Alım Vergisi 

Diğer Vergiler 

TOPLAM 

·---··----·--

Karara Baglanan 
Dosya Adedi 

7796 

4-262 

l~77 

38 

9 

12582 

Devreder 
Dosya Adedi 

1015 

2329 

99 

2 
'ı! 

34-4-5 

.il 

,, _____ .... -------=----t 

1989 Yılı ( !lk Altı Ay) Takdir Kararına Bag;

lanan Dosyalan 

Vergi Türleri 

Gelir ~ergisi 

Katma Değer Vergisi 

Veraset Vergisi 

Diğerleri 

TOPLAH 

Karara Bağlanan 
Dosya Adedi 

1132 

2393 

271 

7 

3803 

Devreden 
Dosya AdeQi. 
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Tabloları inceyedi~imizde 1985 yılından itibaren ka
rara bağlanan dosya adetlerinde belirgin bir artışın söz 
konusu olduğunu görürüz. 1985 yılı sabit kabül edildiğin~ 

de bu artışın 1986 yılında % 73 , 1987 yılında 3 (üç) kat, 
1988 yılında ıı .• 5 (dörtbuçuk) kat olduğu gözükür. 

Komisyon kararlarının bu şekilde artması komisyonun 
çalışmalarının hızlandıc;ını gösterir .. Bu durum çalı~ıma dos
ya adedine göre değerlendirildiğinde hakikaten b~0arılı bir 

j·l''. 

çalı~;ma şeklidir. Fakat konuyu dos;yalara ayrılan ·~ama·n· yö-
nünden ele alırsak durum ne olacaktır. Bir yılda 52 hafta 
ve haftada 40 saatlik bir çalışma saati varsa toplam çalıç

r~C3: ı:; aa.~~. bir_. yıl için 52X40=-=- 2080 saattir. Ç;imdi birde ko~ 
ya ba.şkayönden bakalım.·: .• Yılın tüm çalıqma saatinde çalışıl-

ı 

dığını izin __ rapor g~oi durumların kullanılmadıC;ını ve ko-
misjronların aksamadan ~oplandıklarını varsayal1.rn. Bu durtJm
da bir dosya için; 1985 yılında ayrılan zaman 45 dakika, 
1986 yılında ayrılan zaman 34 dakika 1987 yılında ayrılan 

zaman 14 dakika 1988 yılında ayrılan zaman 9 dakika 1989 

yılı altı ayında ayrılan zaman 15 dakika alacaktır. 

Mükellefin matrahının belirlenmesinde acaba bu 10-15 

dakikalık zamanlar yeterli olaca~mıdır. Bu 10-15 dakikada 
verilecek kararlar ne derece gerçeği yansıtacaktır. Ve bu 
kararlara ne derece güven olacaktır. Görüldüğü gibi 1985 

yılndan itibaren takdir komisyonunun işlem yükü payli artmııf
tır. Bu sebeble daha önce örnek ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 
görüleceği üzere matrah takdirleri değişiklik arzeden du
rumlara göre düzenlenen en klişeleşmiş takdir kararlarına 

bağlanrnıfştır. 

I-l Eskişehir Takdir Komisyonunun Takdil\. Kararlarına , 

!lişkin Uygulaması 

Eskişehir Takdir Komisyonuna matrah için gönderilen 

dosyaların çog·unluğunun muhtevilatı, beyannamenin hiç ve

rilmemesi veya geç verilmesi şfrklinde olduğu ilgililerce i
fade olunmuştur. Hal böyle olunca kri terler·in seçilip 'bu 

kriterler dikkate alınarak karar verilmesi i$lemleri kolay-
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la: tıracaJ.:tır. Her mükellefin durumu def~:i:~;'i.ktir. r:·ükelle.fle

rin bu sebeble dtU.'ttmlarına göre dikkate alınarak kriterlerde 

farklılık arzede~ektir. 

rratrahın tekdiri sırasında e;oz i)nünde bulıı.ndurv lan' 
dikkate alınan -: c.:_, .... ,·:::.·:·. 

- .1.. '·' •"'•' .. •,.' .... ' k~iterler şPnlardır: 

- Mükelleflerin bir evv~lki yıllara ait kazançları, 

I'1iikel1efler.in iş nevi, i.; kapasi tes i, kar hadleri, 

- Eükelleflerin dosyaları üzerinde yapılan inceleme, 

- fiüke llcflerin yaptıkları i~,:çilik vb. giderleri, 

- Yo1dama meınıirlarının, mi.ikellefler hakkında tnttu.kları 

yoklama fişleri, 

- nayat standardı esası, 

- Emsallerinin k~zançları, emsal alım satım, fiatları 

emsal kira bedeli, 

- Piyasa rayiçleri, 

- Ga;y-rimenktı.llerin bulundlJ.kları yer ve özclliJ:leri, 

imar du~ım~, in~a ve kullanış tarzı, setirebilece~i yıllık 

kira miktarı, 

K.D. V .. için Yıl İçin Gayrisafi hası.latı ve be2cannnme 

verilen a:v-lardaki K.D. V. matrahları karı; ıla i tırmasıdır. 

Yukarıda belittiğimiz bu. kriteriere göre tokdir komis;

yonu rnatrc-ıJı takdiri J'apmaktadır. Ancak mükelleflerin durnm

rm.rı ve vert;iye tabi gelj rlerin hesaplanması vere;iler i tibc:ı.;.·<'. 

rıyle ~e~işiklik arzetmesi sebebiyle takdir komisyonları 

dosyanın dı_ı.rıım·ı.na e;öre yukardaki esaslardan biri veya birka

çını dikkate alerak karar vermektedirler. 

Eskişehir Takdir Komisyon,ıruın koruıyla ilcili karar ör~. 

nekleri a~aRı~a verilmiştir. 

Drnek 1 'de serbest meslek erbabı bi)~· miiJ<;:ellefin matra

hına iliçkin karar verilmiştir. 

Ornek 2'de zirai kazanç sahibi bir mükellfin r;elir 
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vergisi matrahına ilişkin karar örneği verilni~~·tir. 

Örnek 3 'de Gyari rTenkul Sermaye iradından dolayı mü.
kellef olan bir kisinin matrahına ili~kin karar Brneti ve
rilmir;;tir .. 

Örnek 4,5,6'da KDV. mükellefleri ile ilgili matrahıara 
iliçkin karar örnekleri verilmiştir. 

Örnek 7 ve 8 de ise Veraset ve intikal vere;isi mu
kelleflerine ili~kin matrah takdiriyle ilgili kararlar ör
neği verilmi$tir. 

Ornek 9( da ise Takdir Kornis,:ronlarının bilirkir~i;te mü
racaatlarıhalinde bilixki~il~rin dUzenledikleri rapora yer 

ve:rilmi.~·tir. 

Bu örnekler incelendiğinde göziikecektir kd:. her rnükellef 
için durıJm na cöre deg;işik kriterler baz alJ_nerc:ı.lc takelir i::;

lemi: japJlrnıştır. 
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T.C 
MALİYE VE GUYRUK BAKANLIGI 
Eskişehir İli Defterdarlığı 
r.:Juvazzaf Takdir Komisyonu 

Başkanlığı 

Vergi 
Nevi : GELİR 

TAKDİR KOI\JSYONU KARIRI 

Vergglendirme 
Dönemi : 198 

MU K E L L E F 1 N 

75 

00 : 

KAl1ARIN 
TAHİHİ : 

Takip Defteri 
Sıra No : 

SEVK FİŞİNİN 

Hesap no ADI SOYADI AÇIK JI.DliESİ NJSU TARİHİ 

~------~----~--~~---1 
V E R G İ M A T R 1\ H I TAKDİR SEBEB İ 

Beyan olunan Takdir olunan Fark V.U.K. nun 30. maddesi 
---------+----------+--------
___ J __ ._ı_s_r_rs_._o_t_ıo __ _;_l ___ ?_._-~_.o_r_.!•_ch_')_o ____ "i' _________ lc__ ___ g_e_r_e_ğ_in_ce ___ , _______ _ 

s e rt)P .. ~ t rn c;_~ J c·.~( 1::_: ı.;:·~ r:~.n. ·"~: 1l.e .~.· • t ~' J ·• ... 
1 ı_ . ·:::; ~r·rı }~i.r ı.~ en. 

Mükedılef 198 '7 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesini kanununi stiro J:8:~.c~t:;c ıcc:;:ı 
,::''re dcf. tı~ttı;;:. --.. cirı_n v.u.K. mın 30. maddesi gereğince vergg matrahınin 

re' sen takdiri V.D. Niüdürlüğünün yu:(arıda tarih ve nosu belirtilen sevk fişiyle 
komisyonumuzdan istenilmiştir. serb8::; nv,bJ./1: l;::ı:7.''!_ır; ,;_c :·teri tııt-1 

1 /l /19rJ7 - 3):'lqil987çalışma süresine ait beyannameainnıu~·J .. "·cre:;t i i-i.riin 1 

anlaşılması üzerine kaza~cının kanun hükümleri gereğince re'sen takdirine gidilerek 
bir evvelki yılılıara ait kazancı, iş_kapasitesi ve emsalinin beyanida gözönünde 
bulundurularak ilgili ·çalışma süresinde gayrisafi TL saU ::'.8:l().()00TL lık 
bir k:lr sağlayabileceği kanaatine varılarak bu miktarın sözü edilen dönem vergi 
matrahı olarak tayinöve takdirine gereği için evrakin V.D. r.iüdürlüğüne iadesine 

29 / 7 /ırf.!J ;"tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

Takdir Komisyonu 
Başkanı 

Remzi KOÇAR 

İmia 

V.D. den 
V.D.M. v.o.rrı.Y. 
Üye Üye 

İmza Imza 

ASLJ GİPİDİH 

TAKDİR KOf•lİSYOı,'U BAŞKAr-J I 

1)-: ,~ ı:.·,]r·'ıı-rıl .,,__,ı· ÜC''',..,ll1( 1 '1'ı• 
. .l • - , ;~~~;~~.~d-as i~~~ J.· .... 

Üye. Üye 

İmza İmza 
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r~c·~ 
~LiYE VE GÜMRÜK BAKANUGI 

NO : 
KARAHIN 

skişehir İli Defterdarlığ'l TAKDİR KOMİSYONU KARARI 
T/\RİHİ : 

~vazzaf Takdir Komisyonu . 
Başkanlığı 

II'ai 
lfi :~lir 

Vergilendinne 
renemi :198 

Takip ~fteri 
Sıra Nııı: 

M U K E L E F İ N SEVK FİŞİNİN ı 
_.___---c------ı-----+----ı----·· 

Hesap Nm. ADI SOYADI AÇIK ADffiSİ No su Tarihi 

l-'""-----:----1----------~------,----·-·----'-----.ı.-------·· 
TAKDİR SEBEB İ 

v·~u-~K~- nun 30: maddesi 
gereğince 

~------------~-------------~~--~------~~----------------------------
Ziraatçllıkla uğraşan mükellef 198 · T;yılına ait zirai gel ir vergi s\ 

beyannamesini kanuni süre geettkten sonrn. -bos vcrdiidmden 
anlaşılması üzerine vergi matrahının re'sen takdiri 

v·;u~K~ nun 30·~ rnaddesi gereğince yukarıda tarih· ve nosu belirtilen sevk fişiyle 
komisyonumuzdan Utenilmiştire· · 

ı /1 11983·: -31/J:?/198) çalışma süresine ait beyannamenin 
anlaşılması üzerine, mükellefin dosyası incelenerek 198 T.yılında gayrisafi 

Tı.; safi 112.500 TL !:azanÇ elde edebileceği kanaatine varilarak bu 
miktarın ilgili yıl vergi matrahı olarak tayin ve takdirine gereği içinde ev
rakın v·;D: Hüdürlüğüne iadesine ?J/ 7/198 8 tarihinde oybirliği ile karar 
verilmiştir: 

Takdir Komisyonu 
Başkanı 

Remzi Koçar U ye 

V~D: den 

Üye 

ASLI GİBİDİR 

Ziraat Odasından 

Üye Üye 



T.C 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIGI 
Eskişehir İli Defterdarlığı 
W~vazzaf Takdir Komisyonu 

Başkanlığı 

Vergi 

Nevi : Gelir(G.M.S.İ) 

TAKDİR KOMiSYONU ~~ARI 

Vergilendirme 

Dönemi :: 198 

M U K E L L E F İ N 

77 

No 

KARAR IN 
Tarihi 

Takip defteri 

Sıra no : 

. . 
: 

----------·------·~----------
SEVK F İŞİNİN 

Hesap._n_o_-fı ___ AD_r __ so_Y_AD_r ___ +-A_ç_I_K __ AD_R~E_s_i __________ -+-_N_o_su--ı~-T-a:r_il_1i_t 

VERGİ MATRAH! 

Beyan olunan· Takdir olunan 

200.000 2('0. 000 

F a r k 

TAKDİR SEBEBİ 

V.U.K.nun 30.maddesi 

gereğince 

r---~--------ı---------------~----------~----------------~--------·---------~ 

Gayrimenkul sermayi iradından dolayı gelir vergisine tabi olan mükellef 
vergilendirme dönemine ait beyannames ini k n nı mi s üre '"'"(;ct :i l: te rı 

:ıonra vcrdi;::Lmden dolayı vergi matrahının V.U.K.nun 30.mad-
desi gereğince re'sen takdiri V.D.Müdürlüğünün yukarıda tarih ve nosu belirtilen 
sevk fişiyle komisyonumuzdan istenilmiştir. 

