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HAZİNE GELİRLERİNİ AZALTAN BAZI DEV LET

HATALARI
Hayri DOMANİÇ* .

ını güvenceye alan
İstiklal harbi ve Lozan sulh zaferi ile Misakı Milli sınırlar

asyonlardan kurtaran
ve Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten önemli unsurlar kapitül
TÜRKİYE CUMHURİYETİ , 1923 yılından bu yana:
- Hilafeti kaldı~mış,
- Laikliği kabul ederek din sömürüsünden kurtulmuş,
sağlamış,
- Dil devrimi, Latin harfleri ile yeni yazı ve öğretim birliğini
ve kuşam
Miladi takvim , ağırlık ve uzunluk ölçüleri, hukuk, şapka, giyim

~

alanlarında batı

düzeyine

yönelmiş,

ini geçmiş ve
- Meden i hak ve kadın hakları konusunda birçok batı ülkeler
a ve özellikle büyük
daha birçok başarılar elde etmişse de, daha sonraki yıllard
konularda başarısız
bazı
Atatürk'ün vefatından, hatta 27 Mayıs hareketinden sonra
olmuştur.

r Fakültesi
Biz, Marma ra Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimle
zda bu
yazımı
anacak bu
CUMHURİYETİN 75. Yılına Armağan Dergisinde yayınl
uğratan bazı Devlet
başarısızlıklardan adaletsizliğe neden olan ve hazineyi zarara
z.
istiyoru
ek
hataları ile hataların gideril mesi çareler ine değinm
İncelenen konula r şöyledir :

ve reeskont faizi
A- Şiddetli ve katlamalı enflasyon ortammda basit % 50
tespit eden 3095 sayılı kanund a hatalar,
B- Yasal emlak vergisini yüzde bire indiren hatalı uygulama,
,
C- Tapu ve kadast ro HarÇlarının kaybına neden olan hatalar
D- 4369 sayılı yeni Vergi Kanununun değerlendirilmesi,

'ProfD r., İ.Ü . Hukuk Fiıkilltesi Emekli Öğr. Üyesi .
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A- TİCARİ ALACAKLARI N TEMERRÜDÜNE "REESKONT FAİZİ"
UYGULANMASINDA AGlR HATALAR VE ÇARELERİ
Bilindiği

gibi, Resmi Gazete' nin 19.12.1984 tarihli say ısınd a yayımlanarak
giren 3095 say ılı kanun 2/3. maddesi, ticari işlerde temerrüt faiz ini
(Merkez Bankasının kısa vade li kredi ler için öngördüğü reeskont faizi " olarak

y ürürlü ğe

sapta mı ş tır.

Direnceye (temerrüde) u ğraya n, süresinde ödenmeyen ticari alacaklara ·"kısa
vadel i kredil er" e özel reeskont faizinin uygu l anmasında:
- 3095

say ılı

kanunu yapan yasama

organının.

- 3095
1-lüki.imetin,

say ılı

kanunun 2. maddes i gereğince% 30 faizi% 50'ye yükseltmeyen

- Bu reeskont fa izini tespit ve resmi gazete ile ilan eden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas ının ,
- Ticari

alacakları

dava eden

av ukatların ,

- Ve direnceye uğrayan ticari alacak lara, dava kaç
basit reeskont faiz i uygulamakla yetinen mahkemelerin,

yıl

sürerse sürsün,

yıllık

ağ ır h ata l a rı vard ır.

1) Yasama

O rga nının Hata l a rı

:

a) Temerrüde uğraya n a l acak l arın d eğerini Jı e r gün dü ş üren enflasyon tüketici
fiyatl arında, küsurat hariç, 1975 y ılında % 19, .1979 yılında % 56, 1980 sonunda %
11 5, 12 Eylül Askeri Müdahel es inin getirdi ğ i disiplin nedeni ile 1983'te % 31
"olduğu halde, direnceye düşen ana para al acağın , asgari tazminat ve getirisi
nite li ğ ind e bulunan faiz, adi alacaklarda % 5, ticari alacak larda % 1O düzeyinde
kalmış ve ödemeler gec iktikçe hem anaparayı , hem basit faizlerini kemiren bu f?iz
yeters i z li ğ i bir kanun la g iderilmemi ş, yasama organ ı duyarsız kalmıştır.
b) Enflasyonun% 48' i aştığı 1984 yılının sonlarında ç ıkarılan ve 19.12.1984
tarihinde yürürlüğe giren 3095 say ılı kanun, temerrüt faizini ad i alacaklarda % 30'a,
ticari alacak larda, % 30'dan aşağı olmamak üzere, T.C. Merkez Bankasının reeskont
faiz leri oranına ç ıkarmış , y ıllık e nflasyonl arın anapara alacağına verdiği zararı dahi
karşılamad ı ğ ı HUMK. 238/2 mana s ında açık bu basit faiz le yetini lmesi hatasına
il aveten, dirence nedeni il e, y ıll a rca sonra ödenecek anapara ile. yıllık faizlerinin
değerini s ıfı m doğru indiı 1en ve TK. 8 il e BK. 104, 308 gibi hükümlerde düzenlenen
fa ize faiz yasağ ını korumuş ve hataya dü ş müştür.
c) A l acak lıl arı büyük h aks ı z lı k lara, borçlul ara da sonu nda ödeyecekleri basit
fa iz tutarıııın beş on mi sli haksız kazançlar elde etmeye, dolayısı ile davaların
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artm asına neden olan bu dengesiz faiz kurallarını getiren 3095 say ılı kanun, 2/3.
maddesinde yer alan ve "Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu

miktardan fazla ise, arada sözl eşme o lmasa bile, ticari i ş l erde
Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont
Merkez
T.C.
temerrüt faizi,
faiz oranıria göre istenebil ir." şek linde bulunan hükmü ile, 1211 say ılı T.C. Merkez
Bankası 45 a maddesi gereğince, münhasıran memlekete döviz kazandırma ama cına
yönelik ve icabında anaparadan fedakar lık yapan ve "ancak 120 gün vadeli"
himaye li kredi lere öze l faiz leri, haksızlığı hükmen kanıtlanan borçlulara
uygulanacak ticari temerrüt faizi ne ölçü edinmek gibi bir ters li ğe de neden olmuştur.

yukarıda açıklanan

bir ifade il e Merkez Bankası Kanunun 45. maddesine dayalı olup,
Resmi Gazeten in 20. 11.1 986 tarih ve 19287 say ısından yayımlanan (f) num ara lı
tebliğinde de bilirtildiği üzere;
Başka

- Merkez Bankas ı , sırf memlekete döviz kazandırmak amacı ile, ge reğ ind e
kredi anaparada fedakarlık yapacak derecede düşük ve en çok 120 g ün vade ile
sınırlı reeskont kregisi fa izi tespit ed iyor, döviz kazandırmak ve sağ l am ak am ac ı ile
faizde fedakarlık yap ıyor,
- 3095 sayılı kanun ise, "en çok 120 gün " vadeli olup, temerrüde u ğrama mı ş
l\l(erkez Bankası kredilerine özel bu himayeli, dolayısı il e düşük o lması zorun lu
reeskont fa izini, ticari borçlarını 120 gün değil, yıllarca ödememekte ı srar ve inat
eden borçluları müeyyidelendirm ek ve borç ödemeye özendirmek aracı olarak
kanunlaştırıyor, amacın tam ters ine netice verecek bir kural getiriyor.
d) 3095 sayılı kanunun diğer teknik bir hatası, ticari t~merrüt faizini tespit
ederken, "Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü faiz oranını" ölçü
almış ve Merkez Bankası Kanunu ile tebliğlerinde hiçbir zaman kullanılmamış "kı sa
vadeli reeskont kredi faizlerine" yollama yapm ı ş olmasıdır.
Zira, 1211 say ılı T.C. Merkez Bankası Kanunu, 45. maddesinin:
- (a) bendinde "vadelerine en çok 120 gün kalmış ... ticari senet ve vesikal arı
reeskonta kabul" etm iş .
- (b ve c), bentlerinde de, "sanayi ve maden i ş l eri ile uğraşan" kimselerin
"ticari senetleri il e" küçük . sanat erbab ı , esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi
ihtiyaçl arı nı karşılamakla kanunla görev l endirilmi ş bulunan bankalar tarafından
tevdi olunacak senetler" i, "vadelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış olmak şa rtı ile"
reeskont kredisine esas alınış ,
- (d) bendinde de, "vadesi 9 ayı aşmayan tarım senetlerini de, ticari senetler
g ibi reesko~ta kabul" etmiş,
- 46. maddesinde ise, "vadelerine en çok sekiz yıl kalmış olan senetleri" "orta
vadeli kabul" etmiş ve hiçbir maddesinde ticari borçlarda temerrüt fa izini tespit eden
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3095 sayı lı .kanuryun 2. maddesinin yollamada bulunduğu "kısa vadeli reeskont

kredisinden" söz etmemiştir.
20.1 1. 1986 tarihli resmi gazetede yayımlanan Merkez Bankası Tebliğinin 9.
maddesinde de ihracat . reeskont 'kredisinin süresi "en çok 120 gün" le
sınırlandırılmış; 11. maddeye dayalı mücb'ir sebeplerle uzatma dahil, 13. madde
gereğince "kredi, vadesi sonunda tasfiye edilir." kuralı da eklenmiştir.
Tebliğin 39. maddesine göre, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri reeskont
kredisinin "süres i 90 gün" dür.

Teşvikli krediden yararlanan "ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmemesi"
halinde, tebliğin 16. maddesi gereğince:

" a) Kredi faiz oranı, kanuni karşılıklara ilişkin Bankamız tebliğlerinde ·
öngörülen cezai faiz oranlarına yükseltilir.
b) Bu oran üzerinden yürütülecek faiz, komisyon ve sair masraflar tutarı ile
daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz, komisyon ve sair masraflar arasındaki fark
z. lınır.

c) Ayrıca söz konusu faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden
saplanacak Banka ve Sigoıta Muameleleri Verg isi ile kredi işlemlerinden doğan
:si l ed ilmem i ş diğer vergi, resim ve harçlar 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak
"'~~ ikıne zammı ile birlikte tahsil edi lir.
d) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili
Karar, Tebliğ ve Genelgeler hüküml eri çerçevesinde işlem yapılır.
Hesaplarına alacak kaydedilen reeskont tutarlarını ~ alacak kaydedildiği
günden itibaren en geç iki iş günü içinde firmalara kullandırmayan aracı bankalar
için, Üzerlerinde kalan reeskont tutarı esas alınarak, firmalara intikal ettirilmemek
üzere, bu m~ddenin a, b ve d fıkraları hükümleri uygulanır, tahakkuk ettirilecel< faiz
üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınır."
' Tebliğin 16 a. maddesinin yollamada bulunduğu Merkez Bankası Kanununun
4017. maddesi de,

" Banka, munzam karşılık oranlarını müddetinde tesis etmeyen veya noksan
tesis eden bankalara eksik kısım üzerinden tespit edeceği bir nisbette; disponibilite
oran ını eksik tesis eden bankalara da eksik tesis olunan disponibi değerler üzerinden,
bu hususta belirleyeceği esas ve şaıtlara göre cezai faiz tahakkuk ettirir."
şeklinde olup 120 günü aşmayan kısa vade sonunda temerrüde uğrayan
reeskont kredileri "cezai faize" tabidir.

208

T C. 'nin 75.

Kuruluş Yıldönümüne Armağan

e) 3095 sayılı Kanunun 2. maddesi ile ticari alacaklarda temerrüt faizini .
Merkez Bankası Kanunun 22 ve 45 . maddelerine göre Merkez Bankası meclisince
tespit edilecek ve 120 gün vadeyi aşmayan kısa süreli reeskont kredileri faizleri
oranına bağlayan yasama organı.nın diğer bir hatası 45. madde gereğince "bankalar
· tarafından tevdi edilecek" ve dolayısı ile aracı bankaların kefaletini haiz ticari
senetlere özel himayeli kredi faizlerini, hiçbir teminatı bulunmayan ticari al;caklara
da

uygulamasıdır.

