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Sayın Bakanım,  
 
Emlak Vergisi Yasası'na göre arsa ve arazi vergileri her dört yılda bir kez olmak üzere Vergi Usul 
Yasası uyarınca teşekkül ettirilen Takdir Komisyonlarınca tespitin yapıldığı yılı takip eden yılın 
Ocak ve Şubat aylarında tarh ve tahakkuk ettirildiği malumlarınızdır.  
  
Arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti 213 Sayılı kanun gereğince kurulan 
Takdir Komisyonlarınca yapılmaktadır. Ayrıca 213 Sayılı kanunun mükerrer 49'uncu maddesi 
hükmüne göre, arsa ve araziye ait Takdir Komisyonlarının oluşumunda Meslek Kuruluşu olarak, 
Ticaret Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliği yer 
almaktadır. Yine 213 sayılı kanunun 72. maddesinin, 5904 Sayılı kanunun 20. maddesi ile değişik 
ikinci fıkrası  gereğince  Organize Sanayi Bölgesi bulunan yerlerdeki takdirlerle ilgili olarak da, 
Komisyonlarda Organize Sanayi Bölgeleri temsil edilmektedir.  
 
Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere Takdir Komisyonlarında Sanayi Odalarına yer 
verilmemiştir. Bilindiği gibi ülkemizde 12 Sanayi Odası bulunmaktadır. Sanayi Odaları, çalışma 
alanları olan illerde faaliyet göstermekte olup sanayi kuruluşlarının mesleki teşekkülüdür. 
Ülkemizde önemli ölçekle katma değer yaratan ve Ülke ihracatına büyük katkı sağlayan sanayi 
kuruluşlarının temsilcisi konumunda olan Sanayi Odalarının Takdir Komisyonlarında görev 
almaması nedeniyle, Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açma yetkisi bulunmamakta,  söz konusu 
yetki ise Ticaret Odalarına verilmektedir. Takdir Komisyonlarının konuları ile ilgili geç bilgi 
alınmakta, dava açma süresi 15 günle sınırlı olduğundan, Sanayi Kuruluşları itiraz hakkını 
kullanamamaktadır.  
 
Üreten, katma değer yaratan, ülke ihracatına büyük katkı sağlayan ve istihdam olanağı sunan 
sanayi kuruluşlarının küresel pazarda rekabet edebilmeleri, girdi maliyetleri ile çok yakından 
ilgilidir. 
  
Bu bağlamda, gerek haksız rekabet, gerekse maliyetler açısından önemli gördüğümüz Emlak 
Vergi Tahakkukuna esas olan Takdir Komisyonlarında, sanayi odalarının da yer alması konusunda 
Emlak Vergisi Yasası'nın ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması yönünde verdiğimiz demokratik 
mücadelemizde, destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinize olan inancımız tamdır.  
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 