Komisyonumuzca mükellefin dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda 
gayrimenkulün bulunduğu yer ve özellikleri ile emsal kira bedeli,piyasa rayici yok
lama fişi ve tutanak gözönünde bulundurularak,yıllık ~ g~yrisafi 
gayrimenkul sermaye iradı sağladığı kabul edilerek qayrisafi irattan% 
götürü gider düşUldüktcm sonra kalan ?CO.OOO · . -TL nın safi G.M.S.İ olarak tayin 
ve takdirine gereği içinde evrakın V.D.Müdürlüğüne iadesine / /198 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.· ' 

Takdir Komisyonu 
Başkanı 

Remzi Koçar 

İmza 

Üye 
V.D.Müd. 

İmza 

v.o. den ' 
Uye 

1 V.D.Müd.Y. 

İmza 

ASLI GİBİDİR 
Takdir Komh·yonu Isaşkanı 

Ticaret Odasından 
Üye Üye 

İmza İmza 



ı 

ToC _ 
MALİYE vF GW.IIRÜK BJlKANLIGI 
EskişehiT İ!.l Defterdarlığı 
MuvazzafTakdir Komisyonu ·· 

Vergi 

1 Nevi 

r--

Başkanlığı 
TAKDİRJCOMİSYONU Y...ARAR I 

Ve:r:-g i lendir.me 
.1. 

Dönemi 

No 
KARArUJ~ 

Tarihi 

Takip ddtE:ri 

.Sıra no .: 

78 

. . 

M U K E L I. r: F ! N S O R U M L U N U H J SEVK FİŞİNİN 

~sçM -~~~ ___ s_o_Y_r_n_r __ ~

1 
________ A_·ç_~_~_._®_R_s_s_t_f_~uı====-T~a-~r_ı.-h~i~~4 

f--~------·---·----·----------·----+'------------+--------L ____ '_-_--_·-----------1 
V ER G İ TAKDİR SEEEBİ 

Beyan olun~~: __ J~-~~~~-~~-~~--~!~~~----~---. -~;-~--;-k---... - -----~.~;:~-:-n~;,;O., maddesi 

· ; · ' ı · . geroğince 

f---ı_,_r9 ___ ._o~~---f ____ ??~:_~oo _____ ,_l __ ı __ ?_ .. ı __ .o_o_o_. -------------------- j 

KARAtt : Yukarıda adı, SO'fadı,ünvcmı1 i~i,vergi dairesi,vergilendirme döneint ve .ı 
hesap nosu yauJ.1. ödevE ta:-3.f ından,3065 sayı h Katma Değer (!Jergisi Kar.unw:ı.ur. 40- ı 
41 nci :rıaJdelerinde yazılı yükümlülüklerle :Ugili olarak, kanı.uü sijrcı F':eçt:Lktcn i 
sonra verdi(:irı.ôen 

ötiJ:rü, 213 sayılı ·vergiUsul Kanununun 30. maddesi hükmü uyarınca dönem matralnm.n 
re{ sE?n takdir.i komisyomımuzd<m istenilmmş bulunmaktadır~ 

Komisyonumuzca mükelleHri dosyası ü~erirıdc; y:cpıl.:J.n inceleme sonucundA, dönemi 
kapsayan ilglıi y:.la .a~t yıU ~:c ge3 i!' wrç::s.i beyannamesinin de verilm::adiğ:l. anla-

. şı:!rri.ı.şhro ;::;~:~~7 / 6/:r:;·;:qı._ .. ::.--'.'-, ':0 23 scıyt2.:!. yoklc:ıma fişi ile tesbit edildiği . 
üzere, aylık ortalarnaJooOQ5'L hasılatJ.nJ.n l:ıulurıdu.ğu tesbit edilr.ı:i.ş bulunmc.l<:tadır • 
.fın:ı.lan değ0r emsali götürU m:üra.hlara v'e gerekSe hayat standardı safi matrahı
nın l/12 si civarında. bulunct..:.·ğundan aylık safi Katma Değijr Vergisi matrahı olar<J.k 
tayln ve" t.akd:lr1oe, istisna matrahı_ bulunmadığıo.a,_ gereği için evrakın V~D.Müd.ür-.. 
lüğüne iadesine / /1988 t.a:rihinde oybirliği i:tG karar verilcl.i., .. · :::._~ · ·-... _-. 

Takdir Komisyonu 
BaşkanJ. 

Remzi KOÇAR 

İmza 

!jye 
V~D. ds-n. 

Üye 

ASLI GİBİ['İR 
ı;ı'akdi::ı: Komisyow Başkaı:.,J. 

"' 

Ticaret Odasından 
liye liye 

tmza ... 1mza 

1 



T .c. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKA.NLiih 
Eskişehir İli Defterdarlığı 
Muvazzaf T akdir Komisyonu 

Başkanlığı 

Vergi 

K .D. V. 

TAKDİR KOrliİSYONU KARARI 

Vergilendirme 

!Dönemi :198 

NJSU 

:KARAR IN 

TARİHİ 

. Takip Defteri 

Sıra No 

79 

l Nevi 

·.---~--------------------------~---------------------.~ -S-E--VK---F--İ--ŞI-.1-IT_N ____ ___J ______ l 

--------+---------------------~------Aç_r_K __ A __ DRE __ J_sr_·----------~-+1-N-osu 1 Tarihi 

1 1 --·~--------------,,~------T--A~.f--~DİR _____ SE-•BE~----1 
-ı 

ı ı 
gereğincA 

FAR K V .u .K. nun JO. madd.esi 

1 _____ -_ ... _ .. ____ l ______ =_ı_2_. __ o_o_o ___ ,;.._ __ J_1_2_._o_o_n ___ __,_j ______ _ 

-----1 
Götürü gelir vergisi mükellofi 198 :y-ılına ait Katma Değr-ır VP.rgisi Beyanna-l 

mosini kanuni sürR ,r~r;çt:i_ '·.i ı·:.cıJclc vr:rmccU)··:inricıJ V .u .K. nun JO. maddesi 
gereğince re'sen takdiri V.D. Müdürlüğünün yukarJ.da tarih ve nosu belirtilen f>evt 
fişiyle Knmisyonumuzdan istenilmiştir. 

1 1 l /1987- :<l/1?/1987 dönemine ait götürü katma değer vergisi beyanna-
mesinin v::;:ı:·:i_lmr::.:Ji,·~inin. anlaşılması üzerine komisyonumuzca mükellefin 
dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda sözü edilen dönemele ·ı.l ·:· n:;o Tı. 
gelir vergisi matrahı ile teklif edildiği, bu miktarın katma d.eğe·r· ..;,.~rc;isi matrah.ı. 
olarak takdirine gereği iÇinde evrakın V .D. Müdürlüğüne iadesine 7 1 n /19ı.:A tr:ır:i.
hinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

T a kı'J.i.r Komisyonu 
Başkanı 

Reınzi KOÇAR 
·Üye 

V .D. :Müd. 

V .D. den 
Üye 

V.D.m. Yrd. 

ASLI GİBİDİR 
Takdir Komisyonu Başkan.J. 

TicarAt OdasJ.ndan 
Üye Üye 



' 1 

T,C 
MALİYE VE GÜIViRÜK BAKANLIGI 
Eskişehir İli Defterdarlığı 

1 MuvazzafTakdir Komisyonu 
Başkanlığı 

Vergi 
Nevi : KDV 

. TAKDİR KOMiSYONU KARARI 

Vergilendinne 
Dönemi ·: 198 

No : 
K/\R/\RIN 

Tarihi 

. Takip dcf teri 
Sıra no : 

80 

M Ü K E L L E F İ N SEVK F İŞİNİN 

Hesap no ADI 'SOYADI AÇIK ADRES İ 

V E R G İ M A T R A H I 

No su Tarihi 

TAKDİR SEBEBİ 

V.U.K.nun 30,maddesi 

gereği mı e 

KARAR: Yukarıda adı,soyadı,ünvanı,işi,vergi dairesi,vergilendirme 
dönemi ve hesap nosu yaz ılı ödevli tarafından 3065 sayılı Katma Değ9r Ver
gisi Kanununun 40-41 nci madJC?lerinde yazılı y'Jkümlültiklerie ilgil~ olarak 
]r:lf~1 i·;kinı r"!:·:ı.:nrı .-:ı:it }~JW b0·rcı.nnı:ı.me·~-d.ni l:nnıı-~·:i. :;''-"'; ;-rc(::tı ki·.'"' ·:nı·•rrı. 

d~i'afii,:~H~rhı Vergi Usul Kanununun 30.maddesi hükmü uyarınca dönem mat
rnhının re' sen takdiri komisyonumuz dan· isteni Imiş bulunmaktadır. 

~Uketlefin dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda sözü edilen 
dönemde iş nevi,hususiyeti,p5yasa rayiçleri,iş hacmijk~r hadleri nazara 
alınarak, mükellef in beyanının. dönem. vergi matrahı olarak aynen kabul ve tak
dirine gereği içinde evrakın V. D. Müdürlüğüne iadesine r; / q /1989 tarihinde 
oybirliği ile karar vorilmişHr •. 

Takdir Komisyonu 
Başkanı 

.. Rcmzi Koçar 

İmza 

·Üye 
V~D.Müd • 

İmza 

V. D. den 
Üye 

V. D. M'tld. Y. 

İmza 

ASLI GİBİDİR 
·rakdir Komisyonu Başkanı 

Ticaret Odasından 
Uyc Üye 

İmza İmza 



T.G 
i1iALİYE VE GÜLiiUK Bl\lCAHLIGI 
Eskişohir İli Deftcrd~rlığı 
Fıuvazza::' Takdir Komisyonu 

Başkanlı~;ı 

Ve:rgi 

Nevi : Veraset 

ADI :.iWADI ~esap No 

ü K E L 

Tl\KDİH KQi\.:İ~;)'ONU KARlilli 

V ers i lendirırıe 

Dönemi : 19 

L E F İ 

AÇIK 

N 

1\DPJ.:st 

No A . 
KARAıliN 

Tarihi:.: 

Takip dc~tGri 

Sıra no 

81 

.SEVK F İŞİNİN 
r 

Nosu / 

1 

Tarihi 

1--__.__ ___ _.___ __ ---r-_~ı _1_._. _____ _ 
V E n G İ LIATH 

Bcjan olunan ı Takdir olunan 
-

A H I 

ı F 

., 

a r k 
-

TAKDİR :-~~BEBİ 

v.u.K.nun 292. ve 297. 

maddesi 0crej ince 

i 

1 
1 

ı 
1 r-------------~------------------~------------~--------------------------·-----1 

i5y f;laha 1 le/Jnkak adı Ada Par. CİNSİ 

----- - ----
J{. Tonrak Ev 

/\Li'JJI BEYAN D. 

-
') 

125 m (,. 150.000 

HAYİÇ D. 

?00.000 

Takdirin tam 
veya hisseye 
yapıldı;;) ı 

'1' o. m 

26 /5 /19 80 tarihinde intikal ettiği anlaşılan menkul ve gayrimenkullere 1310 sa
,·J.lJ. kanun hükümlC?ri gereğince ıayiç bedel takdiri V.D.fJ;üdiirlUğüni..\n yukarıda taı-ih ve 
ho::;u belirtihm sovk fişiyle komisyonumuzdan istenilmiştir. 

Komisyonumuz; intikal tarihine nazaran yukarıda adresi ve niteli?Ji belirtilen gay
'im:mkullerin imar duru.ım.ı, inşa ve kullanılış tarzı,mevki,ç;etirebilcccÇji ~'ıllık kira 
.liktan ve bunlara tesir edebilecek diğer faktörleride gözönünde bulundurv.rak yukar~.da 
üz.:ılarında gcistcrilen r,ıikt;:nın rayiç bedel olarak tayin ve takdirine ÇJCl'o}i içinde cv
._.:;;(ın V,b.I!ıttdUrllii:ji..ine 5 /9 /190J tarihinde oybirliği il~ iadesine karar verilmiştir. 

ık:lir Komisyonu 
Başkanı 

nernz i Koc,;ar 

İmza 

Üye 
V.D.Mi.id. 

İmza 

V.D.dcn 
üye 

V.D.!·;id. Y. 