Merkez banka Kanununun 45. Maddesi ile ( 1) numaralı tebliğin 2.
maddesinde belirtildiği üzere, kısa süreli ve düşük faizle merkez bankası kredileri,
"bankalar tarafından tevdi edilecek" ve en azından TK. 597, 690 gereğince aracı
bankaların ciro teminatını taşıyan bono ve poliçe gibi "ticari senet ve vesikalar"
karşılığında verilir ve aracı bankaların müteselsil sorumluluğu ile garanti edilmiştir,
faizlerin düşük olması bir zarar ve risk doğurmaz .
(1) numaralı tebliğin 2, 34 ve 36. maddeleri de reeskont kredilerinin, TÜRK
EXİMBANK dahil, "aracı bankalar" eli ile kullandırılır ve en azından TK. 7
gereğince bu bankaların kefaleti söz konusudur.
Oysa, aracı bankalar ve bu bankaların kredi borçlusundan alacakları rehin,
ipotek, akreditif ve diğer alacak rehini gibi bunca teminatla garantili reeskont
kredilerine uygulanan himayeli düşük faize tabi tutulan ticari alacaklarda hiçbir
teminat, hatta, tiK. 167-170 gereğince icra takibini kolaylaştıran ticari senetler dahi
bulunmayabilir ve bu nedenle de, sırf memlekete döviz kazandırmak amacına
yönelik ve rehip ve ipotekten başka aracı bankaların da kefaleti altında bulunan
merkez bankası reeskont kredilerine Özel düşük faizlerin, her türlü teminattan
yoksun olabilen, ticari alacaklara uygulanmasına dair 3095 sayılı kanun hatalıdır.
kusur yasama
t)

organına

aittir.

İşçi sendikalarının haklı

taleplerine dayanamayan yasama organı:
1

Kanununun 14. maddesini değiştirerek; "Kıdem
tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim
gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin
ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan hakları saklıdır." şeklindeki kuralı
aa)

1475 sayılı

İş

getirmiş;

bb) 2822 sayılı Grev ve Lokavt Kanununun 61. maddesi ile de :
"Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkum edilen taraf,
temerrüt tarihif!den itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi
üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir."
kuralını yasallaştırmış, bazı işçi hakları bakımından

faizde ad~leti sağlamıştır.

g) Yine yasama organı:
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aa) Taksitli kamulaştırmalarda, Anayasanın 46/3. maddesi ile, "peşin
ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır".
kuralını kabul etmiş, adaleti sağlamıştır.
bb) 23 . 11. 1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3678 sayılı kanunla ilave
edilen 4a maddesinde;
" Sözleşmede daha yüksek akdi veğya gecikme faizi kararlaştırılmadığı
hallerde, yabancı para borcunun faizinde, Devlet bankalarının o yabancı para ile
açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır."
diyen kuralı 3095 sayılı kanuna eklemiş ve etkili bir faizi kanunlaştırmıştır.
Ancak, para değerinde düzenlerin yasallaştırıldığını ifade eden bu
değişikliklerin dirence konusu alacaklara yansıtılmasını ihmal eden yasama organı,
tüketici fiyatlarında enflasyonun % 48, bir doların 442 lira olduğu 19. 12.1984
tarihinde ' yürürlüğe giren 3095 sayılı kanunda tespit edilen ve ti.im ihtilaflı
alacakların yüzde doksanından fazlasına uygulanan adi alacaklarda% 30 basit, ticari
alacaklarda % 45 - % 75 arasında değişen basit, yani katlamalı olmayan reeskont
faizini yükse ltmeyi bir türlü düşünmemiş, bu yetersiz faizler, ~nflasyonun her yıl
katlanarak, 1994 sonunda% 125 olmak üzere, % 80'lere vardığı ve bir doların 94
bin lirayı aştığı 1994 Ekim sonlarına kadar, yani şimdilik 12 yıl bir işkence ve
haksızlık kaynağı olarak devam etmesine neden olmuştur.
cc) 23.6.19.65 tarihli ve 632 sayılı kat Mülkiyeti kanununun 20. maddesi ayda
% 1O yılda % 120 temerrüt tazminatı getirmiş, çok cimri davranan Yargıtay dahi
yıllık kira ücretlerinin enflasyon nedeni ile% 65 artırılabileceğini kabul etmiştir.
dd) Yıllık enflasyonun neden olduğu para değerinde düşüşlerin ticari
muhıasebeye yansıtılmasını öngören, "bilançolara dahil, amortismana tabi iktisadi
kıymetler ve bu kıymetler üzerinden ayrılm)ş amortismanları" 1972 yılına kadar,
geriye de etkili olmak üzere, her yıl "yeniden değerleme" ye tabi tutmuş, 1973-1995
yıllarına özel olup, küsurat hariç % 21 ila % 107 arasında değişen ve her yıl da
Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan bu kanuni değer kaybı GVK.
Mükerrer 123. mad. ile bir ölçüde vergi borçlarına da yansıtılmıştır.
h) Yasama organrnın, adi alacaklarda % 30 ba~it, ticari alacaklarda basit
reeksont faizleri. konusunda diğer bir ihmal ve hatası da, Bankalar Kanunun 37 ve
40. maddelerine dayalı olup Resmi Gazete'nin 13.4.1979, 25.1.1980, 4.6.1980,
15.12.1982, 15.6.1983 ve 1.7.1987 tarihli sayılarında yayınlanan Bakanlar Kurulu
Kararları ile 15.12.1982'den sonra aynı doğrultuda Merkez Bankası Tebliğleri
gereğince, en azından 1979'dan bu yana, b~nkalarda üç aylık, son zamanlarda a)'lık
ve gecelik olmak üzere yıllık % 40 ila % 150 arasında değişen katlamalı mevduat
faizi uygulandığı halde, aslında dava konusu alacağın bir yıllık değer kaybını dahi
gideremeyecek kadar düşük basit faiz kuralını değiştirmemesi , BK. 104, 308 ile
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yargı organını haksız

kararlara

zorlamasıdır.

i) GVK. mad.85 gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil
edilmeyecek gelirleri sayan GVK. 17, 18, 21 , 23 , 35 82/ 1, 2, 3, 4 ile VK. Mükerrer
80/1 , 2, 3, 4. madde ve GVK. Geçici 23 , 27, 39, 40. maddelerde yazılı gelirlerin,
enflasyon ve buna paralel yeniden değerleme oranlarına uygun olarak her yıl
Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen vergi istisnaları da, enflasyonun para
değerini düşürmesini vergi alacaklarına yansıtan kanuni düzenleme lerdir. Ancak,
basit dirence faizleri yine ihmal edilmiştir.
k) Enflasyona paralel olarak 492 sayılı Harçlai' Kanununun 63 . maddesine
getirilen ve:
ayrıca

"Bu kanunun uygulanmasında, vergi değerinin tespitinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır.

a) Kayıtlı değer (emlak vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda
Emlek Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere
mükellef tarafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca belirlenmiş olan 'yeniden değerl eme oranı'nda artırılması suretiyle tespit
olunur.
b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak
suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından emlak·vergisi veya tapu ve kadastro
harcına esas olmak üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır.
c) Yeni inŞa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak
Vergisi Kanunun 1O uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (ar~zi dahil) değeri
olarak daha önce beyan edilmiş olan değere ' yeniden değerleme oranı' uygulanmak
suretiyle tespit olunan, değer esas alınır.
d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle
bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı
üzerinden hesap l anır.
e) mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha
düşük beyanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı

uygulanarak tespit edilecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet ede\1 harç,
kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir."
diyen "Genel ve katma bütçeli daire ve kurumların , yerel yönetimlerin,
mahkemelerin, savcılıkların, icra ve iflas dairelerinin, tereke ha.kimliklerinin
mevdu.atı " ndan oluşan resmi mevduata vadeli banka mevduat faizi uygulamama veya
% 1, % 1O gibi düşük faiz uygulama, 1.1. 1990/29.12.1993 devresi dışında, dirence
konusu gecikme zammı alacaklarına faiz uygulamama hatasında ısrar eden Devletin,
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emlak vergisi ve tapu harcı matrahlarını Mükerrer VUK. 298'e dayalı yıllık yeniden
değerleme oranlarına göre hesap edileceğini düzenleyen isabetli · bir hükümdür
ancak, GYK. 75-6 ·gereğince gelir vergisine de tabi % 30 ve % 57 basit dirence
faizlerinin asgari enflasy9n veya VUK. Mükerrer 298'e dayalı yeniden değerleme
oranında artırılması ve katlamalı olması henüz düşlinülmemiştir. Yasama hatası var.
2) FAİZLER KONUSUNDA HÜKÜMETLERİN HATALAR):

a) Tüketici fiyatlarında enflasyon, küsurat hariç, 1970 yılında % 8'den
başlayıp sürekli yükseldiği, 1980 sonunda% l l 5'i bulduğu, askeri idarenin disiplini
ile bir süre indikten sonra tekrar yükselerek 1984 sonunda % 48'i aştığı halde, 19701984 arası 15 yılda, adi işlerde % 5, ticari işlerde % 1O basit faizin muhafaza
edilmesi, daha yüksek faizi öngören kanun tasarılarını meclise sunmamasıdır.

b) Hükumetlerin ikinci hatası, 1984 yılında yeniden düzenlemeyi akıl ettiği
faizleri, asgari katlamalı % 48 enflasyon ve vadeli banka mevduatının katlamalı %
40-50 getiri sağladığı 1984 ortamında, % 30 basit ve % 48. basit reeskont faizi
seviyesinde saptaması, ödemeyi özendirici bir faiz düzeyini tasar.ı olarak yasama
organına sunmamasıdır.

c) 1970-1980 arası onbeş yılda, önemli haksızlıklara, hatta VUK. 323
gereğince "dava ve icra safhasında bulunan alacaklar" şüpheli alacak yazılıp vergi
matrahından dUşUleceğinden vergi kaybına neden olan % 5 ve % !{) basit faizleri,

borçluları ödemeye özendirecek ve zorlayacak bir düzeye çıkarmayı hatırlayan
hükumetlerin üçüncü hatası, Merkez Bankası Kanununun 4a maddesi gereğince
yurda döviz kazandıracak himayeli ve teşvikli dış ticaret kredilerine özel düşük
reeskont faizini, 3095 sayılı kanun tasa~ısında yer alan cezalandırıcı ticari alacak
faizlerine ölçü alması ve hatalı bir faiz kuralının kanunlaşmasına neden olmasıdır.
d) Hükumetlerin faiz konusunda diğer bir hatası da, 3095 ~ayılı kanunun 1.
maddesinde yer alan ve "Bakanlar Kurulu, ekoı:ıomik şartları dikkate alarak bu
oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir." diyen kuralı, 1984
yılında% 48 olan enflasyonun, 1994 yılında% 125'e 1995'te % 78,9'a, 1996'da %
80'e yükseldiği ve 1984 yılında 442 lira olan dolar kurunun 94 bin lirayı aştığı 1996
Ekimi arası 12 yılda bir defa olsun uygulanmamış ve 1984 yılının% 30 basit faizini
en azından% 520'ye yükseltmemiş olmasıdır.
e) Bankalar Kanununun 37 ve 40. maddelerine dayalı olup, Resmi Gazetenin
1.7.1987 tarihli sayısında yayımlanan 30.6.1987 tarih ve 87 /1J921 sayılı kararının 2.
ve 3. maddelerine göre sırası ile: ·
"Bankalarca mevduata uygulanacak azami faiz oranları, bu oranların kısmen
veya tamamen serbest bırakılması ve bunların yürürlük tarihleri Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nca yayınlanacak tebliğlerle düzenlenir."
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kaynaklı kredil~r
"Banka lar 5 inci madde de belirtilen kredi ile reesko nt
oranlarını vade ve türlerin e göre
dışındaki kredile re uygulayacakları azami faiz
serbest çe tespit ederler."
vadeli mevdu at
diyen Hükümetin , bankaların, yıllık % 1OO'ü aşan katlamalı
ve 600 arası katlamalı
faizi ile üçer aylık devrelerden az olmam ak şartile % 200
100 - % 240 arasında
%
inin
kredi faizlerinde serbes t bırakmasına ve devlet hazines
alacaklarda yıllık% 30 basit,
değişen katlamalı faizler le borçlanmasına rağmen, adi
i ve BK. 104, 308,
ticari alacak larda % 57 basit reesko nt faizlerinin yükseltilmesin
kaldırmayı düşünmemiş
TK.8 ile 3095 sayılı kanund a yer alan faize faiz yasağını
olmasıdır.

reeskont temerrüt
Adi alacak larda % 30 basit, ticari alacak larda% 57 basit
aşan kredi
200'ü
%
faizi,
at
mevdu
faizleri ile katlamalı % 1OO'ü aşan vadeli
izliklerin
denges
ve
ık
haksızl
faizlerinin aynı devred e uygulanmasından kaynaklanan
bazı örnekl eri şöyledir:
aa) Hazine bonosu veya Devlet tahvili satın alan bir kimse:
- 29