'İmza 

MiLI GİBİDİR 
Takdir Kor.ıisyonu B<ışkanı 

Ticaret Odasından 
Uye Üye 

İmza İmza 



T.C 
MALİYE VS GÜIVRÜK BJ\KANLIGI 
2skişehir İli Defterdarlığı 
Muvazzaf Takdir Komisyonu 

Başkanlığı 

1 Vergj Dairesi : 
~ Verı;_ i Nev' i . 

e 

TAKDİR KOMİSYONU KARARI 

Vergilendirme 
Dönemi :: 

82 

NO . . 
K.~RARIN 

TARİHİ· ·• . 
Takip Defteri 
Sıra No : 

1 

·-· 

l SEVK FİŞİNİN 
1 

! 
ı f:/OSU Tarihi 

~ 
1 ---------,------------------~~---------------------------r-----~-------------
~ Hesap no 

MÜKELLEF İN 

ADRES İ ADI SOYADI AÇIK 

eyan olunan 

).831.000 

V ER G 1 MATRAH I 

Takdir olunan 

5.664.100 

MENKULUN CİNSİ 

F ar k 

ı 

1.833.100 

BEYAN DJ~UEHI 

TAKDİR SEBEBİ 

V.U.K nun 292. maddesi 

gereğince 

RAYİÇ DEGERİ 

1 

1JF:cT Aletlerin tiimi.i 
i8l (Emtia) 

3-331.000 
300.000 
100.000 

·100.000 

J. 6G:J. ooo 
300. ()()(\ 
;: ()(). r:\r·,n 

C,ulO ·cv ..• 

_ artct Ynoı Krodl'de Senet 
·~:'.'11 ·zimpara ıno.ki.ne~~i E:'T<: 
~ııll yntc::~ cltı :Lrc ·ı:;~) K 

i~er al8tlerin ttimil 

1/2 
1/2 

200.000 

!lO O.()()() 
~) ()(). ()()() 

11. 1)0. CH!O 

/ /198 tar:lhinde intikal ettiği anlaşılan menkullere v.u. K. nun 292. 1 

maddesi gereğince rayiç bedel takdiri V.D.~'iüdürlüğünün yukarıda tarih ve noeu be
lirtilen sevk fişiyle komisyonumuzdan istenilmiştir. 

Komisyonumuz;intikal tarihine nazaran yukarıda niteliği belirtilen menkulün 
emsal alım satım fiatlarıda gözönünde bulundurularak hizalarında gösterilen miktarın 
rayiç bedel olarak tayin ve takd~rine gereği içinde evrakın v.o. Müdürlüğüne iadesine 
21/7 /1988 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

Takdir Komisyonu 
Başkanı Üye 

V.D. den 
Üye 

ASLI GİBİDİR 
Takdir Komisyonu Başkanı 

Ticaret Odasından 
Üye Üye 



ÖHJ'iEK g 

-BİLİRKİŞİ RAPORU 

SAY!: 

KONU: Alış Emsal Bedelinin Tesbiti . ·--------
Satış Emsal Bedelinin Tesbiti =--------

83 

Eskişehir İli Defterdarlığı Vergiler fvluvazzaf Takdir Komisyonu Başkanlığının 

J.l ~ or-;ı .ı CJ89tarih sayılı ara kararı ile aşağıda tipi, markası, 

: modeli, plaka numarası yazılı motorlu tcışıtın ;30.ll.;.19W~·tarihi itibariyle peşin 
~ fiy~t ile alış emsal beclelinin, yine JO. ll. J. 9UB tarihi itibariyle peşin fiyat 

ile satış emsal bedelinin takdiri talep edilmektedir~ İlimizin ekonomik ve piyasa 

·şartları araştırılarak, yıpranma durumu gözönünde bulundurularak'vasıtanın normal
9 

temiz.ve hasarsız olması halinde, asgari şartlarda peşin alış bedelinin en az 

6. ~!50. 000.- ·' li. en fazla 6 • 2'j0. 000.- ·TL ol?-bilcceği, eatış bedelininde asgari 

şartlarda en az . 6. ;300. 000. 1 li. en fazla da 6. 6UO. 000. -TL olabiteceği kanaat 
ve sonuçlarına varılmıştır: 

Düzenlenen bu rapor Eskişehir Defterdarlığı Vergiler Muvazzaf Takdir 
Komisyonuna sunuldu-~24 / 5/1989 

~A~D~nE=S~---------------------------= 

·······················~·········· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·····················~············ 
••••••••••••••••• o ••••••••••••• o •• 

~DG~İ~L~İ~N~AK~İ:L~V~A~SI~T~A=S~It~ii~N~------= 
ak il V ası tasının=f·'larkası: ~. ~ ~ ~ ~~.: 

lll " =Tipi • • • • • • • • • • • 
ll lt =Modeli . . 

······~··· 

" " =Plaka Nosu::~ ••• ~ 

TSV 

ıqf34 

.., ,.., 

.J.r. 

Bilir Kişiler 



2- Eski.~;ehir Takdir Konıisyonu Kararları !le Yargıu 
Kararlarının Karşılaştırılarak !ncelenmesi 

84 

Araştırmamızda Eskişehir'de mevcut beş vergi dairı
sine kayıtlı 15 mükellefin konumuzla ilgili dosyaları in
celenmiş sırasıyla takdir komisyonu kararı, bu karara is
tinaden vergi dairesi tarhiyatı ve mükellefin yargı yolu
na başvurması halinde yargı merciinin kararı ele.,!alınarak 
bir tablo oluşturulmuştur. ı:•:· ·· •. 

TABLO 7 

Takdir Komisyonu Kararlarıyla 
Yargı Kararlarının Karşılaştırılması 

~~akdir K om. 
rararı 

!0 .. 1ATRAH) 
! 

Vergi Daire :ı· ergi Mahv 
Tarhiyatı ernesi, !-
( · iraz Kom. 

<ararı 

BBlge !dare Mahkemesi, 
Danıştay Kararı 

~ t•. 974 yılı 
:\:azancı 

8864-0 

1 GV-.. 72160 
rvmv- 5068 
Kaçakcılık 
Ceza Toplamı 
231684-

GV -72160 ~Danıştay itiraz koınis
MDV- 5068iyonu kararını aynen 
Kusur ceza onaylamıştır. 
ları topla 
38614 

~'-0.12.1974 GV-1794-7 Ttiraz Kom 
Pl788 Kaçakcı1ıkC. Kararı 
~ 53841 GV-17947 
l Kaç. C. 

B6lge !dare Mahkemesi 
Kararı GV-17947 
Ceza kaldırılmıştır. 

i 53841 
):----------+-----------~--------~--------------------~ lı974 yılı GV-13947 
!55788 
1 

K. C. 41841 

1 

!tiraz Ko m ]ı 
Kararı 
GV-13947 
K. C. 4184~ 

·ıı·.3.1988 GV-35793000 Vergi Mahv 
~ 11512287 SSDJ?-107319 kemesi Kare 
~ SYDF-35'793 rı 
! ÇF -35793 GV-2693787 

1 
•SSDF-79614 
SYDF-26538 1 

ı 
Çli' -26538 

1
Kusur Ceza 

'IJ:'oplamı 

Bölge !dare Mahkemesi 
Kararı Gelir Vergisi 
13947 
Ceza kaldırılmıştır 

Vergi fJJa.'rıkemesi kararı 
üzerine Vergi dairesi 
Danı~taya temyiz için. 
başvurrnu.~;tur. 

. 1393298 
1------~--------~~~~~------------~ 
17 6'1988 ıGV- 851205 GV-740637 Vergi dairesi Danış-
I • • SSDF-22220 SSD:.&'-22220 taya temyiz için baş-
i3854375 Kusur cezaı vurmuc:tur. Kaçakcılık c ~ 

ceza toplamı ları topla ı 
25791~9:: 3Bl'+43 

-
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Tablo ?'nin devamı 

Takdir Kom. 
Kararı 
( f·1AT1{AH) 

29.12.1986 
200000 

30.12.1986 
200000 

27.12.1988 
6250000 

?.2.1989 
11956250 

Vergi Dairesi Vergi l"lahkeme" Danıştay Kararı 
Tarhiyatı se Kararı 

KDV-20000 
Kaç. Cezası 
60000 

KDV-20000 
Kaçakcılık 
Cezası-60000 

KDV-750000 
K.C.-2250000 

KDV-1434751 
K.C.-3494250 

Vergi ve Cez< 
kaldırılmış
tır. 

ll ll 

KDV-750000 
Kusur Cezası 
375000 

KDV-285000 
cc:;zalar kal
dırılmıştır. 

.O 

Vergi dairesi 
Danır;taya temyiz 
için ba:;:vurınu,:;
tUı.r. 

tl ll 
'ı! 

ı:ı:·; 

ll ll 

ll ll 

~------------~------------_,------------~r---~~------------

16.6.1986 
17859346 

2.6.1988 
113230 

27.?.1988 
. lll 975 

1G.8.1988 
L~?L~OO 

Meraset vergis Veraset Verg. 11 ll 

1116684 367510 

GV Stopaj 
.?2612 
!<.C.l3'+936 

GV Stop.l8394 
DV 294 
Kira Stop.9600 
Kaç.C.Top. 
'103!·i92 

GV S tp. 15L~lL~ 
DV 130 
Kaç. C. ':Poplarnı 

66242 

Mlikellefin Vergi dairesi ka 
tşçi çalıttırrrarı yerinde bu
madı~ı gerek- lup itirşz etme-
çesiyle v-ergi ıni;;;:tir. · 
ve cezalar kcı. 

· dırJ.lınır}tır. 

ll ll 

GV Stp. 1250 
DM 20 
Kusur Ceza 
Toplamı 1500 

ll ll 

ll Tl 

-·~----------~----------4-----------4---------------1 
15.a.198s 
21200 

GV Stp. 5332 GV Stp. 5332 
At'J.:ır kusur cezı: eeza kaldırıl• 
sı- 5332 mıştır. 

Vere;iler Topla 
mı- 718Lı.2ffi4 
Cezalar Toplam 
20356052 

Vergiler Toplc:
rnı- 506754f3 
Cezalar toplaı: ı 
22851J.77 

lt ll 



Mükellefler Takdir Komisyonu kararlarına karşı 

itiraz edemezler. Ancak tarhiyat yapıldıktan sonra bu 
tarhiyata itiraz edebilirler. Tablo ?'de görüldüğü·gibi 
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.o 

mükelleflerin·tarhiyatlara itirazı sonucunda yargı organı 
olan vergi mahkemeleri, yapılan bu tarhiyatların bir kıs
mını aynen onamış bir kısmını ise azaltmış hatta tamamen 

.kaldırmıştır. 

Dosyalar üzerinde yaptığımız incelemede m~hkemele-• 1 • ' 

rin gerekçelerinde; çoğunlukla komisyon tarafından takdir 
edilen· tutarların gerçeklerle bağdaşmadığı, gerekli ince
lemeler yapılmadan belgelere dayanılmaksızın takdir işle
minj_n yapıldığı belirtilmiş bu sebeple de yapılan tarhi
yatlar azaltılmış bir kısmı ise tamamen kaldırılmıştır. 
!ncelenen dosyalarda vergi dairesi tarhiyatı 7.184.214.
olmasına karşılık vergi mahkemesinin belirlediği tutar 

5.067.548.-'dır. Vergi mahkemesinin azalttığı tutar 
2.116.666.-'dır. Ayrıca vergi daireleri takdir komisyonun
care'sen takdir edilen tutarlar üzerinden V.U.K.'madde 

344-345'e göre kaçakcılık cezaları tarh etmişlerdir. Ver
gi Mahkemeleri ise, kasıt unsurunun bulunmadıg;ı gerekçesiy
le tarh edilen bütün kaçakcılık cezalarını kusura çevirmiş
tir. Hatta bir kısmının yakarda belirttiğimiz gerekçe ile 
telkin edilmesini kararlaşmıştır. !ncelenen dosyalarda 
takdir komisyonu kararına istinaden tarh edilen kaçakcılık 
cezası 26 356 052.- olmasına karşılık vergi mahkemeleri 
bu tutarın 2 285 471.-'e ind.irrnişlerdir. Cezalardaki indi
rim tutarı ise tarh edilen cezanın %90'ını kapsamaktadır. 

Vergi Hahkemeleri kararları tabloda da görüleceği 
üzere çog·unlukla vergi dairesi aleyhine sonuçlanmıştır. 
Bu sebeple vergi daireleri Danıştay' a ba~,vurmak zorunda 
kalmışlardır. Vergi dairelerine tanınan limit içerisinde 
ise vergi daireleri mahkeme yoluna gitmeyerele kararların 
yerinde oldu~~ düşüncesiyle itiraz etmemişlerdir• 
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Takdir Komisyonu Karcırlarınai. istinaden yapılan tar

hiyatlardan yargı organlarının tarhiya.tJ. azaltrnası ve çe~

zaları indirmesi, yargı organlarının gerekçelerihds· de l.~ 
belirtildigi üzere takdir komisyon kararlarının gerçe~i 
yansıtmad.ıı?;ını göstermektedir. Zira takdir komisyonu karar
ları gerçeğe uyg;un ve gerekli incelemeler yapılarak alın
mış olsaydı bu kararlara istinaden yapılan tarhiyat yargı 
organlarınca aynen benimsenmesi gerekirdi. Uy~ıl~kada mU-,., .... 
kelleflerin bilinçli olmayışJ. sebebiyle bu tür· k~~hiyatl.e:ı
ra kar.şı yargı yoluna başvurmas:ı.na pek sık rastlarıılmamak~
tadır .. Anc~ı.c bu takdir komisyonları kararları sağlam ve 
güvenir oldurtunu gösternıeyecekt:i.r~ Zira yargı yargı yoluna 
başvurması halinde vergi tutarında olmasa bile cezalarda 
mutlaka bir indirim söz konusu olmaktadır .. Bu duı"'tl.mu rııi.ikel
leflerin bilinr;li olara~ bilmesi halinde komisyon kararla
rına istinaden yapılacak tarhiyatların tamamına itiraz söz 
konusu olabilecektir .. Eski ehir TakdirKomisyonu'nun 1980 
yılında aldığı 12582 kararının bırakalım tamamına,yarısına 
yani 6000'ine bile itiraz yapılmış olsa herhalde vergi mah
kemelerinin dc:ı.valarınJ.n %90 'ını bu tiir davalar oluqtıJ.rnrdu. 

Takdir komisyonu kararına karşı vergi daireleri iti

razda bulur:ı.abilirler • .b'akat uygulamada; takdir komisyonunda 
çoğı.ınluğ,1 . .ın idareye geçmesinden bu yana vergi daireleri iti
razda bulunmamaktadır.. Zir·a istedikleri takdirleri komis
yonda çoğunluk olmaları sebebiyle rahatlıkla alabilmekte
dirler. Eskişehir' de de 'I'akdir komisyonunda ü;y·elerin ço
ğunluğunun idareye geçmesinden itibaren bu güne kadar ver
gi daire leri i tirazda bulunmamıştır. Bunun tek istisnas:ı. 
Eskişehir Takdir Komisyonu'nun 8 000 000.- değer biçrnesi 
gerektigi bir ford kamyon için yanlışlıkla 6 000 000.- de
ger biçmesi kararıdır. Eskişehir Taşbaçı Vergi Dairesi bu 
karar üzerine vergi mahkemesine ba:;,wurrm..ı.ştur. 'rakdir komis-:

yonu kararlarına kar·:;ı yargı yoluna baş vurmaması bu karar

ların hazine lehine ailiJ.ndJ.ğını göstermektedir. Bu uygulama 

sonucuna göre komisyon kararlar:ı.nın tek yarılı kararlar ol-

d 
~- ıni.ı"ke_lleflerinin haklarının korunmadığını s6yleyebi-

. Ut,ı.1Dtı., 

l.; . _ ... rız. 



88 

II-Eskişehir Takdir Komisyonunun Götürü Matrah 

l'fl kd' ı . ! ı . _a ır_erın nce~enmesı. 

1- Genel Olarak Götürü Matrahlanı Tesbitine !lişkin Eski
şehir Takdir Komisyonu Uygulaması. 

:~-- ____ _.....LL---__ 

Götürü matrahların·, takdir dönemleri itibarile ge
rekli takdir muameleleri Bakanlı~ın aşağıda gösterilen tali
rnatlarıyla ve V U K'nun 40, 41, 44'cli maddeleri parelelinde 

yap~lmıştır. 

Sıra Genel Yazının 
No. Tarih ve Numarası 

'ı! 

ı:ı;' .. 

Takdir 
Dönemleri 

Takdir 
Cetvel i 
örnek 
No'su 

1- 23.02 .. 1981-GEL:GVK:III-2113-4-52/12992 1981-1982-1983 6003-b 

2- 19 .. 07 .. 1983-GEL:GVK:III-2113-4-52/47111 1984-1985-1986 6003-c 

3- 22~05.1986-GEL:GVK:III-2113-4-52/33521 1987-1988-1989 6003-d 

Bakanlığın talimatıarına uygun olarak yapılanlar bu 
tesbitlerden 1987-1988-1989 yılları için Eskişehir Takdir 
Komisyonunca yapılan matrah tesbitine ait takdir cetvelleri 

araştırmamızın sonunda Ek III'de verilmiştir. 

Eskişehir Küçük Esnaf ve Sanatkarın çok olması sebei,~ , ~ :; 

biyle bunlar hakkında verilecek matrah takdirleride büyük 
önem arzetmektedir .. Bu sebeble uygulamada takdir komisyonu 
Eskişehirde faaliyette bulunan 52 dernek ve te~;ekkülle te-
mas kurarak bu dernek ve te::;~ekküllerden üyelerini belirle
melerini istemiştir. Ayrıca her meslek ve teşekküle -beş de
rece üzerinden-· temsil ettikleri mükelleflerin kazançlarını 

belirleyerek teklifte bulunulmuştur. 

Komişyon her meslekiçin ~yrı ayrı üyelerle toplana

rak ek III'de verdiğimiz matrah takdirlerini yapmıştır. 

Tablolar incelendiğinde birinci dereceye ait kazanç

ların her meslek gurubu için aynı olduğu gözükecektir. Bi
rinci dereceye giren bir fırıncı ile motorlu dolmu~:çuluk ya

pan bir mükellefin kazançları eşit mi olacaktır. Uygularnada 

birinci derecedeki mükellefleriçin aynı kazancın belirlen
mesi vergilernede adalet ilkelerine aykırı bir durumdur. Zi-
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ra ikinci üçüncü, dördüncü ve be ışinci dereceler i(;in tesbit 
edilen kazançlar meslekler itibariyle farklılık ~östermek
tedir. Kanunun bu şekildeki bir uygulamayı alt vf:/ list huu.. 
dutlar içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü ve beşinci derece
deki mükellefler için uygulaması birinci derece için sabit 
bir tutar belirlemesi; kişilerin elde ettikleri gelirlere 
göre vergi ödemeşi ilkesine'de ters düşmektedir. 

'ı! 

Ayrıca ekonomik şartların değişmesi ve teknol0jik 
geli~mlerin artmasıyla bazı mesleklerin pek önemi kalmamakta 
ve bumeslek gruplarının gelirleride dÜ.<:_;.mektedir. Bu durum
da tesbit·edilen kazançların üç yıl süreyle arttırılarak 
uygulanması halinde bazı meslek grupları zor duruma clü~ıü-

ceklerdir .. 

2- Götürü Usulde Vergiye Tabi Ticaret,Banat ve Ser
best Meslek Erbabına Ait IV!atraJn:ların Tespitinde Eskiı;:ehir 

Takdir Komisyonu Uygulaması 

'I1akdir komisyonu götürü matrahları tesbit etmeden 
önce ilgili mesleki teşekküllere bu konu hakkında bilgi 
vermektedir. Derneklerden ve mesleki teşekktillerden üyele

rini seçmelerini ayrıca kendi meslek gmıupları hakkında 
teklif'te bulunmalarını istemektedir. Bu konuda Eski~~ehir 
Takdir Komisyonu uygularnası Ek-IV 'de verilmi~ıtir. 

Uyg;ulamada meslek te şekkülleri komisyonda iki uye 
ile temsil edilmekte idare ise üç üye ile koırıisyona katıl
maktagır. Bu.·:dttrumda mükellef temsilcileri olan derneklerin 

ve teşekküllerin kendi gurupları için tesbit ettikleri mat
rahlar ile takdir komisyonunun belirlediği matrahlar bir

birleriyle aynı paralelde mi, yoksa aralarında farklar mı 
söz konusu olacaktır. Nesleki te.;:ekküllerin komisyon karar
larının alınmasında etkinlikleri varmıdır. :t:;;te bu sorulara 

cevap alabilmek için , Eskiışebir 'de faaliyet gösteren der
neklerden 15 tanesi ele alınarak bu mesleki teı;:;ekki..illerin 
talepleri ve korcıisyon kararları tablo halinde düzenlenerek 

incelenmiştir. 
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TABLO 8 

Götürü Usulde Vergiye Tabi Ticaret, San'at ve Serbest 
•r. '•• 

Meslek Erbabına Ait Takdir Cetvelleriyle JVIesleki Te.şek-
.() 

killlerin~illek1if1erinin Karşılaştırılması 

l Ber aerece için der- Her derece için tak- " neklerin teklif et- dir komisyonunca tak-
tik1eri yıllık kazanç dir edilen yıllık ka -
tutarları zanç tutarl'arı 

/:ı:· .. . ' 

1' 
Dernek Adları ·, 1, 2 3 -. 4 5 ı 2 3 4 5 

ı ----- -----
!Berberler ve I\ü-
aförler Iıerne(J;i 
-Berberler 450 350 250 170 130 450 385 285 185 135 
Hazır ve IJ!ustame 
Elbiseciler Der. 
+Eski Elbise Sat LJ-50 310 210 150 125 LJ-50 380 280 180 130 
/Nüniblisc~ler Der !o 

150 41)0 390 290 190 ı-Dolmu:ş lsletcnl L~50 3SO 2SO 100 140 
Radyo-E1ktrik 'l' 
Teknisyenleri D • 
-Radyo vb.Satanl • 450 350 240 180 120 450 400 299 19C) 149_ 
Dösemeciler Der. 
I-D(i~3emeciler LJ-50 310 210 175 110 4SO 390 290 190 140 

1 Terziler Der. 1 
::S50 27S 1c;o 130 450 380 280 180 130 ~-Kadın Terzileri LJ-50 

/Şöförler ve Oto-
robilciler Der. 
-Kamyon 1ş1etenl. 

195 LJ-50 400 299 199 149 ( 5 tondan yukarıl)450 370 270 1::so 

Saatçiler Der. 
450 390 290 -Saate i ler 450 350 ti30 175 135 1(.)0 14Q_ 

Demir Sanayicile !r 
175 ıso L~SO 299 199 ll.~g -Sovuk Deınircile tr'4SO 400 300 400 

Bakkallar Der. 
Bakalla-r 450 350 250 175 1?5 4-SO 38") 28S 185 13S 

rılahrukatçılar D. 
400 350 275 17S 140 450 395 29S 195 145 -Nahrukatçılar 

PazarcJ.lar Der. 
.ı~ 50 300 200 150 450 380 180 130 -Kavun-KarpuzSat 100 280 

Li..i1eta~:ı ve El 
475 375 250 175 120 450 380 280 180 130 Sanatları Der. 

1 Kahveciler Der. 450 400 300 200 ı-so L~50 395 Z9-S ı 95 145 
Tic.Odası 450 t Tüm Meslek. için 450 300 200 150 100 

•• 



_Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi dernekler kendi 
üyelerinin kazançlarını kahuni. :ba.dleri dikkate alarak ka
zançlarına göre belirlemiı5ler, bir kJ.sırn dernekler alt s·:l!
nıra yakın bir kısım dernekler ise alt ve üst sınır orta
sında teklifte bulunmuşlardır. Buna kar~nlık takdir komis
yonu tüm gurupları·n tutarlarını üst sınıra yaklar;tırmaya 
çalışmıştır. Bu uy&>;ulamada derneklerin tekliflerinin faz..., 

' 1 ~ 

laca dikkate alınmadıı?;ı gözükmektedir. Komiuyona ı:katıl.an 
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üyelerin çoğunhığunun hazineci zihniyetd: sebebiyle takdir
ler çoğ;unlukla üst sınırlarda yapılmıştır. İki üyeyle tem
sil edilen meslek teşekküllerinin komisyonda azınlıkta kal
ınaları kararların alınmasında etkinliklerini azaltnıaktadır. 

3- Götürü Usülde Vergiye Tabi Hizmet Erbabına Ait 
l'"latrahlaı.rın Tesbitinde Eskişehir Takdir Koınis

yonı.mun Uyg;ulaması 

Jyg,ulaırıada hizmet erbabının kazançlarının götürü 

usulde tesbiti götürü ticari kazançların tesbitinden bir 
yıl sonra aynı esaslar dahilinde yapılmaktadır. Eskişehir 
Takdir Koınis;yonu 1988-1989-1990 yıllarını kapsayacak şe
kilde hizmet erbabının kazançlarını tesbit etmiştir. Tak
dir komisyonu hizmet erbabının kazançlarının tesbitinde 
derneklerin tekliflerini yaparken neleri kriter alacağı 
hakkında tüm derneklere bilgi verrrıekted ir. Bu konı:ı.da uy

gulamad.aki (·~rnek Ek-Y'de sunulmuştur .. 

Hizmet erbabının kazançları tesbit edilırken götü

rü ticari kazançl<:...rda olduğu. gibi alt ve üst s-:.nır yoktur. 
Gelô.r Vergisi Kanunu götürü hizmet erbabı için bir sınır
landırma fsetirmemi~)tir. Takdir komisyonları göti.irü hiz
met erbabının kazançlarını tesbit ederken alt ve üst 
sınırları dikkate alınmaksızın istedikleri miktarda tak

dir yapabilirler. 1988-1989-1990 yılları için EskL}ehir 

. Takdir Komisyonu 'nun götürü hizmet erbabı için yaptığı 
takdirler ve bu komJdaki dernek teklifleri 15 dernek ele 

alınaral{ incelenmiş, tutarlar ar;ıağıda tablolar halinde 

düzenlenrııiı;ıtir. 
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TABLO 9 
1988-1989-1990 Y~Lllarına Ait Götürü rı sulde Vergiye Tabi 
Hizmet .!:!:rbabının Takdir Cetvelleri ve Dernek Teklifleri 
Karşılaştırması 

ernek Adları Her derece için der
(!0verenler) neklerin teklif et

tikleri yıllık ka
zanç tutarları 

ı-------~ _ı_ _g_ ı ...!1:_ -2... 
ı' r1Jahru.katcılar 
~ , ı K.>. c.:o ı -I'·iac1en om •• ..;a 
j ~\portacılar 
r-9ora Sat. 

ı Kas_a p1ar Der. 
-Sakatat ı1ar 

' Berberler-Kua 
förler D(-:r. 

[ 

.. ıvıanikürcüler 

Ayakkabıcılar 

480 360 240 

410 10 210 

00 200 

[

Kavaflar 

Saatçiler De. r 
Saat iler __ -~~~ 
fJlünibüscüler 

1

-Dolmus Söf. 
Kuyumcular D. 

-Süs ve ziynet 
1 E~ as :ı. f3at. 