Aralık

1995 devlet senetle rinden % 240.32 ,

- 9 Ocak 1996

kağıtlarından

% 241.63,

- 2 Nisan 1996 kağıtlarından% 138.63 ,
yıllık

vergisi z katlamalı faiz geliri

sağlamakta ;

alacaklarından
bb) Buna mukabil aynı kimse, tahsili yıllarca geciken adi
a yetinmek
almakl
faizi
nü
reesko
yıllık % 30, ticari alacaklarından % 57 basit
zorund a kalmaktadır.
mütevazi üç yıl
cc) Özel bir şahsa olan 100 milyon liralık borcunu,
sürünc emeye sokan bir tacir;
ye mahkum
- Üç dirence yılının sonun da% 57 x 3 = 171 milyon faiz ödeme
olmakt a,
mevduatına
- Buna karşılık 100 milyan lirayı % 100 faiz veren vadeli banka
üçüncü yıl
200,
a
sonund
1
yatırmak sureti le, birinci yıl sonunda 100, ikinci yıl
e, 171
etmekt
elde
faiz
sonund a 400 milyon lira olmak üzere toplam 700 milyon lira
ı1
kazançl
milyon lira
milyon birikmiş faiz borcunu ödemekte ve 700-171 = 529
olmaktadır.

yip, bu parayı%
dd) % 30 basit f~izli 100 milyon liralık borcunu üç yıl ödeme
alacaklının sırtından
200 gideri olan banka kredisi yerine kullanan bir tacirin , hakll
kazandığı haksız kazanç da:
- Birinci

yıl

sonund a 200 milyon,
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- İkinci yıl sonunda 600 milyon,
- üçüncü

y ıl

sonunda 1.800 milyon lira,

olmak üzere, brüt 2.600.000 olup, üç yıllık% 30 basit faz
lirayi öded ikten sonra net haksız kazanc ı 2.510.000.000 liradır.

top l amı

90 mi lyon

ee) idarede olan kamulaştırma tezyid i bedeli J00 milyon li ralık a l acağ ını üç
sonra tahs il eden bir kimse,% 30 basit fa iz üzerinden 90 milyon li ra ile yetindiği
halde, taksitli kamulaştırma bedeli alacağına, Anayasa'nın 46/3. maddesi gereğince
"Devlet borçları için öngörü len en yüksek faizi" alab ilmekte, asgari yı llı k % 100
üzerinden:
yı l

- birinci y ıl 100 milyon,
- ikinci

y ıl

200 milyon

- Üçüncü yı l sonunda 400 milyon li ra
olmak üzere, 700 milyon lira faiz alabi lmekted ir.

3)
TİCARİ
ALACAKLARDA
TEMÜRRÜT
SAPTANMASINDA MERKEZ BANKASININ HATALARI:

FAİZİNİN

A-a) T.C. Merkez Bankası, yurda döviz sağl amak amacile dış ticaretle
uğraşanlara, aracı bankalar eli ile ku llandırd ığı kısa vadeli reeskont kredilerine
uyguladığı faiz leri t~spit ederken, hatalı hesaplar yapmakta enflasyon nedeni ile
anaparas ını dahi korumayacak kadar düşük faizler saptamakta ve reeskont
kredi leri nde zarar etmekte, bu tür kaynaklardan döviz maliyetini de Merkez
Bankasının tespit ettiği günlük kurları aşacak şekilde artı rmaktadı r.
Bu iddianın doğruluk derecesini, gerekçeli ve rakamlı olarak kan ı tlamak için
önce reeskont kredisinin nite liğin in izahı , sonra çeşitli tarihlerde reeskont faizleri
ile1 reeskont kred ilerin i eriten enflasyon rakamlarının karşılaştırılması gerekir.
aa) iskonto ve Reeskont Kavramları:
- İskonto, fransızca kırmak, iskonto etmek manasına ge len ESCOMTER
fii linden türeme Escompte kelimesin in karşı lığı olarak dilimize girmiştir ve aynı
manada kul l anı lm aktad ır.
Prof. Dr. Ünal Tekinalp'in 1988
eserinin 63. sah ifes inde de belirtildiği
mü şterilerinin ciro veya alacağın temliki
ettikleri ticari senetleri, vades ind en önce,
süreye isabet eden faizi (iskonto faizi)
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uygulamad a iskonto yerine satın alma, ticari senedin satılması manasına
gelen iştira sözcüğü de kullanılır. İskonto veya iştira işlemi, elinde poliçe ve bono
gibi vadeli senetler bulunan tacirin, bu senetleri vadeye kadar işleyecek kredi faizi +
komisyon toplamı senet bedelinden düşülmek ve bankaya bırakılmak üzere bankaya
işlemidir,

ciro ve devir etmesidir.
iskonto ederek, yani kırarak satın aldığı ticari senetler, genellikle
senetlerin hamili tacirin cirosu ile bankaya devredildiğinden , bu senetlerin esas
borçlusu veya ara cirantaları tarafından ödenmemesi halinde bankanın ciro eden
kimseye rücu hakkı vardır, TK. 597.
Bankanın ,

- Lügat manası "ikinci elden, ikinci defa iskonto" manasına gelen reeskont
işlemi ise, bankaların iskonto yolu ile edindikleri ticari senetleri Merkez bankasına
satıp devretmesini , yani tekrar iskonto işlemine konu edinmesini ifade eder.' reeskont
işlemi ile Merkez Bankasına devredilen müşteri senetlerinin ödenmemes.inden, esas
borçlular ve kefilleri ile birlikte ciro eden bankalar da sorumludur, TK.597. Merkez
Bankasının reeskont kredileri, aracı bankalar eli ile, istihdam yaratacak, döviz
tasarrufu ve girdisi temin edecek yatırımlarda kullanılmak üzere, yatırımcı tacirlere
intikal eder. Merkez Bankasınca sağlanan düşük faizli reeskont kredileri, "ekonomik
gelişmede yardım" etmeyi Merkez bankasına yükleyen 1211 sayılı Kanunun 4.
Madd~si ile, aynı kanunun 45. maddesine dayalı düşük maliyetli ve belli yatırımlara
özendirici niteliği bulunan selektif, yani tercihli kredilerdir.
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bb) 1970-1996 DEVRESİ REESKONT FAİZLERİ İLE BU . FAİZLERİN
TÜKETİCİ
GEREKEN
SAPTANMASINDA
DEÔERLENDİRfLMESİ
FİY ATLARJNDA ENFLASYON ORANLARJ VE DÖVİZ KURLARJ LİSTESİ
ŞÖYLEDİR:

,

Avans
Faiz

Tüketici Fiyatlarında Yıl Sonu Dolar
. Kuru
Yıl Sonu Enflasyon

Oranı%

Oranları

Devresi
O1.Ol.1968-.31 .08.1970

7,5 0

o1.09.1970-28.02.1973
o1.03.1973-27.1 l. 1973

9
8

28. 11. 1973-25.08. 1974

8,13

14,85
14

1

•

15,96

14

8,75

18,63

13,85

26.08.1974-.21.04.1978

9

47,21

19,25

22.04.1978-30.04.1979

10

56,81

35

o1.05.1979-28.02.1980
o1.03.1980-30.06.1980

10,75
14

Ol.07. l 980-0I.Ö2. l 98ı'

25

02.02. 1981-30.04.1981

30,25

01.05.198 J -30.04.1982

o1.05. 1982-30.06.1983
o1.07. 1983-18. 12. 1984

115,6

89,25

33,91

132,30

31,5.0

21,91

. 184,90

31,50

31,39

280

28

19. 12.1983-13.05.1986
'
14.05. 1984-31 .10.1986

48,5Q

48,4

442,50

52

34,62

755,90

O1. 1 1. 1986-23.O1.1987

48

38,85

1.018,35

24.0 1'1987- 18.02. J 988 '

45

iskonto

73,7

1.813,46

19.02. 1988-31.12. ı 989

'54

oranı

63,27

2.311,37

o1.01.1990- 19.09 1990

45

40

20.09.1990-22. ı'l .1990

48,25

43

23. 11. 1990-14.02. 1991

50,75

15.02. 1991-26.01 .1994

54,50

216

·60,3

2.927,13

45

66

5.074,83

48

125,5

38.418
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27.01.1994-20.04 .1994

65

53

21.04.1994-11.07.1 994

98

79

12.07. 1994-26.07. J994

85

70

. 27.07.1994-30 .09.199 4

75

63

o1.10.1994-09.06.1995

.. 64

68

10.06.1995-31 .07.1995

60

68

O1.08.1995 ita

57

50

1996 Ekim

57

02.08. 1997

80

67

19.11.1998

80

67
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78,9

59.501

80

95.000

99, 1 .

204.860 .
296.0,00

~:

Prof.Dr. Veysi SEYİG'in, 19 Kas ım 1998 tarihli DÜNYA Gazetesi nde
belirttiği
gibi, 1984 yılı da dahil olmak üzere bugüne kadar belirlenmiş olan yen iden
değerleme oranları aşağıdaki tabloda göster ilmi ş bulunma
ktadır.
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Uygulama

Vergi Usul

Resmi Gazete

Yasası

Belirlenen

yılı

1984

Tarih

Numarası

Tebliğ

14. 12. 1984

18605

160

Oran

No:

37.5
'

1985

13.12.1985

18957

166

35.9

1986

11.12.1986

19308

174

21.7

1987

10. 12.1987

19660

178

29.1

1988

13.12.1988

200 18

187

63 .2

1989

14. 12 . 1989

20372

201

70.4

1990

04.12. 1990

20715

207

1991

14.12.1991

2 108 1

214

54. 1

1992

8. 12. 1992

21429

219

6 l.5

1993

4.12.1993

21778

223

58.4

1994

7. 12. 1994

22134

233

107.6

1995

5.12. 1995

22484

245

99.5

1996

4.12. 1996

22837

252

72.8

1997

14.1 l.1997

23170

259

80.4

1998

13.11.1998

23522

267

77.8

1

55.5

cc) Merkez Bankası sayın İstanbul Şubesin in 15. Ekim 1996 tarihli faksında
yaz ılı fa iz oranları ile, CAPİTAL Dergisin in aylık ek'lerinden a l dığım ı z do lar kurları

ve enflasyon oran l arının karş ıl aştırılmasından doğan bazı e leştireler de şöyledir:
aaa) Yukarıda· sunulan listede görü ldüğü gibi, reeskont faizlerinin enflasyon
oranlarından küçük bir miktar faz la ol udğu 1981-1984 yılları dışında, yıllık reeskont
faiz leri, hiçb ir devrede, enflasyonun kredi anaparada neden o l duğu reel değer
kaybın ı karşılamamaktad ı r . Örneğin, temerrüt faizinin, adi alacaklarda BK. 72
gereğince% 5, ticari alacaklarda TK. 9 gereğince% l O olduğunu yıl l ardan:
- 1973 yılında reeskont faizi önce % 8, sonra % 8,75, bu yılın sonunda
enflasyon ise% 15,96, yani faizin iki katı;
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- 1978 yılında reeskont faizi % 9, enflasyon ise % .56,8 1, yani faizin beş
katından fazla; '
- 1980'de faiz oranı önce% 10.75, sonra% 14, l.7 .1980'den itibaren de%
25, bu yılın sonu tüketici enflasyonu ise % 115,6, yani reeskont faizi yıllık
enflasyonun, yaklaşık onda biri ile dörtte biri arasında;
- Adi borçlarda % 30, ticari alacaklara reeskont faizi getiren 19. 12.1984
yürürlük tarihli 3095 sayılı kanundan sonra, 1988 yılında faiz oranı % 45, enflasyon
ise% 73 ;7;
- 1994 yılında kısa vadeli reeskont faiz oranları s ırasile % 54 buçuk,% 65, %
98, % 85, % 75 ve% 64, enflasyon ise % J2 5,5 'tur.
Ve 1973- 1994 arası 21 yıllık bu devrelerde reeskont faizleri, merkez
Bankas(qJh verdiği kredi anaparanın değerini dahi koruyamamaktadır. Merkez
Bankası Jen azından anaparanın reel değerini koruyacak düşük faizli teşvik kredisi
yerine, yatırımcılara kredi anaparadan önemli bağışlar sağlayan faizlerle krediler
vermekle, hazine zararına işlem yapmakta ve Merkez Bankası Kanununun, 4, 22, 39,
40 ve 68. maddeleri ile anonim şirketlerde yöneticile.rin sorumluluğunu düzenleyen
TK.309, 336-340 kurallarını da ithal etmiş olmaktadır.
Hangi ölçü alınıyor ve n as ıl oluyor da, faiz tespitinde birinci etken sayılan
enflasyonun % J25'i geçtiği 1994 yılında Merkez Bankası sırası il e, yüzde 58, 50 %
65 , % 98, % 85, % 75 , % 64 ve% 60 oranlarında ve aynı yılda birbirinden bazen %
40 farklı olup, kredi anaparanın önemli bir bölümünden feragat neticesini veren
reeskont faizleri tespit edebiliyor?
bbb) Saptanması Merkez Bankasının etkisinde bulunan bir ABD doları
kurunun 442 lira 50 kuruş olduğu 1984 sonunda% 48,5 olan reeskont faizinin , dolar
kurunun 2,927 lirayı geçtiği 1990 yılında % 45'e düşürülmesi ve bu nitelikte baş ka
saptamalar yapması da bir çelişki ve ilmen i za hı imkansı z bir işl emdir ve Merkez
Bankası bu yönden de hatalıdır.
ece) Bir dolar değerinin 38.4 18 lira olduğu 1994 sonunda % 65 olan
faizinin, bir doların 94 bin lirayı aş;tığı ve enfl asyonun % 80'i bulduğu
1996 Ekim'inde % 57 olarak uygulanm as ı da faizlerin, en az ınd a n an a paray ı
koruyacak oranda tespitini emreden kurallara ayk ırıdır.
reeğskont