LElektrikçiler 
-Buzdolabı Tam 

Ticaret Odas 
Tüm rvıeslekle 

800 610 40 

610 410 10 210 

için 900 6000400 300 200 

!Her derece için hiz
met erbabı iç~Q her 
!dereceye uyg;ulanacak 0 

Takdir komisyonu ka
r!rla~ı _..i_ _!i_ .....2_ 

99~.2.555 355 255_ 

1--_ _j_ __ -t----

92 
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Tablo 9'da gBrUldU~li gibi hizmet erbabı için alt 
.. . t ~ ' '1 .. ', ~· ••.. -ı '' . ust ~ınirl~~ olmadığı halde o yıl için ticari kazançlar 
için uygulanan gBtürü matrahıara çok yakın takdit'·ler ya~ 
pılmış alt ve ü~t sınırlara ısrarla uyulmaya çalışılmış
tır. Dernekler de tekliflerini yaparken bu alt ve üst ~o:::: 
sınırlara uymaya çalışmışlardır. Sadece münibüsçüler der
neği; (!ş verenin kazancıyla, hizmet erbabının kazancının 
hiç bir zaman e:; it m"iitalaa edilmeyeceğinden hiz~1~.t erba-.' . ' 

bının aynı matrahdan gelir vergisi Bdemmsinin adeletli 
olmayacağı)gerekçesiyle alt ve üst sınıra ri~yet etmeden 
teklifte bulunmuştur. :ı-fakat takdir komisyonu hizmet er
babında hltsv~ üst sınırlar lmadığı halde wlinibüsçüler 
iç~nde üst sınırlara çok yakın takdirler yapmıştır. 
Takdir komisyonunun yaptığı bu takdirleriri gerçeği yansıt
tığını söylemek mümkün değildir .. Zira mesleki te:,ekkülla:rin 
teklifleri dikkate alınmadan hazine lehine kararlar veril
miştir. Uyg;ulamada hizmet erbabı için yapılan takuhrlerle 
gB türü ticari, sanat, serbest tn.eslek erbabı kazançları 
için yapılan takd:i rlerin aynı kriterler ele alınarc:;.k ya
pılması if~ sahibiyle çalı:,anın aynı kefeye konularak tar
tılmasına benzemektedir Bu durumun iş guri...ıpları i tibariy
le gBtilrü ticar kazanç sanat, serbest meslek kazancı 
elde edenle bunun yanında çalışan hizmet erbabının takdir 
edilen kazançları~ı 1988 yılı itibariyle a~ağıda verece-

ğimiz tabloda mürnkündlir. 

4- GBtürü Usulde Vergiye Tabi Ticaret ve Serbest 
Meslek~erbabının matrahlarının tesbiti ile 
Hizmet Erbabının matrahlarının tesbitin incelen-

rrıesi 



TABLO lıO 
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Ticaret Sanat Ve Serbest Meslek Erbabına Ait Takdir Cetvel-
leri !le Hizmet Erbabına Ait Takdir Cetvellerinin Karşılaş-
tırılması (1988 Yılı) X 1000 

o 

~!s • Guruplar .:ı. . Götürü UsuldeVergiye 1 
JI!abi-Ti·care-t~,Sanat vei 

Götürü Usulde Verği-
' ye Tabi Hizmet Erba ' 
1 serbesk Meslek Erba- ı bına ajt Takdirller 

na ait Takdirler 

JBisküvü 

ı 2 3 4 5 ı 2 3 Lj- 5 ----- --~--

!mal Ed. 900 860598 398 298 ' 900 775 575' 375 275 
.... l: 

fDokumacılar 900 780 580 380 280 900 775 575 375 275 
' +Hazır Elbise !m. 900 760 560 360 260 900 755 555 355 255 

~l·Doğramacılar 900 780 580 380 280 900 775 575 375 275 

TResim ve Tabela 
t 

'!şleri ya:)anla:n 900 780 580 380 280 900 775 575 375 275 
ı 

fParke Taşı Yapan 900 800 
.... 

598 398 298 900 795 595 395 295 
l 

... 
-rKazma Kürek Yap$ 900 770 570 370 270 900 765 565 365 265 
~, 

~ı 

900 770 570 370 270 TBakkallar 900 765 565 365 265 . 
ietebüs !şletenle 900 790 590 390 290 900 795 595 395 295 

:}Lokanta !şleten./900 __ 78.::_s8o 380 280 900 775 575 375 275 
1sünnetçiler !900 800 598 398 ~ 29~ ~ _y?o 795 5:9~:: 3?5: 30?: 

1988 yılında götürü ticari kazanç elde edenlerle bun
ların yanında çalışan götürü hizmet erbabının yıllık takdir 
edilen kazançları yukarıdaki tabloda gösterilmiç;tir. Götürü 
hizmet erbabının takdmrleri götü~ü ticari kazanç elde edenlerin 
takdirlerinden bir yıl sonra yapılmaktadır. Götürü hizmet er
babının gelirlerinin takdirinde kanun herhangi bir sınırlan-
4ırma getirmediği halde uygulamada Eskişehir Takdir Komiyonu 
1988 yılı için uygulanan götürü ticaret, sanat, serbest mes
lek erbabının kazançlarını dikkate alarak takdirde bulunmuş 
tur. !şveren olan götürü ticari kazanş sahiplerine uygulanan 
tutarlardan 5000.- eksik olarak hizmet erbabının tak~irleri 

ni yapmıştı. Hatta Birinci dereceye uygulanan 900.000.- yi 
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hizmet erbabı içinde aynen alarak takdir etmiştir .. Bir iş ye
rinde işin sahibi potran ile e~tşyerinde çalışan işeinin 
kazancının aynı olması mümkün değildir • Gerçekte .. aynı olma~ 

.o 
sı halinde hiç kimse sabit yatırım yaparak işyeri açmaya ça-
lışmayacaktırd Bir örnek verecek olursak Yirmi Milyonluk bir 
minübüs sahibinin kazancıyla bu minübüsün şöförünün kazancı 
eştt değildir.Eğer eşit olsaydı minübüs sahibi arabasını al
mayı pek düşünmeyecekti. Bu uygulamada takdir komisyonunun 
hangi düşünceyle haraket ederek işci ile işveren:lİf kazançla
rını eşit denilebilecek tutarlar üzerinden takdir ettiği an
laşılmamaktadır. Şurası bir gerçekki bu tür bir uygulama 
takdir komisyonu kararlarının tek yanlı hazine lehine alınmış 
karar oldunu göstermektedir~ Bu takdir komisyonunun bağımsız 
ve tarafsızlığını koruyamadığını göstermektedir. 

Götürü hizmet erbabına uy~ılanan tutarların üç yıl 
sabit olduğu Bakanlar kurulunun arttırma yetkisinin bulunma
dığı bu sebeble hizmet erbabının takdirleri yapılırken yük
sek tutarlar dikkate alındığı düşüncesi ileri sürülebilir. 
Burada şunu belirtelimki bu düşünceyle bile olsa işci ile 
işverenin aynı bağlamda ele alınması doğru değildir. Ayrıca 
üç yıl için belirlenen götürü ticari, sanat, serbes~ meslek 
kazançlarının Bakanlar Kurulu kararıyla arttırılması mükellef 
lerin aleyhine olabilecektir .. Zira Bakanlar Kurulu 1987-1988-
1989 yılları uygulamasında her yıl %100 arttırımda bulunmuş
tur. Götürü ticari, sanat, serbest meslek kazanç sahipleri 
kazançlarını acaba %100 arttırabaleceklermidir. Geliri azalan 
işi bozulanveya meslek itibariyle teknolajiye ayak uydurama
yan kazanç sahipleri bu durumda kazançlarının daha fazla bir 
bölümünü vergi olarak ödemek zor~.mda kalacaklardır. 

Götürü matra.h.ların t~sbi tinin üç yıllık bir süreyi 
kapsayacak şekilde takdir komisyonuna takdir ettirilmesi 
daha sonrada komisyonun belirlediği tutarların bal<:anlar kuru
lu kararıyla arttırılması , götürü matrahların takdir komis
yonunca tesbit edilmesi esprisine ters düşmektedir. Bunun yeri

ne yıllık enflasyon tutarları baz alınarak birartışın yapıla
cağı hükme bağlanırsa uygulamanın daha gerçekci olacağını 

söyleyebiliriz. 
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Eskişehir Takdir Komisyonunun araN-tırmamızda ele aldığı-
mız yıllar için.takdir ettiği götürü matrah takdirleri ıçın 

meslek teşekküllerinin taleplerinin fazlaca dikkate .. ~lınmadığı
nı kararların hazine lehine oldu~nu yukarıdaki parağrafla'I!da 
belirttik. Takdirlerin üst sınırlara yakın olarak tesbit edil
diği halde ve hazine lehine alınmış kararlar olduğu halde 
mükellef temsilcileri olan meslek teşekkülleri bu duruma itiraz 
etmemişler veyargı yoluna başvurmamışlardır. 'ı! 

ı:ı:· .' 
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SONUÇ 

Vergi matrahının maddi delillere, kanuni ölçülere 
dayanılarak kısmen yada tamamen · t~-~b.iti~~--i.I!lka~ ~l~ayan' lıai:...----
lerde , mÜkellefler için ayrı ayrı re'sen Ve gelirleri ya-
da kazançlarının belirlenmesinde güçlük bulunan hallerde 
mükellef gurupları itibariyle topluca götürü usulde mat-
rah takdiri yapma yetki ve görevi takdir komisyonlarına 

verilmi ..;ıt ir. 
Vergi mevzuatımızda , komisyonu oluşturacak üyele-

rin idare tarafın~n mı çogunlukta olması hususu sürekli 
değişen bir durum arzetmektedir.Zira 5432 say1lı VUR unuy 
la birlikte mükellef temsilcilerinin komisyoda ços~nlukta 
·olması esası kabul edilmiş daha sonra çoğunluk idare tara-
fına geçmiş , ayrıca daha sonra düzenlenen değişiklik 
yasalarıyla önce e~itlenmiş, şimdi ise idarenin ağırlığı 

şeklinde teşekkül ettirilmiştir. 
Zayıf olan idare edilinlerin güçlü olan idareye kar-

şı korunmasını amaç edilmiş olan komisyon teşekkül tarzı 
nınmükellefler aleyhine bozularak idarenin komisyonda söz 
sahibi olması , Mükelleflerin komisyon kararlarına olan 

güvenlerini sarsacaktır. 
Komisyonların toplantılarının aksamaması için mat-

rah takdirlerinin zamanında yapılması amacıyla idare ela~ 
manlarına ağırlık verilmesi ve komisyon toplantılarının 

·----------çoğu~}.~~l:~-~_arar _?:_~-~1:?-~!El~ ___ _lı::tkileri ~-~~-j}_me~ ~;y:-~~; a_s!=ı:~~~ 
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ordtada komisyon espirisini taşıyan bir kurul , te:;;kilat 
kalmamıştır.Zira 5 kişiden oluşan takdir komisyonunda üç 
kişiyle zaten çoğunlugu oluşturmaktadır. !ki kişiqe~ o±u
şan mesleki teşekkül üyelerinin karşı çıkmaları halinde bı-
le kararlar alınabilmektedir • 

Takdir komisyonları vergi gelirlerini arttırıcı ça-
lışmaları, matrah takdi~leri yaparken geniş görev ve yetki 
lerle donatılmışlardır. Ancak görev ve yetkilerin~ kullan 
maları sonucunda bunlarla ilğili olarak:· sorumluluk· üstlen~B 
memeleri sonucunda takdirle ilgili işlemler başkan ve üye
lerin insiyatifine terkedilmiştir. Bu bakımdan komisyon 
başkan ve üyelerine zorda olsa cezai müeyyideler getirilme 

lidir. 

/ 

Matrahın belirlenınesini ilişkin komisyQnların gôrev-_ 

leri matrah takdiri veya bazı ölçü ve değerlerin tesbiti ol
duğu halde 1değişik adlar altında faaliyet göstermeleri mat
rah tesbitinde istenilen amaca ulaşılmasını engelleyecektir 
Gerçi 1950 yılında yedi adet olan komisyonlar üçe indirilm. 
miştir.Fakat bunun yanında, matrah tesbitinde yararlanılan 
esasları belirleyen komisyonlardan ortalama km~ hadleri 
komisyonu, zirtıi kazançölçülerini tesbit eden komisyonu, 
ve arsa ve arazilere ait takdir ve değerleri belirliyen 
komisyonlar,tadilat komisyonları ,takdir komisyonları gibi 
adlar altında kurulan komisyonlar sebebiyle ,. komisyonlar 
yine çoğalmı~;tır • Bu komisyonlarıntteşekkül tarzı birbiri 

ne benzemekle beraber başkan ve üyeleri değişik idare ve 
mesleki teşekküllerden oluşmaktadır. Birbirine benzeyen 
hatta aynı i~:leri yapan Kornd..syonların birle~;tirilerek tek 

çatı altında toplanması; Konularında uzmanlaşmalarını, 
sag;layacak balirli bir statüye kavuşmaları mümkün olacaktır. 

1985- 1989 yılları itibariyle Eskişehir takdir kom~ 
misyonu kararlarında görüldüğü gibi takdir komisyonlarının 
iş yükü oldukça fazladır.İş yüklarinin fazla olması sebebi 

ile, mükelleflerin durumlarının tesbiti,kazaçlarının belir 
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lenmesine ilişkin yeterli zaman mevcut de~ildir. Çok az bir Gti 

süre zarfında matrah takdiri yapılması zorunda kalrunmas:t<Jaonu~ 
cunda takdirler:.::tek yanlı , hazine lehine , mükell·er aleyhıi& 
ne olmaktadır.Ayrıca yargı yoluna başvurulması halinde karar 
lar gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle yargı organları matrah
ları azaltmakta hatta bazılarını tamamen kaldırmaktadır. 

Götürü matrahların takdirinde ise yine komisyonun tek 

yanlı kararlar aldığını mükellef temsilcilerinin y~.~eplerinin 
• 1 •• 

fazlaca dikkate alınmadı~ını görüyoruz. Ayrıca Ayrıca götürü 
ticaret , sanat, serbest meslek erbabı ile bunların yanında 
çalışanhizmet erbabının kazançları aynı. kriterler dikkate a~ 
lınarak yapılmaktadır .. Bu ise vergilernede adalet ilkesiyle 

t~rs düşmektedir. 
Takd.i:ri. Kotı:ıisyonuıkararlarının gerçeğe ;yakın olarak ~, .. 

tesbit edilebilmesi için iş yüklerinin azaltılması , bu su
retle takdir komisyonuna dosyalar üzerinde geniş bir şekil 
de inceleme yapma imkanına kavuşmaları sağlanmalıdır. Karar 
ların tek yanlı olmaktan kurtulması gerçeğe daha yakın· olma
sı için ise komisyon üyelerinin e9it sayıda olması demakra
tik bir biçimde karar almalarının sağlanillası gerekmektedir. 
Götürü hizmet erbabının takdirlerinde ise kanunun serbest 
bıraktı şekilde etki altında kalınmadan takd~rler yapılmalı-

dır. 

Vergi gelirlerinin artt:ı .. rılmasında önemli bir görevi 

bulunan takdir komisyonlarının te:~ekkül tarzında ve uyg;tılama 
da ki aksaklıkları giderildiginde görevlerini daha iyi yapa-

caklardır. 
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BAKANLAR KTfRTJiı17 KMU\..HI -------·----·- ···-···----·--------··----

Esnaf ve küçük sanatk~r ile tacir vo sanayicinin 

ayrımına dair Bsaslar'ın ekteki sekilde tesbiti; Esnaf 
~ 

ve Küçük ~:)r:.nr:ükar ile 'l'acir ve :;.·~nayici;ri bel i rlcme Ko-

ordinasyon Kurulu'nun 14/l/1985 tarihli ve 5 oayılı kara

rına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlı~ı'nın 7/2/1985 
tarihli ve 5216 sayılı yazısı üzerine, 6762 sayılı Tlirk 

Ticaret Knr·•nu' nun 1463' üncü maddesine r:öre, Ba1c~ı.nlrı.r 

Kurulu'nca 25/l/1986 tarihinde kararlaGtırılmıstır. 

T. :jzEL 

r.asbaknn 

25/1/19~6 Tarihli ve 86/10313 1\ararnamenin 

Eki 

507 fH.:ı.yılı Esnaf ve Küçük i.~s.natk~rl.~ır Kanv.nıJ.'nun 

2'inci vo de~isik 6'ncı maddeleri ile 6762 sayılı Tttrk 
r_ric'lr'Ct J\.anurıu'nı.m 12 Ve 17'nci maddelerinin lJ~T,r,:ulannıaSJ. 

A 

bakJ.mJ .. n:üın, <~:3YWf ve küçük snnatkar ile tacir ve r::rı.nayi-
~ 

cinin t:ı:rırınnn:ı dair Esaslar :t-:snaf ve Ki..içük i3i·:tnatknr ile 

tae ir ve: :~:::-mayic iyi Belirleme Ko ord inn.::-:; yon Ku.n.ı.lu' nun 

14/1/1335 tarihli ve 5 :-ıo.yılı kararJ.na istinrı.den r-ı.r~af:h-

daki. tesbit edilmis ve: 

ı. Koordinasyon KuruJ.ıı'nca tesbit ve yayı~lnnacak 
e:-ıno.f ve kUçi.ilc sanatkar ko11an.ne. dahil o1ı.ı.p da. ;:;elir 

vergisinde~- muaf ol8.nlar ilc kazançları g<.iti.iri5. um"üde 

vergilendirilenler ve isletme hesabına g~re defter tutan-



lardan ikti:-o:uli faali:retleri nakdi ~.iermr:ı.Jelerinden z,i~.m

de bedeni qalısmalarına dayanan ve kazan~ları ancak ~e

cimlerini ;::ıai!;lem8.ya yet~cek derr;cede az oln.n ve Verr:i 

Usul Knnunn'nı.m lTT'nci maddeninin bi:rinc·i fJ.kr.~ı.:c:ım.n 

bir ve iiç numaralı bentlerinde :rer alo.YJ. n8.kdi limitin 

tcnnamuı:ı. asmayanların esnaf ve kUci)J;: CJann.tkÔ.r. 

2. Verr~i 'Jsııl Ke.nı~nu'na i:c~tir1ç,ı_,,:ıı biriılci r;J.nJ.f 

tac:Lr ::.:8.:iJ.lan ve bilanço esc:wınn. r<:ire d.cd'ter tı .. ıtcı.nlar 
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ile i:üetme hes8.bınn r:öre defter tı.ı't8yıl nr il~ i~·~ı.et:rıco 

he:::ıahın<ı. r-::jre defter tı.ı.to.n ve b:L~·in.c:i nn.dCic>de' bel:i_•:--Ulen

J.erin dı:-··ın(h kalanların tacir ve s:-:ı.rw.~"id_, 

19 ~~:.vJıat 1986 tarih ve 1902/J. ~;a:alı He:::ımi G:-ı.zote' cien 

n.lınmıştır. 
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EK III 

TAKDİR KOMİS~Otm ÇALIŞHA ŞEKLI IŞ .Al\IH ŞEf·1ALARI 

( __ ~____,ev}( fiş,__.! ~ \Ş s.iSTEM.l: TAK.Dt~ KOMiSYCNU 
GÖREV : Takdir Komisyonlan iş Alı.ım ŞemtsJ 

··-

Sevk fişi ve 
EkJerl 

\ 
SERVlS. 1 ı 

Sevk fışleri ve ek.Jeri kontrol edilerek, 
hata ve eksiklikler tesbit edilir. 

Başkana bilgi verilir • 

. ,·:.·. 

\; .. 

KOMiSYON BAŞKANI ı 2 
.. 

Hata ve eltsi.klik.ler, hakkında talimat 
verir ve göıil.şünü bildirir. 

~-·_j 
ı .· 

__ ..~..1 ----

~kıı,lori~Ok mi? ~----- ·--.-.-····-·--L. 
~-- . _/. ·---..-

H SERYlS ~ ~~ la"l 
KOMisYON BAŞKANI 4 

Sevk fişlerinin kontrolündea sonra 
luıvalcslni yapar. 

SERVIs 5 

Sevk fışleri evrak dalterine 
lı.ııyded.Uerek tarih ve numara verilir. 

.Hata ve ek&llllikler not edilen!k • 
Se\'k Ciııleri Verı! Da.ire5ine geriJ 
&öndt."'illr. 

ı 
ı 
i 

Vergi D•iresi 

==r------ı 

Oü.Ultil.miş 
Sw11t Clı;leri 

L--·--.--~ 



---~.----------------

1 

f
:- ~.;;;~~~AN!I~ 

Oturum v:ırıll~c"lı. nı,.~J~k.l 
~ruplmn do!!ynt~~rının h~rrhınmıt-.ı 
Için ~ tallmııt "lmr • 

. [ı~ 
___ SER V1s___ -~ 1 

ı---···---

1 

KOMISYON BAŞi{AN!__j 8 

D~alıwı incf'li'T. r>oneyl tl!nhlt cd~r 
·v!'Tfl Dııtre~n" v~ M~l'k! t~l'klt!il 
Uy~lfl'rl lltı lrtlbd kuru. 
Tc>knllt konu-!1111 l:ılllrkl,lyfı milNuPt 
ll'df.1'. 

Oo~ıılıırtıilılll tüm çıılırşmlllhtıınt 
bilirerek Do!!yalm uru vmt~lt 
Riflmaya ı'.!tlrtilk~n ııonra oturomtın 
yııpıl~ıı~ı tı.rihl ~bit t>dtt. 

,.---....ı...---.... 
(. B111r ktrşl 

"--:r-
-r 

l, ·--J 
(J .· 

.' ,_·: 
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· SERVlS. -~--ı~4 

Toolantıva mesleki tesetliillü Tieuet 
Odaa ve Vergi Dairesi üyderi davet edilir. 

Toplantıya JutWııayacak 
üye var mı? 

KOM!SYON BAŞKANI 16 

Toplantıya Başkanlık eder ve Uyelerle 
bl.rtikte matruh talr.i\irlnl yapıır, 
OybirUeıuo karar veriiiı·. 

Bıuıi.ruı, Komisyon Karumı Uyf'lırr 
lle birilkte ICnuıu. 

. SERvts 

17 

18 
~--------------------~---~ 

Asıl Ka.ratlar Komisyon karar derterine 
kayıt edilerek dosyada aklanır. 

19 

E 

.ı 
ı 

Asıl karann iki suretini mühiıder ve J r-
lmzalar. . ·. . ı 

ı ---c ________ J 

~ 
__ .J_ ____ _ 

KOMisYON l.lıAŞKANi lıı 
··-------

..__ _____ --,.-_______ _ 

KO~ISYON BAŞKANI 

Delterleri lnceler ve mükel!ere l.ıde eder. 

'----·-----.·-------...1 
J 

KOM1.SYON BAŞKANI 15 __ _._ __ ı 

Toplantıya y~ek üye dımrt edilir. 

r:: ___ j 
~~:"!l-V~~-- 20 
Karnıann ilci aı.r~lini imu luırşı.lı~ı 
Vergi l>.ıiresine gönderir. 

> 
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Tlı.KDİH KmrtLYONU KAHAR AKIN ÇENASI 

c: Takdir l ~~~eyon kılnın. 

t-..;:.E_VR......:. A....:.::K..:_S:..:E:.:.;R:...vt_.:.:S:.:..t __ . ı 1 ~ 
Kıı.nınn lltlll dııiTl!Y" ıılt 

,.~~ o!m>d•f•m kontrol """· 

~------' 

~ Komlıiyon ltıının 
~~.~lll drılreytıelt ml? 

..---· . -lE - . ·. 

H 

.. 

_ EVR;\K SER.::!~f =-ı~ı 
r . .ımnlrr sı.i)'1lııi-:tk t~lın almır, gelenevral 
fldterine kııyrt tdiJ!r. ı 

c___ __ _j· 
__ _ı 

17l EVR.At< SERVISI 

Zlm~~ dettl!lJie kn~ edctek 
tııhAJtltuk ~ııı şenoo IM:ı:n 

mubhnt tflllllm ~dmr. 

ıo5 

'· 

--------~-ı__·----~r-~ 
r EVRJ\K SERVlSI 

ligilli bakımttıdan ilgili Vergi 
Dfıiı-es!ne gönderir. 

: P.T.T. veya Kuı-ye 

. . ' ' 

3 
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ı 
TAHAKKUK SER.VlSJ 

Kontrol edümı~ tei1.iru alınan 
k.uarlıırm iı;lemlerlnl yapmak il:.wıe 
ı.irnmeU~ llıill dOi)'lıllanı bwn 
memurlua dJı~ıtdu:. 

----·---.--·-------' 

Tıuhiyau mı YapıW::ıık? 

1' ·;~~UK SER~l . 4 

ı · Tarh doı;yllilnı ı:~enık tarh 
puı;u.Wını tw:utaı verıi vo c:ut.a)'l 

h~t.r. 

TAHAKKUK SERVtst 

'hrh puaulıııiııu iwırwktn ctıı& 
heaplanıunııı. 

'fAHAKKUK SERvtst 8 

Tarh puııulwWl göre wifıce n:rgl 
ihbamanıeı.i ktıiilir, kontrol \'C imu 
için ~ ~ine vc:rilir. . 

~--------~--------

H 

t-.--·-
c~) 

' 

TAHAKKUK SER~~~ _0]_~-~ 
V•ct l•daı.l a!Jil Ai.ıu&.d.ı&m• .,-aıt ur. 1 

. <:~~·~ma ~y_, 
E 

TAHAKKUK SERV1Et._L 16 

ı 

E
t ~tmt t\tl UU)6it"' ~dı, 

trol ve imu lçln llltnla .~ ltt:ı:Uit. 

,, ~ 

1'AUAK.KUK SERV181 



~:;::;~ ~-
- ı·--· / 

. , E 
___ _j_ __ ··---.---. 

TAHAKKUK :mn.vtst 9 

lbbtımam~er f'tı!m t.ı.lfp f'dlkıft\ 
-Röliim MM. Yn.t ~ MüdUr tarafmdr.n 
k('lmrof ~~:ns~\: lmır,.ım ... Mtıkellefe · 
~ml!!ed( emk."ııı· ~ynhr. 