ddd) Yukarıda açıklandığı üzere, reeskont faizlerini tespit ederken, bu
konuda birinci derecede etken döviz kurlarile enflasyonu nazara almayan Merkez
Bankasının diğer bir hatas ı da, kılı kırk yararcasına hesap yapıyor gibi , bazı reeskont
faizlerini 050, 075 , 025 şeklinde küsuratlı saptamasıdır.
Özetle, Merkez Bankasının 1970- 1996 arasında 27 yılda tespit ve il an ettiği
reeskont · faizleri, bu devrede gerçek l eşe n ve bu faizlerin sap ta nmas ınd a
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değerlendirilmesi zorunlu · resmi enflasyon ve döviz kurlarını hesaba katmaması
nedeni ile hatalıdır. O kadar ki, Merkez Bankası , anaparanın değerini dahi
koruyamayan ve kredi anaparadan zarara neden olacak derecede düşük faizle verdiği
kredi Türk parası ile döviz satın alsa daha kazançlı olur.

dd)

Kısmen,

ticari alacaklara . uygulanacak temerrüt faizini Merkez
vadeli reeskont faiz oranına" bağlayan 3095 sayılı
Kanundan kaynaklanmak üzere, Merkez Bankasının diğer önemli hataları;

Bankasının saptayacağı "kısa

- Reeskont faizlerini hesap ve tespit ederken, sadece teşvikli kredileri nazara
alması,

- Yıllarca temerrüde uğrayaıi' ticari alacakların bir an önce ödenmesini
sağlayacak temerrüt faizlerinin caydırıcı ve ödemeye özendirici niteliklerini gözardı
etmesi,
- Ve en önemlisi, 1211 sayılı Kanunun 40. maddesile diğer ilgili mevzuat
gereğince 120 günlük kısa vadede ödenmeyen reeskont kredilerine uyguladığı "cezai
faizi" , yıllarca temerrüde (direnceye) uğrayan ve geciken ticari borçlara
uygulanmasını sağlayacak bir düzenleme yapmaması ve teşvikli himayeli kredilere
özel, dolayısı ile düşük olması, döviz kazandırma amacına uygun reeskont kredi
faizlerinin, yapısı itibari ile cezai faize hak kazanan ticari alacakların temerrüdüne
uygulanmasına ve bundan kaynaklanan haksızlıklara neden olmasıdır.
Başka bir ifade ile, Merkez Bankası J2 ll sayılı Kanunun 22, 39 ve 40.
madde leri ile 3095 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince kısa vadeli reeskont kredi
faizlerini tespit ederken:

- Evvela, döviz kazandırıcı ticari iş ve yatırımlara özendirici düşük reeskont
faizini saptamak,
- 120 gün azami sürede veya (1) numaralı tebliğin 1 !. maddesinde
düzenlenen mücbir sebeplere dayalı uzatma süresinde ödenmeyen, direnceye
uğrayan reeskont kredilerine tebliği 16. maddesi gereğince uygulanan "cezai faiz ...
banka ve sigorta muameleleri vergisi ... diğer vergi, resim, harçlar" ile "6183 sayılı
kanuna göre hesaplanacak geçikme zammı" 'nı da hesaba katmak ve be temerrüt
müeyyidesi kalemlerini de normal reeskont faizine eklemek suretile ticari temerrüt
faizini saptamak ve ilan etmek ve temerrüde uğrayan ticari ~lacaklara uygulanacak
ve norıı:ıaı reeskont faizinden daha fazla olması zorunlu ticari temerrüt faizini
saptamak zorundadır ve Merkez Bankası bugüne kadar ve emredici kurala
uymamıştır.

Türk doktrinin çok ihmal ettiği Merkez Bankası Kanununun yorum ve
uygulanma şeklinde çok geç yönelttiğimiz bu eleştirilir gösteriyor ki sayın MERKEZ
BANKASI:
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ve yurda döviz

Yıldönünıüne Armağan

sağlayacak

yatırımlara

ÖZENDİRMEK amacile, usulen hatalı hesaplara dayalı düşük reeskont faizlerinin

ve ana paranın çok defa 120 günü aşmayan vadelerde ödenmemesi, direnceye
uğraması halinde, (1) numaralı tebliğin 16/2. maddesinde açıklandığı üzere, "
Hesaplarına alacak kaydedilen reeskont tutarlarını, alacak kaydedildiği günden
itibaren en geç iki iş günü içinde firmalara kullandırmayan aracı bankalar" aleyhine
"cezai faiz" daha yüksek "komisyon ve sair masraflar" ile bunların "toplamı
üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi ... tahsil edilmemiş
diğer "resim ve harçlar"'ı "61 83 sayılı kanuna göre hesaplanacak" ve 1.2.1996
tarihinden bu yana ayda % 15, yılda % J 80 (HALEN % 12) oranında "gecikme
zammı ile birlikte tahsil" etmekte, amacından sapmış ve kural dışına çıkmış , kendi
kredi alacağını haklı olarak çok ağır ve yerinde parasal yaptırımlarla korumakta,
- Ancak diğer taraftan, 3095 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alan ve "ticari
işlerde temerrüt faizi, T.C. merkez B_ankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü
reeskont faiz oranına göre istenebilir." diyen kuralın 1211 sayılı Kanuna yaptığı
yollamayı çok hatalı ve noksan değerlendirmekte, bu yollamanın amaç ve
yorumlanmasının , temürrüde uğramış ve esasen hedefinden sapmış ticari alacaklara
kısa vad~li Merkez Bankası reeskont kredilerine uygulanan normal faiz + "cezai
faiz, komisyon ve sair masraflar" + bunların "toplamı üzerinden hesaplanacak banka
ve sigorta muameleleri vergisi ile" kısa vadeli reeskont "kredi işlemlerinden doğan
tahsil edilmemiş diğer vergi, resim ve harçlar, 6183 sayılı kanuna göre hesaplanacak
gecikme zammı" yaptırımları toplamının uygulanması olduğunu takdir ve tespit
edememekte, Merkez Bankasının himayeli teşvikli kısa vadeli ve süresinde ödenen
reeskont kredilerine özel basit reeskont faizlerini, Bankalar Kanunu ile Merkez
Bankası Kanununa müstenit Merkez Bankası Tebliğleri ile serbest bırakılan ve yıllık
katlamalı % 200-600'ü bulan kredi faizlerinin, yıllık % 1OO'ü aşan vadeli banka
mevduatı faizlerinin uygulandığı bir ortamda ve 3095 sayılı Kanunun yürürlüğe
girdiği l 9.12.1984'ten bu yana 12 yıldır hatalı olarak uygulamakta ve basit reeskont
faizlerinin düşük olması nedeni ile borçların vadelerinde kasten ödenmesinden
kaynaklanmak üzere, davaların çoğalması , · haksız yargı kararlarının verilmesi ,
geCiken adalete güvenin sarsılması, VUK. 323'e dayalı önemli vergi kaybı dahil,
sayısız

zararlara neden
Başka

/,.,

olmaktadır.

bir ifade ile Merkez

Bankası:

"16.12. 1983 tarih ve 83/7507 sayılı kararnameye istinaden"
19.12.1983/1.7. 1987 tarihleri arasında yayımladığı 20 (yirmi) adet tebliğiyle, aylık ,
üç aylık katlamalı olmak üzere, banka mevduatına % 43-52 arası fai z
krediler
kaynaklı
"reeskont
faizlerinin
kredi
banka
verilebileceğini,
dışında .... serbestçe tespit" edilebileceğini açıklamakta;
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- 3 182 sayılı Bankalar Kanununun 37. maddesine göre, "mevduata verilecek
asgari veya azami faiz oranları" ve 40. maddesine göre "kredi i ş lemlerinde alınacak,
fa iz oranları ile temin edilecek diğer menfaatlerin ... tespitine" yetkili Bakanlar
Kurulunun, Resmi Gazetenin 1.7.1987 tarihli sayısında yayınlanan 30.6.1987 tarih
ve 87/11921 sayılı kararına dayalı olup, Resmi Gazetenin 19.2. 1991 tarihli sayısında
yay ımlanan 91/l sıra numaralı tebliğinde "Bankalarca, resm i mevduat hariç,
mevduata ve kredilere uygulanacak azami faiz oranları serbestçe be lirlenir. Bankalar
tespit ve ilan e!fikleri azami mevduat fa iz oranlarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası'na 2 iş günü önceden bildirmek suretiyle değ iştirebilirler." şeklinde duyuru
yapmakta, böylece, mevduata günlük, gecelik dahil katlamalı , % 1OO'ü aşan,
kred ilerde TK.8 gereğince üçer aydan az olmayan devrelerde katlamalı yıllık %
200'ü aşan ve istisnai olmayan birçok halde % 600'e kadar varan faizleri kabul
etmette;
- Genellikle 120 günü · aşmayan kısa vadeli Merkez Bankası reeskont
kredi lerinin temerrüde uğraması halinde, 1.8. ı 995 tarihinde bu yana geçerli % 57
reeskont faizine 121 l sayılı Kanunun 40. maddesile (1) numaralı tebliğin 16.
maddesi gereğince "cezai faiz, komisyon ye sair masraflar tutarı iJe" bunların
"toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve s igorta muameleleri vergisi, kredi
iş l em lerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi , resim ve harçları , 6183 sayılı
kanuna göre hesaplanacak" ve halen yıllık % 180 oranında "gecikme zammı ile
birlikte" temerrüt sebebi ile haklı olarak talep ve tahsil etmekte;
Buna mukabil ;
- Kaynak Kullanımın ı Destekleme Fonunu düzenleyen 12 .5.1988 tarih,
88/ 12944 say ılı Bakanlar Kuru lu Kararı ile bu karara ek ·olup, 12. 1.1997 tarihli
Resmi Gazetede yayım lanan l 6. 1O. l996 tarih 96/9006 sayılı Hükümet kararında yer
a lan ve "cezai faiz oran ı kanuni faiz oranının 3 katıdır" şeklinde bulunan etkili

örneğ i değerl end i rmemekte,

- Zayıf Türkçe li 3095 sayılı Kanunun "ticari işlerde ten:ıerrüt faizi, T.C.
Merkez Bankasının kısa vadeli kredi ler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre
istenebilir." diyen 2/2. maddesinin, temerrüde uğrayan "kısa vadeli reeskont faizi"
il e birlikte "cezai fa iz+ masraf, vergi ve resim + gecikme zammı" müeyyidelerine
(yaptırımları na) yaptığı yo llamayı gözden kaç ı rmakta ve:
- Henüz temerrüde uğramamış kendi reeskont kredilerine öze l himaye li düşük
ve basit faiz oranını, temerrüdü yı ll arca devam eden, sürüncemede kalması haksız
borçluya aylık, y ıllı k katlamalı% IOO'ün üstünde mevduat faizi veya yıllık katlamalı
% 200'ü aşan banka kredi g iderlerinde tasa rruf sağlayan ve a lacaklıy ı da bu
oran larda zarara uğratan dirence konusu ticari a lacaklara uygulamakta, baz ı
devre lerde% 48,25, % 54,50, % 50~75 gi bi çok ayrınt ılı ve santimli hesaplarl a tespit
ett i ğ in e in a ndı ğ ı reeskont, fa iz leri il e h aks ı z borçluyu, borcunu ödemeye zorladığın a,
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inanmakta ve inanılm hatalara düşmektedir.