ı '"''''•v•""''"'"''"'l'"'rıl ['''-'\ )Jtııf1J'\r\( .. ~Jr~t,Crr /i~' J,c,J , 

~-:~ın d:~~na lı:,~;~------- ---ı 
m.Udlirlyet. mılwnının o!t.ır<Jnu at 

---ı--·-----1 
H 

J~j 
ı ____ . J_.-_,_.--, 

,
1 
TA~AKKUK 8ERV1Sl 19 

H 

lnbarnitmtltrln kontrol ve !mu 
i$J.emlerl bltl~ mUlte\kfıe tclıll• Için 
haı.ırhk yap d 'll'. 

l 
ı-T A._H_A_K_K_U_K_S...ı.E.R_Vl_S_l _ __,.l _:;] 
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CETV,EL-IV 
Ulaştırma, taştma ve ambarlama ile ilgili işler 

·.. · I' B C D E vo F grup\anndnkl Jtazançlar tck araç işleteniere göre takdir adilecek tarlılyı.ı.t 
mu cetdvc ın ' , 'i 'bıı·den fazla araca ·sahip nıükelteflurin kazançları, blr amç lı;:in takrllr edilen ka-
esnasın a aynı nev • 
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1 ~ ~ ~ ~ ~! 

Grup A , Motorlu kara ulft.ltn:n~a ve tft.lıma ~r.açlan Iş- 1 
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yen araçları 
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ı .............. : ................................................................................................ . 
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1.~:.: ... ?.~~.~~~.}~~-~-~~~~,~-r ... ~~~. ~ .. ~? .. ~~~.ş~:.~) ....................................... . 
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ı--~~~:::?.~.~~~~::~~~ ~:.~~~i~~:::~?.~ >(-~Ş:~~~:~~.~: .. ~-~i!.~.~~- ....................... ) ... 
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. . . ......................................................... .. ...................................................... 

Grup B 1 Motorsuz lmra ulaştırma ve tft.lıma ar~?ları ~ş
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.... ~ .... F~;~~~··~e landon işletenler Cikiden fazla atlıl · 

. : ..................... ; . ~ -............................................. .' ........................................ . 
· 5. Kızak işletenler Ctek atlıl 
...................... " .. ' .................................... ; ........................ -................. ~ .... . 

6. Kızalt işletenlm· (iki uthJ 
.................................................................................. : .. ·······--,·········----·· 
7. Kızıik işletenler Cikiden fi?!.zla n tl ıl ... 

····~:···y·~;lı":~;~·~ı~··~~~-~·~~·~~-;~~~~~;;··~·~~;~ .. ~·;,~~·;····"·················· 
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lıo. Yaylı binek a.rabı:ım işletenler Uklden fı.ızla. !\t.lı) 
................ ..... · ................... . . . ' . . . . . . . . . . . 

11. YayGIZ binelt arabası işletenler (tek atlı) 

12. 

i:l. 

14. Yük nro.b::lsı veya kızağı işletenle~ !lek a~lıl 
.... : ............................. . .. ::•' . .. : :. ·~. :·.·. ~ .... 

15. Yük ambası veya kıı.~ğ'ı işlctenleı;' Cçift~~tlıl 

Yu. k arı:ıbası veyıı kıznğı işkıtenlcı~ Jikkleiı. fazla atlıl 10. 
. .............• .... ............ . 

jn. Sair hincl( nrabıısı işletenler •' . i' 

ı· ..... . ·- ...... , .. 

; 18. Sait· yük ı:ırabası işletenler 
.::.-: .. : .. ":.:':--::•.: ............. :········ 

G p c . ~ nÜsum tonlla'toyn lmdar 15 dahili makinalı 
ru - . ~eya mnkfna..'lız sandal. kayik, .Yillk'enli .lşl~tcn-

1 ·. . . ter. fBir .şehir veya kasabanın m~hallı lıman 

1 ·.· : .... : ·:· bölg~~i ~nh.ili.n~~. lşl~-~~~ .. a~~~~-:-~J ;; .;: 
l ı. Dolm'JŞ motorları lqletenler ......................... .. 

ı· 2_ Dol·~~~- ~andalları işletenler !mak~1alll -~ :· 
ı-... ~:· Dol~uş sandalları işlete~;~; .. ;·~~~;n·~·:~~~--- ................ . 

ı ............................................................... J ...... >-· ..... .' ........................ . 

ı' 4. Makinalı sandal, kayık ve yellcenlilerde bak~B:liye eş
r yası, gıda maddeleri, memleket metaları gıbı şeyle-

. ri satanlar 
.• ·.ı . .................. ., ...... . ~~ .............. ~-~~·:•········ 

. 5. Mo.kins.sız sandnl, kayık ve yelke~liler~e b~kaliye 
eşyası, gıda mA-ddeleri, mcmlei>et- metalan gıbi şey-

l 1·· • ::::~~~~~~. ~~;~~~.-.~!;~ ~;<::· ............... . 
l .· ... -:- .Y...'Y..!'.::· ........ ı .• ı ............ . 

ı :-. . .. 
1 7. Makina.o;ız sandııilan kiraya verenler_ . .' , .· 

.. '·· ............... ····· ............... . 

a. Pazar kayıkian işletenler lmakinAtıl ~ ·. :. 
····················· .. . . " ... · ......... " ..... ·.• ....... ,' ..... : ... _... . ... ".: ·:: ... ·.::. (;-_~-~-~ 'J' -~~-~:·. 

9: Pn~ar kayıklan Işletenler (maldna..-;ı_zı 
•••• ı ....... . ........... : . .-: ................... ! .............. ···:-·::·.:··.:.:·c·.>:··· ................. .. 
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Grup D ı 5 Rüsum tonil.ı:.'todan yukarı maldnasız su uln.<j
, tırma ve taşıma araçları işletenler !Bir şehir 

veya. kasabanın mahalli liman bölgesi dahilin
de Işleyen nraçlarl 
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tş grupları ve nev'lieri 
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. Yelkımli ve Uılta. işletenler {71·80 rüsum tonilı\toluld 
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ı. 

Lira 

Her derece için takdir cdilfln 
yıllık knııınç 

II. 
Lira 

m. 
Lim 

IV. 
Li nı. 
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V. 
Li ro. 

50000 38000 280000180000 13000( 
1 • . Yelkenli ve taka Işletenler (81-QO rüsum tonilll.toluk> 
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p E ı 5 Rüsum to·nna'todan yuka.n makiniılı su ula.ş-
' tırma ve tnşıma araçları işletenler IBir şehir 
'ı \'eya kasabanın mahalli liman bölgesi dahllln-

. . de Işleyen araçlari · . 
1 ............................................................ : ................................................. .. 

.................. ················· ......................................................... . 

1 . Buhar! ı c;u ~raçları işletenler (6-12 ·rüsum tonilı\toluk) 
ı .............................................................................................................. . 
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. Kelek işletenler 
i" ............................................................................................................ .. 
; 
, . Nehir salları işletenler 
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- . ·Nehir, çay ve su geçitierinele işleyen geçit sal ve 
, sandalları işletenler !Ya.lnız insan geçirmeğe mah-
! sus olanlari !·· ...................... : ............ : ............ : ................................. · ................. : ........ . 

l
ı . Nchir, çay ve su geçitlerinde işleyen ·geçit sandalları 

· Işletenler (insan, hayvan, eşya ve kara ulaştıtma 

1

.. araçların~ geçirmeğe mahsus olanlari . · · · 
• • • ·: ..... .............. .' •••••••• o ............... o .............. ~ ..................... ; ........................ . 

, Diğer su ulaştırma ve taşıma araçlan işletenler · , ............................................................................................................... . 
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. i"' rup I-t ı Çiftçi olmaksızın zirai iUot ve makina lşleteı::Ior 
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ı. Biçer döver işletenier . . . · · 
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Hizmet, eğlence' ve istiralıa.t işleri 
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CETVEL-VI 

Serbest lVIeslek erbabı 

r· -~-..... ~-·~e -. ·~~~~\ ··---"ı'i~P~~~:~·;;--·=ı 
,

11 

lş gruplan ve nev'ilerl - ı_ 'T II. _ \ _q~-v.-~1 Lira. \ L.irl-1 ı Lıra . Lira Lira 

·1 1. Arzu}ıa1ci;:- (S-e-yy_a_r._v_e-ya--ı·a-ar-,-~ _s_a_h-ib--i-o-la-n-lar--d-a.--1ı---- --ı-~;_ · ---~ 

1 ~--::~-:~·:;:;:·;~~~;~~ ;:.~ ~;= ~=~;-·--~:: ::t~ 19~ ~ı 
gerçelt veya tüzelldşiler dışındakiler nezdinde faali· i · . i 

ı 
yette buluna.nlarl · · · · · · . \l . . 

~----~·-- ~::::ıii.;~;:~:::~!·.·a~~.~::~;~~~~i:!Y~;~~~ ·::~]= -~~---······· = l3. = ~ •.. 
i ....... ~;ı klşil~r ~··~=il= ~~~~ f:liyotte. bul~:~. :r -····· ....... ~-----·-····· ··-·-····-------~---... -.. --·· ·-·· .l • 
1 5. Çık;k ve kn-ı](çılar : Kendi nam ve hesaplarına yap- ~ J ı ·.-· · i ~·- · 

ı ~ ~;~~;:~~::;:~;~;:;:aa~:s::~;';:;:;:~:~ ::: ::1::; !: ~:ı -
ı-------------------------- ------------ - -- -- ---------------- ----------------- ----------~r ı----------- -- . 1 
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1 8. Dolnımıı.ionn tQl ve boyalarını kontrol edenler: Do-
! kuınf.'.cı ınesl>.ık grubu tarafından göstı:ırilım lüzum 
l uzerine bu gruba. dahil dokumacı esnafın imi\.l et- 1 
1 tiği dolnıınal;ln. n ıel ve boyalarını kontrol eden ve ı 

1 
rw bu grubıın ve ne de esnafın hizmetiisi durumun- l : 

! ~-- ~:i:\~;;~~;,;~,~!~~;~~~;~~~~··;:;,,,~=· ;,;~ •. -·~;;-ı,~~~·;;t~1~ 
! ıo. ~~:~,~li Y=~~~~:"'~,ı~~~::.;~ı~~~:.:::;;:~:n:il~-=~ 45000 9000Cl -90000\190 ~· 

ait olmak üzere fesisat ve tamirat işleri taahhüt ve ı· 
taahhütlere ait plan ve proje yapanlar hariç 

ı . . . 

r~' ~.~:.~~~;,;t~~ifi:'~~~~.:~:;;; ;;~;~;~~d~ ;;ti;<;i ·~~~ .... ---~~:ı ~o: ~:t~ı 
' i; H~;;; ,ik.~; i;;;: ; i{;;;di ~~;;; ;;~ i;~;~~i~;;;;~ ;~~; • .:: • .... ........ .. .. . . . .. .. . . . ... . .. . . ..... .. ... . .... . ... ······ ······· ...... .. . . . . ... il 
. _ '':" :o~bo;t ."':;i:k l~aliy:tleri .cl~I•~•;iyle ....... ,4.~ ... _ .. 9~~ _ ~000 _ ].9 ____ .... ~~~ 

. 14. Hayvan kesen haham~ar : . Musevi vatandaşların yi· . ·· · \· 

i lO. Hemşıreler : Kendi nam ve hesaplarına yaptıkları ı l ___ J l 1 
i serbc&t meslek faaliyetleri dolayı.~~yl·~--- -----··" , _ •. .,~ 1~50. : __ JE~~ 2,_2~.!9.~~.~-«'?~\ 
---~-~~ -~-------··--··· ···- ...,..- =·· c .. _.__ ıııt..-



ı--------~---~""""---~· ~~~---.. --"'"'!' ...... -ı,""'--.. -o:-o""H~c""r""""d-c~-r--·;!'!"~e~. -':"'.iÇ""!ı-n""·'"t.,.~-~t, ... d_ı:r .... o ... d.,.!ı""o""n!"""!' ..... _._ .... !"!'.! ..... """'lr 

yıllık knı.nnç 1 

İş grupinn ve nev'ilerl 

................ '"'" ..... 
ıı. llliıyonist ve manyntizmacılar : tş yeri nçma.ksızın 

serbmıt çı:ılışnnlnr 

P. fmamlar : (Jcre-i.terini herhangi bir bütçeden almala-

n sebebiyle gerçc!~ golirierinin tr.sbiti mümkün olmı-

yanlrır 

........... ······ ....................... . 

I. 
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İş grupları ve nev'ileri 

35. Profe<iyo~ıel sporcular .......... ,. " 
·-1) 

36, Rakkaseler : Sadece G.V.K. 94/1 inci mad. yer ·alan 
gerçek ve tüzel kişiler dışmdakiler nezcli:iıde faaliyet
te bulunanlar 

37. Ruhsatsız ·dava vekilieri : Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 61 inci mad. gereğince· :çt~va vekilliği 4S(JK)t:)fJ. 
yapanlur 

38~ Sağlık memurları : Kendi nam '!_e. hesaplarına yap
tıklan serbeı.t meslek faaliyetleri dolay'ıslyle 

39. Sinema a.fişi yapanlar : lş yeri açmaksızın serbest 
çalışanlar 

······· ···········-········-········-·--·-······· ···········-·········-··-~········-~------,-·-···············------
40. Spor organi:zatörleri : Her türlü sportmenleri ~rga-

nize edenler · 

I
n. Süıuıetçiler : Kendi nam ve hesapların:ı yapLlLlan · 

serbest meslelc faaliyetleri dolayısiyl(l ·· · 
·····-············-···-··············································-·········-········· ........................ . 