özendirdiğine,

hakkı
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alacaklının

da

zararını

giderdiğine

"Faizle Karşılanmayan Zararların Giderilmesini Sağlayan
üzere, bakiye
Diğer Hükümler" adlı kitabımızda vurgulandığı
akta ısrar eden ve BK. l 05'e
kamulaştırma alacaklarına % 30 basit faiz uygulam
y 5 ve 15.Dairelerinin hataları
dayalı tazminat taleplerini ısrarla reddeden Yargıta
ile Türkiye
neticesinde Avrupa insan Hakları Mahkemesi 9.7.1997 tarihli kararı
etmiştir.
Cumhuriyetini hem munzam tazminata, hem de manevi tazminata mahkum
mıştır.
Bu kararın Fransızca tanı metni kitabımızın 317-332. sahifelerinde yayınlan
karar
daha
dosya
143
tür
bu
etmiş
ihtikal
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
beklemektedir.

1998
BK. l 05 ve

yayımı

LERİN
4) ALACA KLI AVUK ATLAR I İLE DOKTRİN VE HAKİM
HAT ASI:

meye
Borçlunun kusurlu hareketleri ile vadelerinde ödenmeyen ve sürünce
kredi
t
reeskon
basit
özel
ine
krediler
t
sokulan ticari alacaklara, kısa vadeli reeskon
984'ten
l
9.12.
I
girdiği
ğe
faizlerinin uygulanmasında ve 3095 sayılı Kanunun yürürlü
derecede
bu yana bu basit faizlerle yetinilmesinde kusur ve sorumluluk birinci
avukatlara sonra hakimlere aittir, Şöyle ki:
a)

Alacaklı

vekili avukatlar:

t
aa) 3095 sayılı Kanunun 2. maddesinde açıklanan ticari alacaklarda temerrü
arasında
6
faizinin vadesinde ödenen reeskont kredilerine özel olup, 19.12.1984-199
ibaret bulunan
% 45'ten % 85'e kadar değişen ve 1.8. 1995'ten bu yana % 57'den
reeskont
Bankası
Merkez
va,deli
kısa
basit faiz değil, vadelerinde ödenmeyen
emiş ,
belirtm
ında
ihtarlar
ve
kredilerine mahsus cezai faiz olması gerektiğini dilekçe
mış ,
uyarma
nı
konuyu tartışacak ve karara bağlayacak hakimlerle Merkez _ Bankası
hataya düşmüştür.
esini
bb) Başta, 1993 yayımı ve "Faizle Karşılanamayan Zararların Giderilm
incelediklerinıi z olmak
Sağlayan BK. 105 ve Diğer Hükümler" adlı kitabımızda
, a l acaklı avukatları
gibi
ığı
anlaşıld
ından
üzere, elimize geçen Yargıtay kararlar
e güvenmemesini ,
faizlerin
t
ihtarlarında, haksız borçlunun düşük oran l ı basit reeskon
ı , alacaklının ,
borçlunun BK.96-105 hükümlerine göre de sorumlu tutulacağın
fa izlerini çok aş an vadeli
alacağını tahsil edememesi nedeni ile, basit reeskont
faizlerin üç beş katı gideri
basit
veya
mevduat ve repo gelirlerinden yoksun ka l dığını
çok aşan bu kazanç
faizleri
olan banka kredileri kullanmak zorunda kaldığını , basit
arını da açıklamamış ve
yoksunluğu yahut zararlardan borçluyu sorumlu tutacakl
gerekçe si ile
borçluyu borcunu ödemeye zorlayacak müeyyideler bulundu ğu
borçluları uyarmamıştır.

cc)

Alacaklı avukatları

genellikle, dava dilekçelerinde:
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aaa) Dava tarihine kadar doğan basit faizlere de faiz, yani katlamalı
faizi
kabul eden BK. 104/1 hükmünden yararlanacak taleplerde bulunmadığı
ve dava
tarihine kadar işlemiş faizler konusunda borçlunun, BK. 104/3, 308 ve
3095 sayılı
Kanunun 2. maddesinde yazılı faize faiz yasağından yaradanmasına imkan
verdikleri
gibi;
bbb) Dava tarihine kadar doğan ve basit fai.zlere de mahsup edilmeyen
BK.
96 ve 103'e dayalı zarar ile BK. 105 gereğince esas alacak faizlerin
e hükmeden
kararla borçluya yüklenebilecek basit faizleri aşan munzam tazminatı da;
talep etmemiş, bu zarar ve tazminat kalemlerinin dava edilmesini geciktir
miş,
bir tek davada karara bağlanacak bu hakları daha sonra başka davalar
a konu
edinerek dava adedini ve mahkemelerin yüki.inü sebepsiz yere artırmıştır.
dd) Bir alacağı dava eden avukatlar, dava ederken işleyen ve biriken
yasal
faizleri , zaman zaman ve davanın karara bağlanmasını beklemeksizin,
harcını
ödemek sureti ile icra takibine veya ek murtabit bir davaya konu edip, dava
veya icra
konusu faizlere de faiz yürütülebileceğini düzenleyen BK.
l 04/1 'den
yararlanmamakla da hataya düşmüş , alacaklıyı bir bölüm faize faiz
gelirinden
yoksun bırakmış veya geciktirmiştir.
ee) Avukatların önemli diğer bir hataları da, davanın, alacaklı ·
lehine
neticelenmesine yakın bir zamanda "alacaklının, duçar olduğu zarar geçmiş
günler
faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur insat edileme
yeceğini
isbat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile mükelleftir. Bu munzam zarar
derhal takdir
olunabilir ise hakim esasa dair karar verir iken bu zararın mikta-tını
dahi tayin
edebilir ." diyen BK. I05 hükmünden erken bir devrede yararlanmamala
rı, munzam
tazminat davasını , Yargıtay safhasından sonraya bırakarak hakkın
tahsilini
geciktirmeleri ve hatta munzam tazminat davalarının tabi bulundu
ğu on yıllık
zamanaşımı nedeni ile bu hakkı kısmen kaybetmeleridir.
Baş lıcaları yukarıda sayılan avukat hatalarının önle.nmesi,
temürrüde
düşmenin pahalı bir maliyetinin bulunduğunun davalıya daha
dava başlarken

gösterilmesi ve borçlunun bi_r an önce ödeme yapmaya özendirilmesi için
ideal dava
dilekçesinde, talep kısmının 1993 yayımı BK.105 kitabımızın 235-237.
sahifelerinde

belirtilmiştir.

BEMLAK
HATALAR:

VERGİSİ

KANUNUNUN

UYGULANMASINDA

1- 29.7.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Geçici 2. Maddes
inde
"1998 yılı genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer" diyen
4369 sayılı
kanundan önce, yürürlükte bulunan 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi
Kanununun 29/ 1, 2, 3. hükümlerine göre:
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bedelidir.

değeri,
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emlak vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal

alım satım

bedelidir.

Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedelinin tayininde bu . kanunun 31 inci
maddesine göre hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır."
Resmi Gazetenin 15.3. J972 tarihli sayısında yayımlanan EMLAK
VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEÔERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN
TÜZÜÔÜN 2. maddesinde de, arsa, arazi ve bina vergi değerinin "rayiç bede l",
rayiç bedelin ise "bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedeli"
olduğu açıklanmıştır. Tüzüğün 16-26 maddeleri binaların, 26-32. maddeleri
arsaların, 40. maddesi arazinin "normal alım satım bedelinin" emlak vergisine
matrah olduğunu tekrarlamıştır.
2- Yukarıda yazılı hükümlere göre tespit edilecek "normal alım satım
bedellerine" göre düzenlenecek vergi beyannameleri 1319 sayılı Kanunun 23.
maddesine göre dört yılda bir defa Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verilir.
3- 35. maddesi, emlak vergilerine kaçakçılık cezası uygulanamaycağını
açıklayan 1319 sayılı Kanun 37. maddesiyle 6183 sayılı Kanunla Vergi Usul
Kununlarının emlak vergisine de uygulanacağını açıklamıştır. Yani ödenmeyen, geç
ödenen emlak vergileri 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince ayda % 15
gecikme zammı ve faizine tabi olacaktır.
4- 1319 sayılı Kanunda yer alan "vergi dairesi" yerine 4.12.1985 tarih ve
3239 sayılı Kanunun 1 J3. maddesiyle "Belediyeler" konmuş ve belediyeler emlak
vergisi alacaklısı olmuştur (m 37).
5- 13 19 sayılı Kanunun 8. maddesine göre bina vergisinin nisbeti, rayiç
değerin yani normal alım satım bedelinin binde beşidir. Meskenlerde nisbet binde
4'tür.
18. maddeye göre "Arazi vergisinin nisbeti binde 3", "Arsalar için vergi
nisbeti binde 6'dır."
Resmi Gazetenin 11. 7.1992 tarihli sayısında yayımlanan 2824 sayılı Kanunun
14. maddesi ile, Harçlar Kanunun 63 . maddesine eklenen ve:
"a) Kayıtlı değer (emlak vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda
Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere
mükellef tarafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hi.ikümleri
uyarınca belirlenmiş olan 'yeniden değerleme oranı'nda artırılması suretiyle tespit
olunur.
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b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak
suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro
harcına esas olmak üzere beyan ediİmiş olan değerlerden yüksek ...... .
c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak
Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri
olarak daha önce beyan edilmiş olan değere 'yeniden değerleme oranı' uygulanmak
suretiyle tespit olunan, değer esas alınır.
d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle
bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olan
üzerinden hesaplanır.
e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha
düşük beyanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı

uygulanarak tespit edilecek · değerl er esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç,
kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir."
Şekilde bulunan hüküm "emlak vergisi " matrahı ile "tapu ve kadastro harcı"
matrahını emlak vergisi "beyan dönemini takip eden yıllarda" saptanan ve Mükerrer
VUK. 298'e dayalı olup enflasyona ve iki vergiye yansıtan "yeniden değerleme
oranında arttırılması "'nı haklı olarak emretmiş ise· de, Resmi Gazete'nin 23 Ekim
1993 tarih li sayısında MAMIYE BAKANLIGI ile BAYINDIRLIK ve ISKAN
BAKANÜGI tarafından yayımlanan, bu Resmi Gazete'nin fihristinde de adı ve
konusu açıklanmayan EMLAK VERGISI UYGULAMASINA ESAS OLMAK
ÜZERE 1994 YILI IÇIN BiNALARIN METREKARE NORMAL INŞAA T
MALTYET BEDELLERiNi GÖSTERiR LISTE'de ilan edilen vergi değerleri ,
piyasa bedelinin yirmide biri, yüzde biri, elimizdeki bazı örneklere göre ikiyüzde
biri kadar düşük ve hatalı olduğundan, sıfıra yakın bu matrahların l 994'te % 107 ,6,
1995'te % 99,5, 1996'da % 72,6, 1997'de % 80,4, 1998'de % 77,8 olan yeniden
değerleme oranları ile çarpı lması, emlak vergisi ile tapu harçlarını gereği gibi
artırmamakta ve bu vergilerin çok dilşük düzeyi enflasyon ortamında da devam
etmektedir.

29.7.1998 yürürlük tarihli ve 4369 sayılı Kanunla eskiden işyeri binalar için
binde 5,· meskenler için binde 4 olan bina ~m l ak vergileri işyerleri için binde 2 ,
meskenler için binde 1; eskiden binde 3 olan arazi vergileri binde 1, eskiden binde 9
olan arsa emlak vergileri binde 3 olarak tespit edilmiştir. Bu vergiler 1.1.1999
tarihinden itibaren geçerlidir.
Emlak vergi değer tespitinde yapılan Devlet aleyhine hisse tespitleri nedeni
ile genellikle hakiki verginin yüzde biri civarında açıklanan emlak vergileri , 4369
sayılı Kanunla daha da azaltılmış ve vergi değeri , icra takibi , hatta tebliğ masrafına
değmeyecek bir düzeye düşürü l müştür. Oysa, tapularda kayıtlı olması nedeni ile
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ve gizli. kalması sözkonusu olmayan ve taşımazlara haciz konabilmesi
güvencede bulunan emlak vergileri büyük ölçüde kaybedilmiş, 1998
de
ile
nedeni
Kasımında - % 150'lere varan faizlerle Hazinenin borçlanması yolu daha da
genişletilmiştir. Bu ağır hatalar da, yükümlüsünden en büyük yöneticisine kadar
kişisel yararını, kamu yararına tercih eden bizlerin 75 yıllık Cumhuriyetim ize
kaçırılması

başarısızlık armağanı olmuştur.

C- TAPU
HATALAR :

VE

KADASTRO

HARÇLARI

UYGULAMASINDA

tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen ve
"Gayrımenkullerin devir ve iktisap bedelinden az olmama"sı gereken tapu ve
kadastro harçları da, idarenin bilgisizliği ve sorumsuzluğu nedeniyle hiçbir zaman
bu ölçülere göre hesap edilmeyip, yukarıda eleştirilen ve "normal alım satım
bedeli"nin % I 'i ile azami % 20'si arasında değişen emlak vergisi matrahına göre
hesap edildiğinden , idarenin resmi tapu kayıtlarından kolayca tespit ve tahsil
edebileceği önemli vergiler kaybolup gitmektedir. İdarenin adeta yardımıyla tapu
harcı kaybına en önemli neden, tapu harcı matrahının "gayrımenkulün devir ve
iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri" olduğunu açıklayan (4)
sayılı tarifenin 20 a sırasındaki kuralın idarece bilerek ve isteyerek yanlış
uygulanmasıdır. 105 sene önce 1888 yılında PAUL LEROY-BEA UL TE adlı Fransız
ekonomisti tarafından Paris'te yayımlanan TRAITE DE LA SCIENCE DES
FINANCES adlı eserin dördüncü baskısının birinci cildinin 15 . sahifesinde
açıklandığı üzere, Orta Çağda dahi devredilen taşınmazın bir yıllık geliri kadar
2.7. 1964

bulunan tapu

harçları

konusunda Türkiye'deki

hatanın

özü:

- "Gayrimenku llerin devir ve iktisap bedelinden az olmaması" gereken harç
matrahının,

- En az "normal alım satım bedeli" kadar olması gerekirken, idarenin hatası
nedeniyle çok daha düşük oranda tespit edilen emlak vergisi matrahına eşit
alınmasından ,

- Ve harç matrahının bu düşük emlak vergisi matrahını ~şamayacağı şekilde
yorum ve uygulama yapılmasından ,.
kaynaklanmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu, 5.5. 1993 tarih ve K. 1993/ 192 sayılı
sayılı Harçlar Kanununun 4 sayılı Tarifesinin 20. maddesinde
"492
kararında,
getirilen kural, uygulamada idare tarafından yorumlanarak 'tapuda yapılan işlemlerde
devir ve alım bedeli değil , emlak vergisi için gösterilen (daha düşilk bedel) değer
esas alınmaktadır . " demek sureti ile bu vahim idari hataya temas etmiştir.
Yargıtay
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-Ceza Kanunun 230. maddesinde yazılı ihmal sebebiyle, üç yıla kadar hapis
cezası dahil, sorumluluğu bir. yana, vergi dairelerinin hiç bit uyarısına muhatap
olmayan tapu müdürlükleri, taşınmazların devrini tescil ederken, asgari harç matrahı
"devir ve iktisap bedelini" hiç nazara almamakta, başka bir ağır hata neticesinde
taşınmazların" normal alım satım bedelinin" % J'i ile en çok% 20'si arasında tespit
edilmekte olan "emlak vergisi değerini" matrah almakta, bu "emlak vergisi"
değerinin, taşınmazın '!devir ve iktisap bedelinden az olma"sı emredici kuralını hiç
hesaba katmamakta ve böylece, yukıı,rıd~ (B) numaralı bölilmde açıklandığı gibi,
emlak verg.isinin % 80'inden % 99'una kadar bölümünü, kendi hatası nedeniyle
kaybeden idarenin harç alacaklarını da aynı oranlarda kaybetmesine neden
olmaktadır.

Başka bir ifade ile, tapu idaresi, "gayrimenkülün devir ve iktisap bedelinden

az olmaması" gereken harç matrahını, "emlak vergisi değer" inden az olmamak
şeklinde hatalı anlayıp hesap etmekte, tapu dairelerinin bağlı bulunduğu Başbakanlık
ve Maliye Bakanlığı da, bir yaptırım, talimat ve disiplin uygulamadığından, tespit ve
·
tahsili çok kolay harçlardan hazine-yoksun kalmaktadır.
Elimizdeki bazı resmi örnekler şöyledir:
Sapanca tapusunun pafta 3 ve parsel 257 numarasında kayıtlı 8150 metrekare

tarlanın 12.2. 1989 tarihindeki satış bedeli 820.000 (sekizyüzyirmibin) lira olup,
.emlak vergi matrahı yaklaşık 100 yüz liradan ibarettir. Oysa Sapanca tapusunun 13
pafta, 1O11 ve 1O12 parsel numarasında kayıtlı toplam 30.) 70 m2 bahçe-koru
taşınmazın 11.12.1989 tarihli satış bedeli metrekarede 15.000 ·(onbeşbin) liradır ve
birinci emlak vergisi matrahı ikinci arazinin yüzellide biridir. 1988 yılında
metrekaresi yüz liradan ibaret olan tarla, inşaat alanına çevrilmiş olup 1996
Kasım'ında talep edilen bedel metrekarede . iki milyon liradır, yani 1988'de
metrekaresi yüz liradan alınmış gibi .tapu harcı ve emlak vergisine tabi tutulan
taşınmaz, talep edilen metrede iki milyon liranın yarısı üzerinden satılsa bile, alım

satım bedelleri arasındaki fark, sekiz yıllık enflasyonla izah edilmeyecek kadar
büyük olup, önemli harç ve emlak vergisi kaybını ifade etmektedir. Devlet idaresinin'
bu derece büyük vergi kaybını kontrol ve cezalandırmasının fakir fukara veya
köylüyü ezer yönü de düşünülemez. Zira, Resmi Gazete'nin 31 .12.1992 tarihli
sayısında yayımlanan ve 19.12.1992 tarihli ve 92/3899 · sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı, tapu harçları ile emlak vergileri matrahına 492 sayılı Harçlar Kanunun 63.
maddesi. gereğince uygulanacak yeniden değerlemenin:
"1- Kalkınmada birinci derecede öncelikli ,Yörelerde % 25'i nispetinde,
. 2- Kalkınmada ikinci derecede önlcelikli yörelerde % 50'si nispetinde,
ı

3- Emlak Vergisi Kanununa göre arazi olarak vergilendirilen,
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a) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki tarım arazilerinde % O
nispetinde,
b) Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerdeki tarım arazilerinde %
1O'u nispetinde,
c) Kalkınmada öncelikli yöreler dışındaki tarım arazilerinde % 25'i
nispetinde"
olmasını kabmul etmiş ve fakir taşınmaz sahiplerini yeterince korumuştur.
Bodrum tapusunun pafta 9 numarasında kayıtlı bazı taşınmazların belediyece ilan
edilen 1994 emlak vergi değeri metrekare başına 90 bin lira ise de, mahkemece .
görevlendirilen bilirkişinin I 5 .11.1995 tarihli raporda metrekare değeri beş milyon
lira olarak saptanmıştır. Tapu harcının ve hatalı olarak buna dayanak ve emsal alınan
emlak vergisinin, "normal alım satım bedeli" yerine, uygulamada bu "alım satım
değerinin" % 1 veya 90/1 'i kadar düşük bir matrahtan hesap edilmesinin mazarratı,
_bu iki verginin düşük kalmasıyla da bitmemekte:

- Ticari nitelikte olup olmamasına bakılmaksızın, GVK. Mükerrer 80/7.
maddenin:
"İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenter hariç) 70'inci
maddenin birinci fıkrasının 1' 2, 4 ve 7 numaralı bentlerin.de yazılı mal (gerçek
usulde vergiye tabi' çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve
hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan
kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri
gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)"
.,
şeklinde hükmU gereğince değer artış kazancı sayılıp gelir vergisine tabi

tutulan matrahlar ile,
- GVK. 37/4 gereğince, "gayrimenkullerin alım,. satım ve inşa işleriyle
devamlı olarak uğraşanların" taşınmaz satışlarından elde ettiklefi ve gelir vergisine
tabi

kazançların,

önemli böli.lmleri vergiden

kaçırılmış

olmakta,

- Yine GVi<.. 37/6'da yer alan ve:
.

"Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden
itibaren beş yıl ·içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda
kısmen veya tamamen satılmasından, elde edilen kazançlar"da,

büyük ölçüde vergi dışı kalmakta, ayrıca gelir dağılımı da bozulmaktadır.
Örneğin , yukarıda açıklanan Eski GVK. Mükerrer 80/7. madde ile GVK.37/4
ve 6 hükümlerine konu 1 taşınmaz haklarından biri, yedi milyar lira bedelle satıldığı
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halde, uygulamada, hemen hemen istisnasız görill
dilğU üzere , tapud a 200 milyo n
liralık emlak vergisi değeri ilzerinden işlem
görmüşse:
- Hazine, 7.000.000.0 00 x 9,6 : 100 = 672.0 00.00
0 lira harç
200.000.000 x 9,6: 100 = 19.200.000 lira harçla yetinm
ekte,

hakkı

yerine ,

- Yaklaşık 7.000 .000.0 00 - 200:0 00.00 0 = 6.800
.000.0 00 liranın da gelir
vergisi zayi olmakta,
- Ve Hazine 492 sayılı Harçl ar Kanununun 63.
maddesi gereğince VUK .
Mükerrer 298'e dayalı yıllık yeniden değerleme
oranları ile de çarpılacak
"gayrimenkullerin devir ve iktisap bedeli" norma
l al~ satım bedeli" üzerin den
alabileceği harç. ile gelir vergisinin 35/l
.................. , resmi tapu kayıtlarıyla
kanıtlanabilecek .bu vergi kaybını önlem ek için
bir tebliğ dahi çıkarmamakta ve
böylece, vergi talanını, taşınmazları satan ve ,alanl
a idare tarafından milştereken ve
Hazine zararına olmak üzere gerçekleştirilmekte ve
bu talan artara k sürme ktedir .
Matrahı taşınmazların "normal alım satım değerl
erinden" çok düşük tespit
edilen emlak vergileri de dahil, tapu harçları ile
gelir vergisi kaybını mucip ve
hemen hemen Tilrkiye'deki tüm gayrimenkulleri
kapsayan bu idari tutum un en
azından TCK. 230/2'ye göre ,"Devletçe uğranılan bir.
zarar" sayılması, ihmali görül en
memurlara, "alt,ı aydan ilç yıla kadar hapis cezası
ile ... memuriyetten yoksu n kalma
cezası'"dan başka, VUK. I 13, I 14 ve 374 gibi hilküm
lerde dilzenlenen ve beş yılda
sınırlı zamanaşımına uğramamış bu tür vergilerle usulsü
zlilk cezalarıpm ve gecik me
zamlarının tahsili halii mümkilndür.

Bunun için son beş yıllık vergilerle gecik me zamlar
ının tahsili için VUK . 29,
30, Mükerrer 30. maddelerle 375. maddeyi ve
en azından "vergi hatalarında
düzeltmeyi" tanzim eden VUK.I 16-126 hüküm
lerini, "değerleme e,sasları"'nı
açıklayan VUK. 258-272 kurallarını değerlendirmek gerek
li ve yeterlidir.
11- Vergi reformu yapılması, hal~n ayda % 15
olan gecik me zamlarının
· artırılması, 1.1.1990/30.12.l 993 tarihleri arasında
uygulanan gecik me zammına da
gecikme zammı kuralının getirilmesi konularını
içeren yasal değişiklikler saklı '
kalmak üzere, yürürlükteki yasalarla vergi tahsilatının
artırılması için şu basit ve
masraf
sız tedbirlerin uygulanması gerekli ve yeterlidir:
'
'
1
a- Evvela, Vergi İdaresine ve yükümlülere vergi hukuk
u öğretilmelidir. Daha
önce açıklandığı gibi, yaklaşık bin maddeyi bulan
belli· başlı vergi kanuqları
konusunda yazılı ve ÇÖZÜ M GETİREN kitapların
toplamı ikiyilz sahifeyi bulma z.
Başta vergi idaresi elemanları, haki~ ve avukatlar
olmak üzere, halkımız vergi
eğitiminden ve başvuracak kitaptan yoksun bulunduğun
dan, ilgililer hak ve borçları
ile yetkilerinin ne olduğunu bilememekte, gereksiz
ihtilaflar çoğalmakta, mUkellefle
idare uzun yıllar şuursuz davalarla birbirini hırpal
amakta, müke llef idared en
?
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soğumakta,

esasen
de gecikmektedir .

yapısı

itibari ile sevimsiz vergilerin

tahsilatı

bilgisizlik nedeni ile

ne çok acele
Bu nedenle, sayın Maliye Bakanlığının vergi hukuku eğitimi
telif hakları satın
önem vermesi, en azından ana vergi kanunlarını şerhettirmesi,
ın. kısa devrelerle
kitaplar
bu
ası,
alması , vergi dairelerine dağıtması, piyasada sattırm
nin genişletilip
eğitimi
yenilenmesine çalışması , üniversitelerdeki vergi hukuku
ve bu çabalar vergi tahsilatını
yaygınlaştırılmasına çaba harcaması zorunludur
hızlandırıcıdır.

u Kitaplarının
Bir milyar lira dahi telif ücreti gerektirmeyecek Vergi Hukuk
ığın
artışından Bakanlığın sembolik kazançlar sağlaması da mllmklindi.lr ve Bak~nl
bu alanda çalışması israf değildir.
sahip olduğunu
b- Sayın Maliye Bakanlığının ; çok az vergi hukuku uzmanına
itelerin bulunduğu
kabul ederek, en azından vergi hukuku eğitimi yapan ünivers
ödemek suretile,
masraf
e
v
.
şehirlerde görevli memurlarına, prim, mükafat, ücret
gerekli ve faydalı
vergi hukukunda doktora yapmalarını sağlariıası da
erin·e uygulanması da
.tedbirlerdendir. Aynı girişimin . vergi mahkemeleri hiikiml
düşünülmelidir.