42. Şarkı söyleyenler : Konser veren_: ·müzik. sanatçıları 
hariç sadece G.V.K. 94/1 inci mad. yer 'alan gerçek 
veya tüzel kişiler dışındakiler , nezdinde faaliyette 

.1 bulunanlur . 
ır························· ................................................ , ..... , .•.•.. , ........................... . 

1 43. Tercümanlar : Bir yere bağlı o.lmaksi~~n tercüman.-
/ lık yapanlur _ı 

IV. V. 
Lira, Lira 

c••--.... ~~~ ''M•< ···-~·~--·---·•·--.. , •• _,,,..,,., -·"'--·---.~-~~~·-------·..-.---;,..V,p.......-fo't--~ ... --.-·,-~ ·/ 
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SAYI :187 

T.C 
NALİYE VE GÜNRÜK BAKANLIGI 
E~kişehir ili Defterdarlığı 

Vergi ler Muvazzaf ;çakdir Komisyom.\. 
Başkanllğı 

KONJ. : Üye seçilip bildirilmesi
cetvelıerin düzenlenip . 
gönderilmesi hakkında 

1 

Eskişehir Belediyesine 

ESKİŞEHİR 

14-1 

.o 

41 8/1986 

.-

Ticari veya mesleki kazançları dolayısı ile götürü usülde vergiye tabi. 
ticaret, sanat ve serbest meslek erbablnın 1987,1988 ve 1989 takvim yıllarma 
ait matrahların~~, Takdir Komisyonlarınca en geç Ekim 1986 ayl sonuna kadar 
tesbit olunup ilgili makam ve mercilere tebliğ ·edilerek kesin hale getir~lme-
si zor~lu bulunmaktadır. · 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 46.maddcsinde yer alan hadler 
3239 sayılı kanunun 49.maddesiyle bir.kat artırılmış bulunduğundan, takdir 
komisyonlarınca l.dcrece için 450,000 ~ matrah.takdir edilecek en düşük 5.de
recc için ise,· 100.000 TL dan az matrah takdiri yapılmayacaktır. 
Ancak bir alt derece için tesbit edilen matrah, bir üst derece için 46.mad
dede belli edilen tabun matra11ıda geçemeyecektir,; Anılan maddedeki dereecler 
aşağ:ı.da göste.rilmiştir. 

5 nci derece ıoo.ooo TL dan az olamaz 
5 nci ır 150.000 lL olamaz 
5 nci " 10o .. ooo- 150.000 TL arasıdır 

4 ncü derece 150. 000 TL dan az olamaz 
4 ncü ll . 200.000 TL olamaz 
4 ncü. ll 150. 000 .... 200. 000 ·;i. aras ıdır 

3 ncü derece 200,000 ~dan az olamaz 
3 ncü ll 300.000 ~olamaz 
3 ncü ll 200 .. 000 - 300. 000 TL aras ıd ı:: 

2 nci derece 300.000 lL dan az olamaz 
2 nci 11 450.000 TL olamaz 
2 nci " 300 •. 000- 450.000 Tı. arasıdır 

1 nci derece 45o.:ooo TL dır 
l nci " 450.000 TL dan fazla o lama: 
1 nci " 450.000 Tı. dan eksik o lam. ; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40.ma .lesi götürü matrahların tesbitini 
kapsamaktadır.· Madde hükmüne göre, il merkez. ve mülhakatındaki belediyelerden 
il merkezindeki' ticaret ve sanayi odalarında·, özel kanunlara göre kurulmuş 
meslek tcşekküllerinden, iş ve işçi buLma kı ıumu şu~elerinden, takdirlerden 
önce mütalaa alırunasi gerekli bulunmaktadır Yukarıdaki fıkrada gösterilen de
rece kademeleri gözönüne ailnarak, 'odanızı, ·ceşekkülünüZü, idarenizi ilgilen
diren ticaret, sanat ve serbest meslek erba~ıtnı gösterir, 



... 

- 2-

ilişikto gönderilen, takdir cetvellerinin düzenlenerok 15 çün ~çe;r:1zindc · 
aş~]ıda gösterilen adrese gönderiJınesi gerc~~ektedir. 

213 sa.yıll Vergi Usul Kanununun 72-75 nd maddelerinde takdir komis
onlarJ...r'lJ.n kuruluşu \iyelm'in seçilmesi komisyonların görevleri, yetki leri· 

hlikm0 baglanml~ h~l~~aktadır. 

14-2 

Ayrıca seçilece~ Uyelerdo aranacak vasıflar anılan kanunun 87.madde-
sinde belirtilmiştir$ · . . . .· · ·0 

Özel kanunlarla kurulmuş mesleki teşekkülUnüzco kendi üyeleriniz ara
smdan veya har:i.çten iki asil iki yedek üyenin ilişik-te göndorilen 213 sayı
h V.U .. Konun 874maddesi gözönünde bulu.nC.urularak seçilip~ seçilen üyelere 
at t bire::: adet nüfus cüzda.'11 örneklerinin i lg i li yaz :ı.n::ı.za eklenmesi, ayrıca 
seçilen üyelerin ikümotğah ve işyeri adresler~ ile varsa telefen numaraları
n:m. yine aşağıda gösterilen ad:tese 15 gün içerisinde bildirilmesi gereJanckte-
dira(213 sayılı V8rt;i Usul KanW1u madde 73) · 1,; 1 •. 

Saniyen bir hususun açıklarrnası yerinde olacaktır, götürJ serbest me&
lek erbab~~ Eskişehirde teşekkUlü, birliği yoktur~ Keza mesleki teşe~<ülü 
bulun.ı:naya.'1~ veya mesleki te~ekkUlle ilgili bulurımayan ticaret ve sanat erbabı 

'esnafta bulur.abiL~ektedir. Işte bu tUr ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı 
komisyoncl.a Esldşehlr belediyesince seçilecek Uyoler tarafından temsil edilocek-

'tiro . . 
. Eskişehir __ J}_çlGğ]:yesince _9_e iki asil iki yedek üye seçilecektir. ( diğe;

kasab!l J:ie le diye leri.. Uy0 .~s-eÇıncyccektTr:-.··sadece--c'Clvei 1öi.l" "mü.tiiia. aÇ·ı~)ijdan 
dtizonleyip göndorccekl9rdir). . .. .. ···· -· · ....... -.- · ~ ·-· ·· ··· "·· ···· · · ·· · 

Komisyon Çalışmaları ile ilgili olarak bu yaz:ımızda geçen tüm kanun 
maddeleri ile kornisyona :Uişkin sair maddeler küçük. kitapçJ.lc i'.alindc (teksir) 
mesleki teşckkülQ~üzce; belodiyenizce seçilecek asil ve yedek üyele:re teşek
külünüz, bolcdiy0rıizce verilmek üzere üye adedince birer a.det bu yazımız 
ekinde gönderi~iştir~ 

: Yuk.ar:ı.da istenem bilgilerin 15 gü.n. içerisinde aşağıda gösterilen arlrese 
! bildirilmesi 21.3 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hi.lkümleri gereğince bil-
l gilerinize tebliğ olunur~ 

~ADRES . . 
1 Dcfterdarl:ı.k Takdir 
1 Komisyonu Başkanl:ı.ğı 
1 Tc~:l9614 E.s~işehir 

E~· 

1~ Bit adet takdir cqtveli 

2-- Komisyonlarla ilgili olarak oluşturulan ı.: i ·apçı.'<(mevzuat) 

bu yazı eki sayfa (3) dedir 



YKZ.I YfıZILAN DAİRE, KURUr.J, ·ODA VE ~SLEKf 

TEŞEKKtJLLER LÖKÜMANI 

1- Eskişehir Belediyesi 
· 2- İnönü Be led1.yesi 
3- Çukurhisar Belediyesi 
4- Alpu Belediyesi 
~ Bozan Belediyesi 
6- ıfutalıp Belediyesi 
7- İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube tl'iidürlüğU · 
S.. Ticaret Odası 
9- Sanayi Odası 

10- Esnaf ve kliçük sanatka~rlar dernekleri birliği 
ll- Ayakkabıcıl~r derneği 
12~ Bakkal ve bayiler derneği 
13- Berber ve kuafö=ler derneği 
14- Döşemeciler d8rncği 
15- Dökümcüler derneği 
16- Demir sanayiciler derneği 
17- Hazır ve müstanıel elbisecilcr derneği 
13- Elektrikçiler derneği 
19- Seyyar tuhafiye ve işportacılar derne~i 
ZO- Kasaplar derneği 
21- Umum kalweciler derneği 
22- Dmuın lokanta ve gazinocular derneği 
23- Lülctaşçılar derneği 
24- Marangoz lar De:rneğ i. 
25- !1iahrukatç:ılar derneği 
26- Sebzeciler derneği 
27- Saraçlar derneği 
28- Sucular derneği 

· 29~ Saatçiler dG:rneği 

1 
30- .Sobacı ve errısali sanatk~krla:r derneği 
31- Şoförle:r ve otomobilciler derneği 

1 32-Terziler derneği 
~ 2~3--. TornacıJ.ar derneği 

34~ Yorganc:ı.lar derneği 
35- Yük arabacıları derneği 
36-ı- Camc:ı.lar derneği 
37- Fotoğrafçılar derneği 
38- Yap:!. sanatkarları dorneği 
39- RaayQ ve elektronik teknisyenleri derne~i 
4~ Pastacılar dornci}i 
41- Kuyumcular derneği 
42-Minibüscüler derneği 
43- Motor:r.ve bisikletçiler derneği 

' i 
. 1 

r. 

1 
1 

,() 



MALİYE ve GÜMRÜK· BAK.\HL!(i 
Esklş<:!hir ili Derte,·d,.:ırlı/tı 

Vcr�ilcr Jvluvazzaf: T:ıkdır Koıııisyoıııı 
]} :ı ş k a ıı ! ı ft ı 
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E S K Ş E H R 

: Gö.:t:ü:d.i U:-;ulda Veı-sJiye tab:1. __ j;:, . .;. .... 6 ... .; 198 .. 7. .. 

l·lizmot F:r.bçı!·, · ı;:ın vergi mr ftrahlan. .o 

193 Sayılı Gelir Verçıis:i. Ka,1ununun ı'.:,.::i ncii ı:1 ·.,dd0�;j_ylr::ı Cöti..iri.i UsuJ:d.,� Vergiyb 
t·)•' .' 

:met Erbabırun 1988, 19E39 ve J.990 ;'ı1J.a:c:\. ·JuT�J:i.. rn;:ı.tra!ıla.rının t,ı.'JJ.ri:i. için f.,;a:ı.i.yo 

[k BakanJ.:ı.ğınca hazırlanmı=} olan c0tvel1e:rdcn: bir adedi• ilişH::t(� çıönderiJ.ı,ı.i.§t:i.r. 

Muhtelif i§ gruplarınJ. ihtiva. 0den i:,;;bu ,:::etv·el:i.n t2tki.k edilo:cek ��13 ::;ayılı 

,ul Kanununun ,.10 ncı maddesine isU.naden da:i.ren5zce verilr,10si ici.:ıp oden rni.i.ta-· 

göste:rilen adresimize iado::;in:i.n t<,,rn:ln:ln:l. r-i.ca c�de:rim. 

s =

r-lık 

emisyonu Da}kanJ.ığı 

Seı·n�·ı· - 1.::1.�:,,+c·r::1···1·1·) ... (,; .,� ,.),. J. ,,h.. '-: ... 

det Cetvel 

ı yazılan idare kurum od2.1 ve mesltJld. tc-:·,;;c:.1J::ldillo:c .:v,ı,:; .... ,,.,.,,,\ 

taalanuza done olması açı�nndan, sizi bajJ.,J(l3ma.k1J. blrltkte gôtü.rü scrbc:::;t r,,üslck 

babı ve götlirU ticari kazanç erbab:ı.na ait de:ceceler aşai,jıda o1c\ucju. 9ibidir. ( 193 

yılı Gelir Vcr9isi Kanunu -· Madde 46) 

şinci dereceye giren mUkellefler için 

rdüncü dereceye giren mi.ikellef lGr için 

inçU dereceye giren nfilkellefler için 

inci dereceye glren mükellefler :i.ç:i.rı 

200. OD0.--

300. 0()0.--

400� OOJ�---

600� 000.-··· J.i:radan c.ız olamaz.
einci dereceye giren n'!i.ikelleil:ı.0r :i.9:i.n bu m:lkl:2.r 900 .. 00::) ..... li:ı.:-n:ür. Bu suretJ.a
,pi t. olunacak saf.:i kazançlar 900, ü:)J.- li:cayı 9oçemoz. 
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larJ_ndan Örnekler 11 ,Görü:3 Ve Öneri Raporu, R. E;. 308/ 

2!.1·5··1.5~ T .. C • .fiL.B,Hese.p Uz.manları Kurı.üu, Kü.tüpbanesi 

Ankara 16-6-1971, 

IÇAI:i+UNLAR 

V .d .K. Genel Ger2kçe (gizli Nüshası) H'?I:. Hesap Uzmanları 

Kütüphanesi Haziran 1972 

Vergi Usul Kanunu 
Gelir VerFisi Kanun<J;· 
Emlak Ver,:~isi Kanunu 
Veraset i/e :tntika1 Vergisi Kanunu, 
:tdax·i Yarg::?.lama Usulu Kanunu 
Vergi Jsul Ve Gelir Vergisi Emlak Vergisi Tebli~leri, 

Dan :ı. rrt; e.;;- K arar J..3rJ_ 
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