Uç beş yıllık
c- Vergi Hukuku eğitimi ile ilgili son iki tedbirin alacağı
e indirilmesi
boşluğun doldurulması ve bilgisizlikten doğacak sakıncaların asgariy
ile ayrıntılı
sureti
ak
yapılm
r
ilavele
n
için, mevcut tebliğler esas alınmak ve bunları
yeni

tebliğler çıkarılması

ve bu tebliğlerde:

isteneceği,
a) Hangi vergilerin hangi mükelleflerden, ne oranda ve ne zaman
maddelerinde
b) Vergi ödemelerinde temerrüt halinde hangi kanunun hangi
,
yazılı ne gibi yaptırımların ne zaman uygulanacağı
ile VUK. lO'a
c) Ödenmeyen vergilerin hangi şartlarla ve ne zaman VUK. 8/2
leceği,
edilebi
tahsil
ndan
müsteniden mükel lef temsilcilerinin şahsi malları
takip edilmesi
d) Mükel lef ve temsilcilerinin hangi şartlarla iflas yolu ile
gerektiği

ve

edilebileceği ,

nlara ne gibi
e) Mal beyanında bulunmayanlara veya yalan beyanda buluna
yaptmmların hangi makamlar eli ile uygulanacaği ,
İNCELEMESİ ,
f) VUK. 127-152'de yazılı VERGİ YOKLAMASI ,.
görevliler tarafından
ARAMASI ve BİLGİ TOPLA MA işlemlerinin ne zaman , hangi
/
nasıl yapılacağı ,

olduğu, hangi
g) VUK. 29-34'e dayalı ikmalen, re'sen ve' idarece tarhın ne
hallarde, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağı ,
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h) KVK. 16 ve 17'de
gibi

yazılı

örtülü sermaye ve örtülü

kazancın

ne

olduğu,

ne

yaptırımların uygulanacağı,

ı) VUK. 344-359'da yazılı yapt;rımların hangi hallerde, hangi görevliler eli
ile ve nasıl uygulanacağı,
k) Başlıcaları yukarıda yazılı görevleri ihmal eden vergi
230 başta o·ımak üzere uygulanacak yaptırımların neler olduğu ,

elemanlarına,

TCK.

gibi belli başlı vergi konularının, yasal dayanakları ve ilgili tebliğler ve
gösterilmek sureti ile, örneklerle vergi dairelerine duyurulması ve hatta zaman
zaman görevlilerin imtihan edilmesi de, vergi kurallarının gereği gibi bilinmesi,
uygulanması, dolaysı ile vergi tahsilatının hızlandırılıp artırılması yönünden çok
önemli tedbirlerdir.
Bu tebliğlerin, azami derecede yasalara uygunluğunun sağlanması , öğretici
olması ve verimli U,Ygulamayı temin etmesi, idari ve kaza! ihtilatlara neden olmaması
için uzman~ığına idarenin güvendiği elemanlarla, üniversite öğretim üyelerinden
kurulu heyetlerce hazırlanması, Gelirler Genel Müdürlüğü ile Danıştay'ca kontrol
edildikten sonra yürürlüğe konması gerekir. GVK. KVK. VUK. belli başlı vergi
kanunlarında yer alan, öğrenmeyi ve uygulamayı zorlaştıran yüzlerce geçici, ek
geçici ve mükerrer maddeleri yerli yerinde gösteren topluca bir kanunun yapılması
da zorunludur. 1920 yılında:
-Adana'da Fransız işgalinin,
- Doğuda Ermeni saldırılarının,
- Güneydoğu' da aşiret ayaklanmalarının,
- Konya isyanının,
- Ve batıda, izmir'i çoktan işgal etmiş bulunan Yunan saldırılarının,
sürdüğü bir ortamda vergisiz, gelirsiz, düzenli ordudan yoksun MUSTAFA

KEMAL PAŞA ve petrol lambası ışığında çalışmak zorunda bulunan MİLLET
MECLİSİ'nin muhteşem başarısı ile bir eli yağda bir eli balda, hemen hemen tümü

yıllık milyar gelirli ve yüksek tahsilli bugünkü yönetimin, 'yasama ve yürütme
organlarının başarısızlığı (gaflet ve delaleti) mukayese edildiğinde kamuya hizmet
niyet ve azminden çok ~ey kaybettiğimiz görülür.
KONFİÇYUS diyor ki :.

"-Bir memleket iyi idare ediliyorsa, fakirlik ayıptır,
- Bir memleket kötü idare ediliyorsa, zenginlik ayıptır. "
Biz milletçe, bu ikinci ayıbı hak ettiğimize inanıyorum.
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Sulh olmadıkça veya davacı bıkıp feragat etmedikçe, dava l arın en az 5-1 O y ıl
surup gitmesi ve dava dosya l a rının yığ ılmas ı dahi l, yukarıda aç ı k l anan h ataların
baş lıca kaynaklan da şöyledir:
1- Evvela, parlamenterler dahil , hukukçular, kendi mes leklerinin gereğ i gibi
yeterli hukuk bilgisinden yoksundur.

uygul anm as ını sağ l ayacak

Bu

bilgisizli ğ in n ~ denl eri

:

a) Herb iri 600- 1.000 öğren c i kaydeden Hukuk Fakü ltelerinin:
aa) Kapas ites i düşük ve tembe l kimseleri de öğretim e a lın as ı ,
bb) Çalışkan öğrenc il er i daha iyi yetiştirecek şek ild e etki li eğit im yapmaması,
yapamaması, yeters iz ders kitapları ile yetinmesi, çok müsam a halı imtihan sistemleri
uygul amas ı , yeteri kadar öğrenmemiş, hayatta mes lekle ilgili eserleri inceleme
alışkanlığı da a lm am ı ş kimselere diploma vermes i,
birinci bilgisizlik sebeb idir.
b) Hatalı hukuki işlemlerin kaynağ ı b ilgis izliğ in ikinci nedeni , (a) bölümünde
yazılı sebep lerle yeterli hukuk bilgil eri edi nmeks izin diploma alan ve bu bilgi s i zliği
gidermek amacı il e doktora yapmak üzere Fakültelere başvuran mezunl arın bu ikinci
ve tamamlayıcı tahsile kabu l ed ilmesi için Fakü ltelerin yüksek puan aramas ı ve 2030 kişi gib i çok az doktora aday ını kaydetmekle yetinmes idir. Oysa, her türlü
kalkınmanın ve muasır medeniyete erişmenin temeli olan eğiti m i yapmakla yükü mlü
olan üniversitelerin doktora tahsiline mümkün o lduğu kadar tal ebe kaydetmesi, hatta
.bu tür öğrenciye burs vermes i, özendirmesi gereki r,
2) Yukarıda yazılı sebep lerd en kaynaklanmak üzere yeterli bilgiden yoksun
olarak hukuki görev üstlenen Av ukat, Hakim veya idareci gibi huku kçu l arın mesleki
in ce lemeleri ile bil gisizli klerini gidermemesinin d iğer bir sebeb i de, açık şekilde
hata lı i ş l eml er yapan bu gibi görevlilere, yine bilgisizli k ve ilgisi zli k nedeni il e,
hemen hemen hiçb ir zaman yaptı rım (müeyy ide) uygulanmaması , ağır hata lı
hukukçul arın hukuki ve ceza i yönd en sorum suz b ırak ılm as ı d ır.
Oysa, en azında~ : ·
- Kötü niyetli veya sadece yeterli bilgiden yoksun hak imlerin sorum lulu ğunu
·
düzenleyen HUK. 573.
- Avukat vekillere de uygulanabilen ve "Vekil, müvekkile karş ı vekaleti iyi
bir su rette ifa ile mükelleftir" diyen .BK. 390Y2,
- Hakim, Savcı ve di ğe r devlet m emu rl a rının ihma li ni , köti.ipiyetli işleml erini
cezalandıran ve bu gibi kimseleri kamu görevinden yoksun b ırakın TCK. 228-230,
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- Hukukçular dahil, devlet m~murlarının hatalı işlemlerinden, temsil edilen
idareyi ve r~cu yolu ile memurları sorumlu tutan Anayasının 40 ve 125. maddesi,
g ibi hü_l<ümlerin uygulandığına dair yargı ve Yargıtay kararları yok denecek
kadar azdır. Örneğin J 984-1997 Eylül arasında yayınlanan ve binlerce Yargıtay
kararım içeren YKD'lerinde hakim ve savcıları sorumlu tutan sadece üç karar vardır.
Prof.Dr. Kayahan iÇEL ile Prof.Dr. Feridun YENİSEY'in müşterek eseri ve 1994
yayını CEZA KANUNLARI kitabında da durum böyledir.
Özetle, Devlet ve zarara uğrayan özel şahıslar, hatalı hukukçulara yaptırım
uygulamamaktadır ve bir türlü hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu edilmeyen

bilgisiz hukukçuların hataları da sürüp gitmektedir.
Bu bilgisizlik ve ilgisizlik nedeni iledir ki:
aa) Ayrıntılı olarak yukarıda anlatılan ve yerine göre birbirinin on katı veya
onda biri kadar olan faiz kargaşası doğmuş, basit bir kanun değişikliği ile
gideri lmemi ş,

bb) Yine bu bilgisizlik ve ilgisizlik nedeni ile, ibrazında ödenmeyen çeklerin
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören ve Osmanlı
imparatorluğu ile Japonya dahil, belli başlı devletlerin hiçbirinin tarihteki ve haldeki
kanu nl arında bulunmayan 3167 sayıl ı Kanunun 16. maddesi yürürlükten
kaldırılmamış, bu konuda çeşitli doktrine! eleştirilere rağmen , ciddi bir girişim dahi
yap ılm amış ve ceza yaptırımından yararlanari kurnaz alacaklıların açtığı çek
davaları, mahkemeleri en çok u ğraştıran davalar halini almıştır.
keşidecis ine

' (Bu eleştirelerde örnekler için Hayri DOMANIÇ'in 1983 yayımı
KARŞ ILIK SIZ ÇEK ve 1990 yayımı KTYMETLI EVRAK adlı kitaplarına bk.)
cc) Yine hukuki bilgisizlik ve Devletin ilgisizliği nedeni iledir ki, devlet
memuru "iki kadastro teknisyeni" nin güdümünde Muhtar ve üç Bilirkişiden oluşan
bir heyetin 'I O- 15 günde bir köyde tamamladığı ve tapulu arazileri dahi orman veya
ormandan açılmış Hazine malı sayan "Kadastro Sonuçlarına" karşı, nisbl harç da
ödemek koşulu ile "30 günlük ilan süresinde" dava açmak, aksi halde, "Hak
Düşürücü" bu süren in geçmesi ile, bir mahkemenin beŞ on yılda çözemediği
molkiyetin Devlete ait sayılacağını düzenleyen 3402 Sayılı Kanunun 11 ve 12.
maddeleri kaldırılmamış ve milyonlarca köylünün Anayasal mülkiyet hakkı
gasped ilmi ş, "30 günlük hak düşüren süre " içinde açılan davalar ise, yine bilgisizlik
ve ilgisizlik nedeni ile, 7-8 senede dahi neticelendirilememiştir. Örneğin, Sapanca
Kadastro Mahkemesinde açılan 1990/27 dosyalı davada keşif dahi yapılamamıştır.
Muğla Kadastro Mahkemesinde açılan diğer bir dava, 16 (onattı) yıl sürdükten sonra
konunun "dar yetkili Kadastro Mahkemesinin görevini aştığı ve davanın Asliye
Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekt i ği" gerekcesile 16 yıl sonra reddedilmiştir
ve Avukatlarl a Hakimlerin acemilik ürünü hazin bir örnektir.
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dd) TCK. 228-230 gereğince üç yıla kadar hapis cezası gerekti'recek kadar
bilgisizlik ve ilgisizlik nedeni iledir ki, bu kitabın 4 16-428. sahife lerinde ayrıntılı ve
yasal gerekçeli olarak aç ıklandığı gibi, l 3 19 say ılı Kanunun 29. maddes ine göre
taşınmazların Emlak Vergisi matrahı "rayiç bedel" yani , "beyan tarihindeki normal
alım satım bedeli", Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İ skan Bakanlığı tarafından,
belki hata nedeni ile, bir ihtimal de kasten çok düşük tespit ed ilmekte, tapu devir
harçları ile Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisine de yansıyan bu matrah , 29.
maddenin öngördüğ ü matrahın çok kez yüzde birine kadar düşürülmekte, bu hatalı
işleme, emlak vergisi alacaklısı belediyelerle yasama ve yürütme organının ve 29.
maddenin bu şek ilde hatalı uygul anm as ı nedeni ile az vergi veren ve halinden
memnun vatandaşların hiçbir itiraz ve ikaz ı olmamaktadır. 2 Ekim 1997 tarihli
ZAMAN Gazetesinde yayımlanan bir incelemesinde "Çok bas it bir uygulama il e
Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi hasılatını yüz katına çıkarmak
mümkündür." diyen İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan ÖZF ATU RA
da, "Türkiye'de Hükümet l1er vergi a lm ay ı arzu etmemektedir. Ortada danışıklı dövüş
vardır ... ciddi bir uygulama arzusu yoktur." gibi haklı e leştirileri de eklemekte ve
Devlet idaresinde bilgisizlik ve ilgis izliğe acı bir dokunuş yapmaktad ır.
ee) 1.1. 1990/3 0.12 .1993 aras ında başarı ile uygulanan gecikme zammın a zam
(katlamalı faiz) kuralını, tüccar derneklerinin etk isi ile kaldıran 3946 sayılı Kanunu
yapan ve bu h atasını 29.7.1998 tarihli ve 4369 say ılı yeni Kanunda da sürdüren
yasama organının ilgisizliğ i il e yürürlükt ek i vergi kanunlarını gereğ i gibi
uygulamayan Hükümetlerin yetersizliği nedeni il ed ir ki , 1990 yılında 11 ,8 trilyon·
lira olan bütçe açığı, 1991'de 33,3 trilyon, 1992'de 47,3 trilyon , 1993 'te 133, 1
tri lyon, 1994 yılında 150,8 trilyon, 1995'te 3 14,9 trilyon, 1996'da 1.218 trilyon,
1997'de 2.600 trilyon, 19~8 yılında tahminen 4. 000 trilyon liray ı bulmuş, 14,8
katrilyon olarak tespit edil en 1999 bütçe giderlerinin 5,8 katrilyon liralık bölümünün
iç borç faizlerine g ideceği öngörülinUş 1999 bütçesinde de 9 katrilyondan fazla faiz
gideri kabul edilmiştir.
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D- 29.7.1998 TARİHLİ VE 4369 SA YrLI YENİ VERGİ KANUNUNUN
DEGERLENDİRiLMESİ:

1) 4369 say ılı Vergi Kanu nu , y ıllı k net kazan c ın ilk 750 milyon li ras ın a% 20
vergi uygu layan ve matrah yükseldikçe bu oranı % 55'e kadar ç ı ka ra n eski kanun u,
enflasyon ve para değerindeki düşüş l eri değerl en d i rerek :

- 2.000.000.000 liraya kadar ... ......... ............. ... .... .. .............................. ..... % 15
- 5.000.000.000 l ira nın 2.000.000.000 li rası içi n 300.000.000 li ra, fazl ası% 20
- 10.000.000.000 liranın 5.000.000.000 li ras ı için 900 .000.000 lira, faz l as ı% 25
- 25.000.000.000 l i ranın 10.000.000. 000 li ras ı için 2. 150.000.000 li ra, faz las ı % 30
- 50.000.000.000 liran ı n 25 .000.000.000 li ras ı için 6.650.000.000 lira, faz l ası% 35
ı çın
li ras ı
50.000.000.000 li radan faz l as ının 50.000.000.000
15.400.000.000 lira, fazl ası ......... ... ..... .............. ............. ...... ...... ........ ..... .... .... ..... % 40

şek l inde

tesp it etmekle isabetli, başa rılı o lmu ştur.

2) 4369 sayılı Kan unun kara para ve İıer türlü yasa dış ı kazanc ı vergi
kap ~ amına almakla da başarı lı bir düzen leme get i rmi şt i r.
3) Bu na karş ı l ı k yuka rı da da değ in i l d i ğ i gibi, 4369 sayı lı Kan un eml ak
vergileri ile, tapu ve kadastro harç l arı nı üçte bir gibi bir düzeye indirmek le hata
etmi ş, Hazinen in zara rın a ve katl anarak borç l a nm as ın a yo l aç mı şt ı r. 4369 say ılı
Kanunun en büyük hatas ı , enflasyo nun, banka mevduat fa izleri il e hazin e bonosu
fai zlerin in ay lı k ve y ıllı k katlanarak arttı ğ ı bir ekon9m ik ortamda, basit fa iz sistem ini
sürdürmesi ve 1990'dan 30. 12. 1993 tarihi ne kadar, vergi gec ikme . zaml arı n a başa rı
ile uygu lanan ve ticaret oda l arı n ııı başarı s ı ile kal dı rıl an kat lam a lı fa iz, yan i gec ikme
zammı ile vergi ceza l ar ııı a fa iz kura l ını getirmemesidir.
4) 1998 emlak verg isi beyanl ar ııı a matra h olmak üzere Dev letçe tespi t ed il en
taş ı nmaz değerleri de, Emlak Vergisi' Kanununun 29. maddes inde esas a lınan "rayiçpiyasa değerine" nazaran çok düşüktür, vergi kayb ın a nedendir.

verilecek em lak vergisi beyann ameleril e ilgi li olm ak üzere
İçiş l eri Bak a nlığ ı ile Maliye Bakanlığınca yay ı m l a n a n ve;
1998

yı l ında

"Emlak vergis in de maha ll e, cadde, sokak ve bölge ler ile ilgili ARSA YE
ARAZİ ASGARİ METREKARE'B İ RİM DEGERLER İ"
adını taşıyan
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"Emlak Yergisi Kanunu gereğince , mükelleflerin beyan edecekleri 'Arsa ve
arazi asgari metrekare birim d eğer l er i' Takd ir Kom i syon l arınca be li rlenm ekted ir.
Arsa lara ait asgari ölçüde birim değer l erinin tespitinde; takd ir komisyonu,
belediye başkanı veya tevki l edeceği bir memurun başkan lı ğ ınd a beled iyenin yetk ili
bir memuru ile tapu sicil müdürü veya tevki l edeceğ i bir memurun ve ticaret
lu ş m aktadır.
odasından seç ilmi ş bir üye il e ilgili mahall e veya köyün muhtarında n o
Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde Takdir Komisyonu ise
va linin b aşka nlı ğ ı a l tında defterdar, Tarım Orman ve Köyişler i Bakan lı ğ ı il müdürü
ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat oda l arından seç ilmi ş birer üyeden
kurulmaktadır."

Bu kitapta yer alan

h ata lı

tespitlerden örnekler
.

şöyled i r:
1

a) Kitabın 489. sahifesi nde İ stanbul Gürp ın a r Belediyesi hu d utları iç inde
kalan taş ınm azl ara biçilen asgari metrekarede em lak vergis i değe ri iki milyon lira il e
e
beş milyon lira arasında o ld.uğu halde, Em lak Yergisi Kanununun 29 . maddesin
göre matrah piyasa-rayiç değer bu taşınmazlarda yüz milyon lira c i var ın dad ır.
b) Aynı k itabın 495. sahi fes inde yer alan İsta nbul Yakup lu Belediyesi Lima n
mevkiinden m2 değeri 15 milyon liradan ibaret o lduğu halde, bu taşınm az l a rın alını
sat ım bedeli en az 60 milyon li rad ır.
c) K itabın' 928. sahifesinde Sakarya ilin e bağ lı Kurtköy Belediyesine dahi l
piyasa
taşınmazların m2 değeri 200 bin lira olarak saptandığ ı halde, bu arazi!erin
değeri

m2'de 5-lO 'milyon

li radır.

İstanbul, Kad ıköy Dr. Esat · I ş ık Caddesi 174 num ara lı Yektabey
apartm anınd a bulunan ve piyasa değer i asgari 25 milyar lira olan dört dairenin iskan

belges inin a lındı ğ ı 1970 yıltndan bu yana em lak vergis i beyanı yapı lm adığı halde
arayan soran yoktur.
ev im bulunmas ı nedeni ile yakinen tan ı dığ ım Sapanca'nın
Ya nı kköy'ünde arazi lerin 1997-98 a lım sat ını bedeli m2'de en az 5 nıil ya n lir()
olduğu hald e, Sakarya Va lili ğ in ce 1997 y ılınd a saptanan ve 1998 beyan l a rın a da
esas a lınan değer m2'de 5-9 bin li rad ır.
Yazlık

Son olarak ve tekraren beliıteyim ki , tümü vergi yükümlüsü .de bulunan
idarec il erimi zi n imkan nisbetinde vergiden kaçınma s ı neticesinde 75. y ılını kutlayan
Cumhuri yeti'mizin ilk yı ll arında, dolar dahi l bütün yabanc ı para birimlerinden daha
bin
d eğe rli olan Ti.irk lirasının dövi z kuru 20 Kasını 1998 tarihinde dolarda 296
sı
an(lmama
l
sağ
ilatı
s
h
,ta
vergi
,
bulmuş
ı
ray
li
milyon
lirayı, Kuveyt dinarında bir
olarak
lira
yon
katril
9
borcu
iz
fa
neden i il e de Devletin 1999 y ılınd a ödeyeceği
l ü ve
ön gö rülmü ştür. Yürürlükteki vergi yasaları gereğ i gibi uygulanm ad ı ğı. yükliın
idareci lerin vergi ödemeden kaçınma huyu terkedi lm ed i ğ i ve kendil erin e yasal
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yaptırımlar

uygulanmadı ğ ı

yakalanmamız

ve

takdirde, yakın bir gelecekte ekonomik bir krize
bir şekilde ödememiz kaçınılmaz olacaktır.

hatalarımızı pahalı

Atatürk'ün yakın çevresinden merhum Büyükelçi Ruşen Eşref ÜNA YDlN'ın
Cumhuriyet Gazetesi ta;·afından yayımlanan hatıralarının 87. maddesinde belirtildiği
gibi, 1911-1918 yıllarında Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarından
yenik çıkıp, Misakı Milli s ınırları içinde istikliil derdine düşen bakiye Osmanlı
imparatorlu ğu'nu kurtarabilmek için Mustafa Kemal Paşa'nın "zahire, hayvan ve yem
dahil" kazanç değil, malvarlıklarının yüzde kırkını vergi olarak almak zorunda
kaldığını ve in sanlarımı z tarafından bu angaryanın istekle yerine getirildiğini
h at ırlaya bilirsek, bunun yüzde biri dahi . olmayacak kazanç ve servet vergilerini
rahatlıkla yüklenebilir, Dünyanın en zengin otuz devleti arasında 16. sırada yer
alacak kadar ekonomik potansiyele sahip Türkiye'miz de bütçe gelirlerinin yüzde
kırk gibi önemli bir bölümünü faizlere ödemek zorundan kurtulur, gelir dağılımını
da düzeltmiş oluruz. Yükümlüsü ve idarecisi ile vergi kaybına oybirliği ile neden
olma ayıbından kurtulabiliriz. Bu da, Cumhuriyetimizin 75. yılına gecikmiş bir
armağan olur.
I

KAYNAKLAR
1.

DOMANİÇ Hayri, Karşılıksız Çek 1983 Kıymetli Evrak 1990, Faizle

Karşılanamayan Zararların Gideri lmesini Sağlayan· BK.105 ve Diğer

Hüküml er, 1993 ve 1998 basılan.
2.

İ ÇEL Kayıhan ile YENİSEY Feridun'un müşterek eseri, Notlu Ceza
1994.

Kanunları

3.
4.

KIZILOT Şükrü , Topluca Türk Vergi Kanunları.
ÖZFATURA, Burhan, 2 Ekim

1997 tarihli Zaman Gazetesinde

yayımlanan ve "Çok basit bir Uygulama ile Emlak Vergisi ile Çevre
Temizlik Vergisi hasılatını yüz Katına Çıkarmak Mümkündür" başlıklı

makales i.
ı 5.

238

SEVİG Veys i, 19 Kasım 1998 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan
"Yeniden Değerleme Oranı" başlıklı makalesi.

6.

SA YMEN Ferit Hakkı , Borçlar Hukuku Dersleri 1954.

7.

TEKİNALP Ünal , 1988 yayımı Banka Hukukunun Esasları.

8.

TUNÇOMAÔ Kenan, Borçlar Hukuku, 1976.

